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Parkcamping “de Paardetange”
gekozen tot “Charme camping”
Op een mooie zonnige maandagmiddag in september 2008
waren Willie en ik met onze
Friese merrie Louwke naar de
manege van Exloo gereden
voor de wekelijkse menles.
Willie helpt dan wat bij het optuigen en aanspannen maar tijdens het lesuur zit zij als toeschouwer aan de zijkant van
het menterrein. Tijdens deze
les werd zij opgebeld ; een inspecteur van de ANWB meldde
zich. Hij was onaangekondigd
op de camping gearriveerd, had
gezien dat wij even weg waren
maar wilde ons graag spreken.
Hij vertelde dat hij al een goede stoel gevonden in de leeshut
op de camping. Met de daar
aanwezige lectuur en informatie over de omgeving en andere
onderwerpen zou hij zich wel
nuttig en aangenaam bezig

kunnen houden tot wij weer
thuis kwamen.
Na de les spoorslags naar huis
en onder het genot van een kop
koffie spraken wij met de bezoeker. Het was de heer Herman Reis , campinginspecteur
van de ANWB, die ons vertelde
dat hij en andere inspecteurs
bezig waren campings uit te
zoeken in Nederland, België en
Luxemburg die uitblonken door
kwaliteit, natuurlijke begroeiing, rust en gastvrijheid. Uit
een lange lijst van ANWB campings die daarvoor mogelijk in
aanmerking zouden komen
moesten er honderd geselecteerd worden en deze honderd
campings zouden worden opgenomen in een nieuwe ANWB
gids “Charme campings Nederland, België, Luxemburg”. We
waren al blij dat “de Paardetan-
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ge” op die lange lijst stond maar
dat we bij die laatste honderd
zouden komen was een complete
verrassing. Toch was dat het geval. Door de speciale kwaliteiten
van onze camping; veel variatie
aan planten en dieren, vooral vogels en vlinders; veel privacy
voor de gasten; een rustige om(Vervolg op pagina 11)
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ACTIVITEITEN IN EN OM HET DORPSHUIS
Agenda
28 juni
2 sept
12 sept
26 sept

Stratenvolleybal
Vrouwencafé
Rommelmarkt OBS
Playbackshow

Dames uit Buinerveen/
Nieuw-Buinen opgelet;
Op woensdag 2 september
2009 is er vanaf
+/- 20.45 uur
weer “Vrouwencafe”.
Gezellig (bij)kletsen rond
de stamtafel in het dorpshuis, onder het genot van
natuurlijk een drankje
( mag ook koffie of thee
zijn), wat nootjes en ter
afsluiting misschien iets
lekkers uit de frituur……?
Zet het op de kalender en
wie weet tot ziens.
Groeten van een stamtafeldame.

DATUM VOLGENDE EDITIES
DORPSKRANT BUINERVEEN
Hieronder de datum van verschijning van de Dorpskrant in
2009 en de data waarop het materiaal (foto's, teksten, mededelingen, tekeningen) uiterlijk bij Bram van Buuren, Hoofdkade 4, Buinerveen ingeleverd dient te zijn. De redactie streeft er
naar om zich aan de data te houden, hoewel uitzonderingen
zich natuurlijk altijd kunnen voordoen.
Nummer 4
Nummer 5
Nummer 6

inleveren voor
inleveren voor
inleveren voor

Verschijning: eind van de betreffende maand

brammes@hetnet.nl

OBS 75

BIBLIOBUSTIJDEN
BUINERVEEN Vrijdag
8.55 - 10.05 uur
CBS 59 10.10 - 10.40 uur

Vermist sinds 20 mei:
Een zilveren trolbeads armband met een zilveren bloemenslot en 6
zilveren bedels en wel een huis, een bedel met 4 hartjes, een bedel
met een N, een bedel met een D, een fantasiebedel en een bedel met
sterrenbeeld stier. 1 glazen bedel in het blauw

Internetsite Buinerveen /
Nieuw Buinen

Jeugdwerk

Over clubs, verenigingen
en actueel nieuws.
Via de site is ook de
Dorpskrant digitaal te bekijken.
Foto’s gemaakt bij diverse
evenementen zijn hier te
downloaden.

10 juni

http://home.wanadoo.nl/
geerthilbolling

12 augustus 2009
7 oktober 2009
2 december 2009

Eindfeest

Voor vragen:
Els de Roo
212604
Inge Brouwer
212855
Hanneke Lubbers
Annemarie Egas 332850
Henny Gelijk
212860
Janet Smid
212435
Marianne Zwiers

Opgeven voor 1 juni

Dorpskrant Buinerveen
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NOAD ALTIJD ACTIEF
Op zondag 28 juni a.s.
organiseert gymnastiekvereniging NOAD weer het jaarlijkse

Stratenvolleybaltoernooi
op de sportvelden van VV Buinerveen.
Aanvang 13.00 uur.
Deelname staat open voor teams samengesteld uit bewoners van dezelfde straat
en/of familie of vrienden. Voorwaarde is wel dat elk team minimaal
2 dames en minimaal 2 heren in het veld heeft staan.
De kosten voor deelname bedragen € 10,00 per team,
te voldoen voor aanvang van het toernooi.
Heeft u zin om mee te doen, dan kunt u zich opgeven (zowel individueel als per team) bij
Anja Uchtman (tel. 0599-212420).
Doe dit wel voor 21 juni!
Doet u zelf niet mee kom dan om anderen aan te moedigen.
Wij hopen dat weer veel teams zullen deelnemen en er veel publiek zal zijn, zodat we er een
gezellige dag van kunnen maken!
Tot zondag 28 juni a.s.

Uitslag FIETSTOCHT
Hemelvaarts dag fietstocht van de sportverenigingen.
Bij stralend mooi werd de jaarlijkse fiets tocht weer verreden
Er was een route die van Buinerveen naar Buinen, Borger, Boomkroonpad, Drouwen en weer terug naar
Buinerveen voerde. Onderweg waren een aantal vragen geplaatst voor zowel jong als oud. Er hebben deze
middag 63 personen meegedaan waarvan 9 kinderen!
De winnaars van de opdrachten zijn: Bij de jeugd:
(Omdat er drie met hetzelfde aantal punten waren moest er worden geraden hoeveel stuivers in de pot zaten.)
Het dichtste erbij was Tineke<1e prijs

Melissa<2e prijs
Laure Marie<3e prijs
Bij de oudere ( jeugd ) ging het ook met stuivers raden.
De uitslag hiervan is: J. Haikens<1e prijs
Tj. Ebbing<2e prijs
R. Haikens<3e prijs

Namens de sportverenigingen bedanken wij alle deelnemers
voor hun gezellige en sportive middag
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woensdag 12 augustus
t/m
zaterdag 15 augustus
Kijk op onze site voor alle informatie en aanmeldingen

www.spelweekbuinerveen.nl
De spelweek vindt ook dit jaar weer plaats op het ijsbaan terrein in Buinerveen
Opgeven kan via de WEBSITE of de deelnameformulieren + bijdrage inleveren bij:

Tjerk Habing

Zuiderstraat 14a

Buinerveen

(kan ook in de brievenbus gedeponeerd worden)

Deelnameformulier Spelweek Buinerveen
Naam:
Adres:
Postcode + Woonplaats
Telefoonnummer:
Leeftijd:
School 2007/2008:
Groep komend schooljaar:
Kosten:

€ 10,00 p.p. te voldoen bij opgave

Wanneer:

Woensdag 12 augustus t/m zaterdag 15 augustus 2009

Opmerkingen:

Vrijwilliger:
Deelname op eigen risico

Zaterdag

Vrijdag

Donderdag

Woensdag

Dag

12.30-13.30

11.00-12.30

10.30-11.00

09.30-10.30

08.00-09.30

22.00-08.00

20.00-22.00

18.30-19.30

14.00-16.00

10.00-12.00

22.30-00.30

20.00-22.00

14.00-16.00

11.00-12.00

10.00-11.00

22.00-01.00

20.00-22.00

14.00-16.00

Tijd

Eten in dorpshuis

Rondrit dorp

Ballonnen oplaten

Maskers maken

Pyama-party / Disco

Levend ganzenbord

Ruilspel

Pannenkoek eten

Poppenspeler

ZigZag

Groep 1 t/m 4 (45 deelnemers)
4-7 jaar

Groep 5/6
naar huis

Ontbijt

Groep 7/8 overnachten

Buinerveen ‘s got talent

Voorbereiden Buinerveen ‘s got
talent

B-MIX spel

Vlaggenroof

Hut bouwen

Spetterzwaaibaan

Levend stratego

Kano-estafette

Groep 5 t/m 8 (45 deelnemers)
8-12 jaar

Welkom bij ontbijt, anders naar huis

Dropping

Welkom om te kijken bij Buinerveen
‘s got talent

Mudcamp

Vlaggenroof

Spetterzwaaibaan

Hide and Seek

Zitmaaierrace

12+ (30 deelnemers)

Dorpskrant Buinerveen
Pagina 5

Programma Spelweek Buinerveen
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Kunstroute Morene & Veen
In het weekend van 6 en 7 juni
vond de jaarlijkse kunstroute
langs verschillende ateliers plaats
onder de naam Kunstroute Morene & Veen. In Buinerveen wonen
2 kunstenaars, met atelier, die
hieraan in 2009 deelgenomen
hebben. Omdat de redactie van
de dorpskrant dit toch wel een
bijzonder gegeven vindt, hebben
we op zaterdagochtend bij beiden
een bezoek gebracht. Het eerste
bezoek was aan het Zuiderdiep 7,
in het voormalig kerkje Silo.
Hier vinden we het atelier van
Erik Zwezerijnen, wereldwijd
bekend door zijn zwierigfiguratieve kunst waarbij veelal
dieren of mensen afgebeeld zijn
in vrolijke kleuren. Zwezerijnen
exposeert in binnen- en buitenland met zijn schilderijen. Ze zijn
reeds te zien geweest in Amsterdam, Berlijn, Parijs, Dubai, Edinburgh, New York en Mexico. En
onlangs zijn er schilderijen vertrokken naar Florida. We zullen
in een volgende dorpskrant nog
eens wat meer aandacht aan zijn
wapenfeiten en kunst besteden.
Als je het atelier binnenkomt,
valt je direct de vrolijkheid en
goeie toegankelijkheid op van
zijn kunst. Daarnaast heeft ook

zijn vrouw, Louisa van den Hof
ruimte in het atelier. Zij verft
bestaande en nieuwe glazen
objecten in verschillende kleuren en transparanties waardoor
er een compleet ander beeld
ontstaat. Beide kunstenaars verkopen ook hun werk vanuit dit
atelier.
Vervolgens togen we naar Zuiderstraat 41, het atelier van Cor
Sonke. Daar waar Erik Zwezerijnen in ons dorp mogelijk al
bekend is bij een veel breder
publiek, door eerdere publicatie
in de dorpskrant of door diverse
open huizen, het atelier van Cor
Sonke is mogelijk nog niet zo
breed bekend. Maar zeker niet
minder de moeite waard. Cor
zijn kunst kan getypeerd worden als abstract met figuratieve
elementen. Voor hem speelt het
kruis, in al zijn vormen een
centrale rol in zijn kunst. Zijn
kunst bestaat uit ijzerobjecten,
gelast van oud gebruikt ijzer of
restanten ijzer uit fabriekscontainers. Daarnaast schildert hij
en maakt grotere werken met
combinaties van verschillende
materialen en technieken. In het
atelier boven in de schuur zien
we verschillende schilderijen

en ijzerobjecten. Daarnaast staan
ook in de tuin verschillende objecten. Cor Sonke zou graag
naast zijn werk en verbouwingswerkzaamheden meer tijd hebben om zijn vak als beeldend
kunstenaar uit te oefenen. Meedoen aan de kunstroute is echter
een goed begin om ook in onze
omgeving meer bekendheid te
vergaren. Hij kan erg geanimeerd
en enthousiast vertellen over de
achtergrond van zijn kunst en
zijn keuzes. Hij zoekt in zijn
kunst naar de basis, het ‘oer’van
alles. Mogelijk daardoor ook zijn
fascinatie voor de kruisvorm.
Ook over zijn kunst zullen we
zeker in een volgende dorpskrant
nog eens meer uitweiden. Cor
Sonke neemt in december deel
aan een grote tentoonstelling in
Florence - Italië , de Biennale.
Een mooie aanleiding om in het
nummer rond die tijd meer aandacht aan hem te besteden.
Beide kunstenaars hebben ook
een website die bezocht kan worden om iets meer te zien van hun
kunst:
www.corsonke.nl &
www.erikzwezerijnen.nl
In een volgende editie van deze
Dorpskrant zal meer verteld worden over beide kunstenaars.
Marjan Poelman

Dorpskrant Buinerveen
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Onderwerp: Straatverlichting
Fijn dat er een reactie gevraagd
wordt over de uitzonderlijke
feestverlichting in de Noorderstraat. Je leest overal om lichtvervuiling tegen te gaan en hier
wat aan te gaan doen. Zelfs de
provincie Drenthe wil gaan bekijken waar overbodige verlichting staat. Nodig ze uit hier in
onze straat!! Ik denk dat de verlichting die in Stadskanaal
wordt / en is weg gehaald in
Buinerveen wordt neergepland.
Nu weet ik dat veiligheid een
woord is om mee te schermen. Er wordt gepraat over fietsende ouders met kinderen. Tot
op heden ( en wij wonen al ruim
10 jaar aan de Noorderstraat ) zie
je die ´s avonds niet. En wat van
voldoende verlichting op de fiets
( wat verplicht is ) en eventueel
lampjes en bandages op de armen en benen of reflecterende
veiligheidsvesten als je bang bent
niet gezien te worden. En je aan
de verkeersregels te houden als
weggebruiker ! En ook voor die
paar honden-bezitters die ´s
avonds de hond uitlaten zijn deze
hulpmiddelen goed te gebruiken.
Waarom moet/doet een gemeente
voor alles zorgen. Deze mensen
die dit willen kunnen voor hun
veiligheid ook zelf zorg dragen.
Inbrekers weren heb ik ook al
gehoord. Nu zet de lantarenpalen
dan maar in de velden achter de
huizen. Ook daar hebben wij al
ervaring mee gehad, die komen
nl. niet voor aan maar achteraan
in de tuin. En overdag beroven is
tegenwoordig ook heel normaal.
En wat te denken over een bewegings-melder. Dit werkt uitstekend. Hebben wij nu achter aan
de gevel van ons huis zitten. Perfect en brand alleen wanneer het
nodig is. Wij hebben de indeling
van de voorkamer ook anders

gemaakt omdat er precies eentje voor ons huis staat, een lantaarn, die hinderlijk door het
bovenste raampje schijnt van de
kamer. De stoelen hebben wij
een kwartslag gedraaid. En het
is ´s nachts ook niet meer donker in ons huis, de krant kan ik
nu zelfs binnen lezen, de weg
vinden in huis zonder verlichting aan te doen en onze stoep
wordt aan de zijkant bijna helemaal verlicht. En dat is nu net
waar ik zo trots op was. Totaal
donker ´s avonds, waar kom je
dat nog tegen. Nu hier dus ook
niet meer! Het is nu ieder
avond volle maan. Maar hier
kan wat aan gedaan worden
door ze weg te halen. De mensen kunnen daar een hand in
hebben. De dieren die hier echter niet op zitten te wachten, al
dat overvloedige en nutteloze
licht, kunnen niet het licht uit
doen. Nee, die moeten nog harder lopen voor hun leven. Want
sinds die lantaarnpalen er staan
wordt er nog harder gereden
dan al werd gedaan, want je
kunt nu de hele straat overzien
zonder dat je bang hoeft te zijn
voor een overstekende loslopende boom en wat er zo al niet
verder op de straat beweegt.
Kijk daar moet de gemeente
maar eens geld in gaan steken.
Vaartverminderende middelen,
een inhaalverbod, eenrichtingsverkeer is misschien een optie,
of in de straat alleen bestemmings-verkeer. Wat doen
(vracht)auto´s voor levering
van producten van Shell, Sligro, tuinbedrijven en noem
maar op waar je soms het bestaan niet van wist en waarvan
geen bedrijven te vinden zijn in
Buinerveen en directe omgeving? Snelheid terug brengen

naar 50 km. per uur, de weg leent
zich totaal niet voor 80 km, en al
helemaal niet in het seizoen dat
de tractoren zich op de wegen
bevinden. Want de mensen die
zich wel aan de snelheid houden
of nog beter: langzamer dan 80
km/uur rijden worden soms met
stunten ingehaald..... dat wil je
niet weten. Onze weg zie ik ook
als een sluiproute; in Nieuw Buinen mag maar 50 km/uur gereden worden en buiten Buinerveen 80 km/uur. De nodige kilometers worden in mindering gebracht zodat je, dat denkt
men, eerder op de plaats van bestemming bent. Natuurlijk is een
auto, brommer, motor een prima
vervoermiddel en is straatverlichting niet overal te missen.
Maar moet ,onder het mom van
veiligheid en de heilige
koe zijnde het vervoermiddel, nu
alles aan de kant worden geschoven? Van mij mag al die verlichting buiten de bebouwde kom
verdwijnen. En moet men als
deelnemer op de openbare weg
zelf eens kijken wat ze aan hun
veiligheid kunnen doen en zorgen dat alles in orde is zoals het
moet, ook volgens de wet. Met
de beperking van snelheid erbij
wordt de Noorderstraat weer een
stuk rustiger om aan te wonen. Ik hoop dan ook om te beginnen....dat de lantaarnpalen net
zo snel weer verdwijnen als dat
ze gekomen zijn en aan de rest in
de toekomst ook hard gewerkt
gaat worden.
Carmen Boeve-Besselink
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Activiteitencommissie
gestopt!
Met ingang van 08-06-2009 is
de activiteitencommissie gestopt
met het organiseren van festiviteiten in ons dorpsgemeenschap.
Naar aanleiding van verschillende punten die onder bepaalde
omstandigheden niet waar gemaakt konden worden, is dit besluit tot stand gekomen. De activiteitencommissie betreurt dat
het zo abrupt ten einde moest
komen, maar door demotivatie
konden de leden geen kracht
meer vinden om door te gaan.
Wij willen dan ook langs deze
weg iedereen bedanken die ons
geholpen en gesteund heeft met
het invullen van de werkzaamheden die moesten worden verzet om tot een succesvolle activiteit te komen. Ook willen wij
alle sponsors bedanken voor hun
gulle giften, die wij mochten
ontvangen. Hierdoor konden
vele activiteiten gerealiseerd
worden. Ook zonder de komst
van vele mensen naar de activiteiten, konden wij niet bestaan.
Ook hiervoor ons dank.
Ons rest alleen nog de hoop dat
er een nieuwe activiteitencommissie zal opstaan en ons dorp
weer gaat voorzien van activiteiten, waar een ieder plezier aan
kan beleven!
Activiteitencommissie
Buinerveen

Jeugdwerk Buinerveen/Nieuw-Buinen
Op 24 april organiseerde het
Jeugdwerk Buinerveen/Nieuwbuinen een karaoke avond in
dorpshuis de Viersprong.
De kinderen van groep 3 t/m 8
werden om 19.00 uur verwacht.
Nadat Freddy de geluidsinstallatie had klaargezet en Els de
avond had geopend konden de
kinderen in de boeken hun favoriete nummer uit gaan zoeken.
In het begin was het natuurlijk
nog een beetje eng, maar al snel
werd de lijst met nummers die de
kinderen hadden uitgezocht vol
geschreven. Op een gegeven moment hebben we zelfs moeten
stoppen met het opschrijven van
nummers, omdat we anders nu

nog bezig waren met karaoken.
Na enige nummers kwam de
sfeer er ook lekker in. Iedereen
zong gezellig mee.
De nummers die gezongen werden varieerden van Guus Meeuwis tot Normaal en van Frans
Bauer tot K3.
Ondertussen konden de kinderen ook nog genieten van het
snoep dat ze konden kopen en
het drinken wat werd verzorgd
door het jeugdwerk. Al met al
was het een gezellige avond en
voor herhaling vatbaar.

Bestuur Jeugdwerk
Buinerveen/Nieuw-Buinen

Dorpskrant Buinerveen
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Knutselen
Afgelopen mei hebben we een
leuke knutselmiddag gehad.
Het had aardig wat voeten in de
aarde, want we hadden bedacht
dat een schatkistje leuk was om
te maken.
Waar haal je 50 schatkistjes vandaan voor niet te veel geld ?!
We hadden de bekende Kneippkistjes voor ons liggen die ideaal
waren om mee te knutselen. Dat
moest het worden!
Maar hoe kom je daar nou
aan…? We hebben de klantenservice van Kneipp gebeld en
daar werd vriendelijk ons verhaal
aangehoord. Emmy v. Egmond
van klantenservice zal proberen
om wat te regelen…
En inderdaad dat lukte haar!
Binnen een week tijd hadden we
vijftig gratis kneippdoosjes.
Soms komt er hulp uit een hoek
wat je niet zou verwachten…dat
een groot bedrijf als zij toch aan
dit soort acties meedoet, vinden
we echt geweldig leuk.
Voor wie denkt;” die doosjes wil
ik ook graag hebben !”: helaas,
de doosjes gaan uit het assortiment. Dus de enige optie is kopen, nu zij nog in de oude verpakking in de winkel ligt.
Kneipp bedankt voor jullie inzet!
Over inzet gesproken, de kinderen hebben prachtige schatten
gemaakt. De kleuters gingen met
felle kleuren aan de gang.
Terwijl de ouderen het in de
zwart/wit tinten zochten.
Linten, bloemen, afbeeldingen en
glitters ontbraken er niet aan.
Van binnen waren de kistjes
mooi bekleed met glimstof.
En nou zijn wij zo benieuwd: wat
voor geheime zal daar nu in komen? We hebben al een aantal
suggesties gehoord: tanden, stenen, veertjes, foto’s.
Maar wij geloven dat ook vast
geheime briefjes en liefdesver-

klaringen er in komen te liggen…of hebben we jullie betrapt?
Bedankt voor jullie inzet en we
hopen dat jullie volgend jaar
weer net zo enthousiast aan de
slag gaan.
Heb je ideeën voor een knutsel,
vertel het ons, zodat we kunnen
kijken of we dit tijdens een
knutselmiddag kunnen uitvoeren.
Het moet wel voor iedereen te
knutselen zijn en binnen anderhalf uur af zijn. Tja, tijd is altijd
te kort als je knutselt.
Maar we gaan eerst 10 juni dit
seizoen afsluiten, het dak gaat
eraf!
Want dit jaar is de bestemming
echt leuk voor iedereen !!

De knutsels zijn daarom niet altijd af of zo af als een kind dat
wil, en dat vinden we erg jammer.
Nee, je hoeft echt geen knutselaar te zijn om het te kunnen.
De knutsels zijn zo bedacht dat
iedereen ze kan uitvoeren.
Ja, ook met twee linkerhanden!
Het gaat om de begeleiding bij
de lijmpotten, het knippen en dat
de kids elkaar niet als kunstwerk
gaan beschouwen!
Het kost je maar echt twee uurtjes van je tijd op een woensdag
middag.
En dan zijn wij ( de kids) geholpen…
Hoe meer aanmeldingen hoe
minder we beroep hoeven te
doen.
Alvast bedankt dat je erover nadenkt…
Jeugdwerk

Bij deze willen wij graag alle
mensen aanspreken die de mogelijkheid hebben om eens in
het jaar een middagje te komen
helpen met knutselen.
We begrijpen dat ieder zo zijn
activiteiten heeft, maar we zitten echt omhoog met de begeleiding van de knutselmiddag.
Vooral de eerste groep, de
jongste groep, lijdt daaronder.

Nu rest ons alleen nog het eindfeest op woensdag 10 juni.
Wat we dan gaan doen blijft nu
nog een verrassing, maar in de
volgende dorpskrant zult u kunnen lezen wat we dan hebben
beleefd.
Jeugdwerk
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Eieren gooien
Bij het eieren gooien was Geert
Hilbolling niet aanwezig. Zelf
had ik geen fototoestel bij me. Er
was echter wel een onbekende
meneer, die verschillende foto’s
maakte. Ik heb hem aangesproken en hiernaast staat zijn verhaal.
Ina Habing

Dorpskrant Buinerveen
Hierbij de beloofde foto’s van
Paasmaandag. Ik heb het als
een bijzondere gebeurtenis ervaren om Hollandse folkore
nog te zien uitvoeren en wel
met zo’n groot enthousiasme.
Vriendelijke groeten van Harry
Mulder, geboren en getogen in
Barger Compascuum, maar alweer vanaf 1968 woonachtig
buiten de provincie en nu vanaf
1983 woonachtig in Maastricht.

26 september 2009
in Dorpshuis De Viersprong
Ben je altijd al gek geweest op het imiteren van je
favoriete artiest/band en zie jij jezelf al op het podium
staan! Grijp dan nu je kans en meld je aan.
Jong en oud mogen meedoen.
De inschrijving sluit op 12 september 2009.
Je kunt je opgeven bij Willem/Greetje Heidekamp,
Zuiderdiep 215 te Nieuw-Buinen of in het Dorpshuis
De Viersprong.
----------------------------------------------------------

Deelnameformulier
Naam: ................................. Leeftijd ......
Naam: ................................. Leeftijd ......
Naam: ................................. Leeftijd ......
Naam: ................................. Leeftijd ......
Naam: ................................. Leeftijd ......
geeft/geven zich op voor de volgende act:
Artiest/groep: ...........................................................
Lied: ........................................................................
Naam/telefoonnummer contactpersoon: .................................................................
................................................................................................................................
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geving; een comfortabel toiletgebouw en aandacht voor gastvrijheid hadden de ANWB inspecteurs ons uitgekozen. De heer
Reis was gekomen voor een laatste “controle”. Omdat hij met een
camper was gekomen en het te
laat op de middag was geworden
om nog een andere camping te
bezoeken bleef hij op “de Paardetange” overnachten. Zo heeft
hij aan den lijve kunnen ervaren
wat onze camping te bieden
heeft. In 2003 is ons ook iets dergelijks overkomen. Toen verscheen in de serie Capitool reisgidsen het boekje “De mooiste
campings in Nederland” waarin
ruim 400 van de “mooiste, meest
sfeervolle en bijzondere” campings in Nederland waren opgenomen. Ook toen was Parkcamping “de Paardetange” daarin
opgenomen, vermoedelijk door
voorspraak van (voormalige)
gasten. En ook toen wisten we
van niks en was het voor ons een
complete verrassing.

Een beetje jammer is het dat het
boekje pas in april 2009 is verschenen. Veel kampeerders maken in de winter al plannen
voor de komende zomer. Voor
die mensen is dit boekje ( te)
laat gekomen. Maar als het deze zomer een komen en gaan
van kampeerders is in Buinerveen dan weet u nu dat dit misschien wel komt omdat ons

Wespenorchis weer waargenomen…
Herinnert u zich het artikeltje
over de breedbladige wespenorchis (officieel: Epipactus
Helleborine) die ik vorig jaar
aantrof in de berm van de
Noorderstraat ?? Van deze voor
ons gebied zeldzame orchidee
heb ik weer enkele exemplaren
gevonden. Ik keek er al enkele
weken naar uit maar pas
woensdagmorgen 3 juni zag ik
er weer eerst twee, later 3
exemplaren. Ze bloeien nog
niet maar de plant is al wel duidelijk herkenbaar en de bloeiwijze is bezig zich te ontwikkelen.
Hebt u belangstelling om de
plant te zien bel of mail me
even dan maken we een af-

spraak en zal ik ze u wijzen.
Let wel: het is een beschermde
plant en het is dus verboden de
plant te beschadigen, de bloemen te plukken of de plant te
verplaatsen. Het schijnt dat de
gemeente hiervan een algemene
ontheffing heeft in verband met
bermbeheer…..Als de medewerkers van de gemeente tussen 3 juni en de datum waarop
u dit leest de bermen hebben
gemaaid zijn ze dus verdwenen.
Echter bij het bezoek dat leden
van de plaatselijke afdeling van
“Vrouwen van Nu” op donderdag 4 mei aan Parkcamping “de
Paardetange” brachten werd
ook daar op de parkeerplaats
een exemplaar aangetroffen;

dorp een Charme camping rijk is.
De enige Charme camping in de
gemeente Borger-Odoorn.
O ja; als u wilt weten hoe een
charme camping er uit kan zien,
kom maar eens kijken. U bent
van harte welkom.
Graag wel even bij de receptie
melden, dan geven we u graag
een rondleiding.
Wim Windt
bij nader inzien zelfs een dubbel
exemplaar; 2 complete planten
naast elkaar op (waarschijnlijk)
dezelfde wortel. Ze staan op een
beetje ongelukkige kwetsbare
plaats maar ik zal ze zoveel mogelijk beschermen. Het is dus
mogelijk, zelfs waarschijnlijk,
dat de breedbladige wespenorchis nu op meer plaatsen in ons
dorp voorkomt.
Meer informatie over de plant
vindt u op internet
door bij Google
“breedbladige
wespenorchis” in
te tikken. Ook
zijn daar fraaie
afbeeldingen te
vinden.
Wim Windt
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Nieuwsflits OBS 75
Het loopt alweer richting het
einde van dit schooljaar, op het
plein wordt al druk gepraat
over de zomervakantie die snel
dichterbij komt. We blikken
nog even terug naar wat er de
afgelopen maanden op onze
school is gebeurd…
In samenwerking met
CBS 59 en De Meraskabouters
werd er op 23 april het Open
Huis georganiseerd. Bedoeld
voor een ieder die graag eens
wil zien hoe het op de scholen
reilt en zeilt. Het was een gezellige ochtend met ouders,
grootouders maar ook een aantal nieuwe ouders,die zich op
deze manier prima konden
orienteren. Alle belangstellenden waren erg positief over onze school!
Op 8 mei werd er meegedaan aan het jaarlijkse volleybaltoernooi voor schoolteams
in de Hunsowhal in Tweede
Exloermond. Dit schoolteam
bestaat uit leerkrachten, partners van leerkrachten en ouders. Helaas hebben ze alle
wedstrijden verloren maar ze
hebben een leuke avond gehad!!
Zaterdag 9 mei gingen
een stel enthousiaste kinderen
samen met een aantal ouders
op pad om huis aan huis mooie
plantjes te verkopen.
De Bloemenactie was wederom
een groot succes! De exacte
opbrengst is op dit moment nog
niet bekend. Langs deze weg
willen wij dan ook de vrijwilligers, leerlingen maar vooral
U bedanken voor het steeds
weer steunen van onze acties!
BEDANKT!
Maandag 11 mei was het
voor de leerlingen van groep 7
een spannende dag... Het prak-

tische gedeelte van het verkeersexamen stond op het programma. Voor de theorie was
iedereen al geslaagd en ook dit
ging ze prima af...geslaagd!!
Allemaal van harte gefeliciteerd!
Groep 7 en 8 zijn van
maandag 18 t/m woensdag 20
mei op kamp geweest naar
Lheebroek. Veel lol,weinig
slaap en samen gezellige dingen doen zijn de vaste ingredienten van een zeer geslaagd
kamp!!

Groep 1 en 2 zijn op 4 juni op
schoolreis geweest met de Boerenwagen naar het bos bij Exloo,
waar ze gingen picknicken,
nog even spelen en daarna naar
Kabouterland.
De kinderen hebben een hele leuke dag gehad!
Groep 3,4,5 en 6 zijn op 9
juni met de bus naar Slagharen
geweest. Het leek een erg regenachtige dag te worden maar eenmaal in het park scheen het zonnetje met zo af en toe een verfrissend buitje!
Van Achtbaan tot Vrije val...van
Piratenboot tot Wildwaterbaan...
niks was te gek!!! Kortom, onvergetelijk!!

Voor nu wensen
wij iedereen een
hele fijne zomer!
OR OBS 75!

Massief eiken meubelen
Hoofdstraat 2 9524 PA Buinerveen
Tel. (0599) 212740

kasten
tafels
stoelen
slaapkamers
deuren
keukens
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Nieuws over het dorpsomgevingsplan
WOONENQUETE:
De vorige keer meldden we al
iets over de woonenquête, die
huis aan huis is rondgebracht
en een week later weer opgehaald. Er zijn 425 lijsten uitgedeeld en er zijn 252 lijsten ingeleverd. Dit is 59 % en daar
zijn we heel tevreden over.
Weinig mensen van buiten ons
dorp hebben de enquête ingevuld.
Van de ingevulde lijsten blijkt
dat er evenveel samenwonend
zonder als met kinderen zijn.
Dat zou een indicatie kunnen
zijn, dat de daling wat leerlingaantallen aangaat voorlopig
geen betrekking heeft op ons
leefgebied.
Er is een zeer klein aantal
huurwoningen in ons dorp, dus
de overgrote meerderheid
woont in een vrijstaande koopwoning. Deze woningen hebben vaak veel (meer dan 5) kamers.
De meerderheid vindt dat de
nieuwbouw moet aansluiten op
de bestaande inrichting van een
dorp en de omgeving.
Er is behoefte aan betaalbare
twee-onder-een-kapwoningen,
bejaardenwoningen, woningen
voor zelfstandig wonen met
zorg en vrijstaande woningen.
Vooral voor jongeren (starters)
en voor senioren is een tekort.
De meerderheid is op dit moment niet op zoek naar een woning. Diegenen die op zoek zijn
naar een woning willen graag
binnen een paar jaar verhuizen.
Als er verhuisd gaat worden
naar een ander dorp is de reden
de afstand tot de voorzieningen
en de leeftijd of gezondheid.
Zoeken naar een woning in ons
dorp zal plaatsvinden om zelfstandig te gaan wonen of om

een ander soort woning te zoeken. Het liefst wil men een
vrijstaande woning. Er is een
lichte voorkeur voor bestaande
bouw, maar ook nieuwbouw
heeft belangstelling. Kopen en
huren vindt men beide goede
mogelijkheden.
Dit is globaal de uitslag van de
woonenquête, waarvoor iedereen die het heeft ingevuld nog
hartelijk wordt bedankt. We
gaan nu verder met verschillende instanties in gesprek.
OPRICHTEN JEUGDHONK:
Op woensdag 13 mei is een bijeenkomst geweest met 4 vrijwilligers die zich hebben aangemeld om dit onderwerp uit te
gaan werken. Maryska Kremer,
Ingrid Naber, Jan Darwinkel en
Marja van der Scheer hebben al
meer ervaring met groepen van
12+- jarigen. Samen met een
jongerenwerker van Sedna gaan
we verder.
BORGEN VERENIGINGSLEVEN:
Er zijn gesprekken geweest met
afgevaardigden van verenigingen in ons dorp. Binnen Kern
en Kader moeten we gezamenlijk naar buiten treden. Het probleem voor ons is dat we als
dorp beoordeeld worden op 400
inwoners. Dat is vooral nadelig
in de verdeling van gelden die
van overheidswege beschikbaar
komen. Onze leefgemeenschap
bestaat immers uit ca. 1400
inwoners (tot de Mondenweg)
die gebruik maken van onze
verenigingen. De gemeenteraad/ politiek moet hiervan
doordrongen raken, willen we
serieus genomen worden in de
plannen die we momenteel aan
het ontwikkelen zijn.

19 juni aanbieding D(orps)O
(mgevings)P(lan) aan de gemeente:
In Dorpshuis De Viersprong
komt vrijdagmiddag 19 juni de
gemeenteraad op bezoek. Er zal
eerst een busrit naar Nieuw Buinen plaatsvinden. Enkele leden
van de werkgroep zullen daarbij
de politieke partijen nog eens
laten zien dat onze leefgemeenschap tot aan de Mondenweg
loopt en gebruik maakt van de
voorzieningen die aan de westkant van de Mondenweg aanwezig zijn. Daarna wordt ons D
(orps)O(mgevings)P(lan) aan de
gemeenteraad gepresenteerd via
een powerpointpresentatie. Op
een ludieke manier wordt het
DOP aan de burgemeester overhandigd. Dit zal plaatsvinden om
15.15 uur, waar ook inwoners en
andere belangstellenden aanwezig mogen zijn. Het boek
DorpsOmgevingsPlan Buinerveen/Nieuw-Buinen tot de Mondenweg zal te koop zijn voor
12,50 euro.

Het is ook te verkrijgen bij de
voorzitter van onze werkgroep,
Wim Bruil.

Dorpskrant Buinerveen
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Kern en kader nog steeds actueel
Het is al weer 5 jaar geleden
dat Kern en kader met veel tam
tam door de gemeente werd
gepresenteerd. Het bracht toen
veel commotie met zich mee.
Echter een deel van onze inwoners weet van niets, deels omdat ze hier de laatste paar jaar
zijn komen wonen. Een ander
deel denkt misschien dat er
niets van komt, maar schijn
bedriegt.
Ook in de besturen van diverse
verenigingen is men nog nauwelijks op de hoogte van de
huidige stand van zaken. Dit is
verklaarbaar omdat er altijd
roulatie is in een bestuur en
daardoor mogelijk de kennis
van langlopende zaken verdwijnt.
Onlangs zijn er twee vergaderingen geweest met bestuursleden van een groot aantal verenigingen. In deze gesprekken
werd door Gerbrand Plat en Jan
Haikens de actuele stand van
zaken nog eens duidelijk weergegeven. Het blijkt dat ondanks
vele besluiten, van de Raad en
van het College, om ons te bezoeken hieraan tot nu toe geen
gehoor is gegeven. Er is een
groot gebrek aan duidelijkheid.
Het proces duurt te lang en
zonder terugkoppeling naar de
burgers weten maar weinig van
onze inwoners hoe de vlag er
bij hangt. Zijn de oorspronke-

lijke uitgangspunten nog steeds
van kracht? En wat wordt er
bedoeld met maatwerk? Is dat
ook voor ons van toepassing?
Wat gaat er gebeuren met bevoorbeeld -de sportvelden- het
dorphuis- peuterspeelzaalscholen- gymlokaal- en laten
we vooral niet vergeten dat de
gemeente nog steeds weigert
om Buinerveen/Nw-Buinen tot
de mondenweg als een leefgemeenschap te willen zien. Op
dit moment worden de inwoners van Nw-Buinen achter (ten
westen van) de Mondenweg
toegerekend aan accommodaties van Nw-Buinen centrum.
Ondanks dat het niet door ons
wordt gebruikt en ook in het
verleden daar nooit gebruik van
is gemaakt.
Kortom, de gemeentelijke ondersteuning gaat voor een deel
niet naar de inwoners die er op
grond van feitelijke omstandigheden recht op hebben.
We hebben dit nader onderzocht. Het blijkt dat een 1100
inwoners lid is van een vereniging en gebruik maakt van onze
accommodaties. 56% daarvan
komt uit Nw-Buinen tot de
Mondenweg. 40% van Buinerveen en 4% van elders.
In de vergadering is men van
mening dat we door een deel
van het college met mogelijke
ondersteuning van het ambteOok voor:
- manicure
- diabetes en reuma
- vergoeding ziekenfonds mogelijk

lijk apparaat bijgepraat moeten
worden. Een sterke voorkeur
wordt uitgesproken om de Burgemeester erbij te betrekken.
(onlangs een opmerking gemaakt
dat hij daartoe bereid is).
Er is afgesproken dat we met
een afvaardiging van alle besturen/organisaties op woensdag 26 augustus opnieuw met
elkaar in overleg gaan. Dit is
dus bestemd voor een afvaardiging van alle besturen die in
Buinerveen/Nw-Buinen tot de
Mondenweg werkzaam zijn. U mag dit zien als een uitnodiging.
Dorpshuis, aanvang
20.00 uur.
Een ieder wordt uitgenodigd om
alvast na te denken over steekhoudende argumenten om aan te
kunnen tonen dat onze leefgemeenschap die van Buinerveen/
Nw-Buinen tot de Mondenweg is
en niet ophoudt of begint bij de
plaatsnaamborden. Met goede
onderbouwde argumenten kunnen we veel harder maken dat
een dorp van ongeveer 1400 inwoners moet kunnen beschikken
over de huidige accommodaties
en dat deze ook in de toekomst
nodig zijn.
Wij hebben de volgende afspraken gemaakt:
De komende maanden voorbereiden van de vergadering van 26
augustus. Daarna ongeveer half
september overleg gemeente. De
wintermaanden willen we gebruiken voor overleg met de politieke partijen i.v.m. de komende gemeenteraadverkiezing op 3
maart 2010.
Jan Haikens.
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Een berichtje “Achter uut de Mond”
Het bestuur van plaatselijk belang Buinerveen/Nw-Buinen
tot kerklaan signaleert dat er
onduidelijkheid bestaat over
het gebied tussen de mondenweg en de kerklaan.
Na de oprichting van de vereniging van dorpsbelangen NwBuinen is er een afspraak gemaakt over het werkgebied.
Ten oosten van de kerklaan is
het werkgebied van de nieuwe
vereniging Nw-Buinen. Deze
behartigt de belangen van de
inwoners in dat gebied en voert
overleg met de gemeente en/of
andere organisaties.

Ten westen van de mondenweg
doet plaatselijk belang Buinerveen/Nw-Buinen hetzelfde voor
hun inwoners.
Voor het gebied tussen de
Mondenweg en de Kerklaan
hebben we afgesproken dat de
mensen vrij zijn in hun keuze
voor het lidmaatschap. De mensen in dat gebied bepalen dus
zelf bij welke vereniging men
zich wil aansluiten Hun gevoel
en eigen argumenten zijn daarbij bepalend voor de keus.
De belangen in dat gebied worden, gezamenlijk door beide
verenigingen behartigd.

JAN BOEVE
HEKWERKMONTAGEBEDRIJF
EN 24 UURS – SERVICE
NOORDERSTRAAT 14 BUINERVEEN
06 – 51 03 89 48
LEVERT EN MONTEERT ALLE SOORTEN
(SIER)HEKWERK

De mensen die lid waren van
plaatselijk belang Buinerveen/
Nw-Buinen kunnen dat gewoon
blijven. Voor hen verandert er
niets.
De leden van beide verenigingen
worden middel van de dorpskranten op de hoogte gehouden
van de ontwikkelingen in hun
omgeving.
Namens het bestuur P.B. Buinerveen/Nw-Buinen,
Jan Haikens
P.S. Dit berichtje wordt gepubliceerd in de beide dorpskranten

Dorpskrant Buinerveen
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“De Meraskabouters”
Onze peuters hebben gewerkt
aan verschillende thema’s,
voorjaar, vriendschap en knuffels, en Moederdag.
De moeders werden dit jaar verrast met zelfgemaakte koekjes,
in een mooi geverfd koektrommeltje.
Er werd gewerkt aan het project;

Smeer je GROOT…..met margarine op je brood.
De peuters gingen gezamenlijk
ontbijten en hebben op 19 en 20
mei hun broodsmeer diploma
behaald.
Ook zitten er weer leuke activiteiten aan te komen, de laatste

schooldag, en het 20- jarig bestaan van de peuterspeelzaal.
Wat we gaan doen blijft natuurlijk nog even een verrassing.
We wensen iedereen alvast een
fijne vakantie.
Ouderraad, leidster, vrijwilligers
Peuterspeelzaal
“Meraskabouters”

Op 21 augustus 2009 zal de peuterspeelzaal haar 20 jarige jubileum vieren.
Wij willen dit niet ongemerkt voorbij laten gaan en willen dit met een hapje en
drankje vieren en wel op zaterdag 22 augustus 2009 van 14:00 tot 16:00 uur,
dus heb je als peuter / vrijwilliger / leidster te maken gehad met de peuterspeelzaal, dan ben je van harte welkom. Voor de kinderen is er een verrassing! Gaarne zouden wij van u willen weten of u aanwezig bent. Daarom willen wij u verzoeken onderstaande strook ingevuld te retourneren in de brievenbus van de
peuterspeelzaal.
Onderstaande gaarne inleveren voor 06 juli 2009
Naam: …………………………..
Adres: …………………………..
Woonplaats: …………………….
Leeftijd : ………………………..
Telefoon: ……………………….
Is bij de peuterspeelzaal bekend als: peuter / leidster / vrijwilliger
Komt met …….. personen
Locatie: Peuterspeelzaal te Buinerveen / Dorpshuis
-------------------------------------------------------------------------------------
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NIEUWS VAN DE NBvP, Vrouwen van Nu;
Afdeling Buinerveen
WEBSITE: De website van onze afdeling is als volgt te vinden:
www.vrouwenpleindrenthe.nl ;
in de linkerkolom staat Vrouwenorganisaties genoemd, deze
aanklikken; scroll naar beneden
en daar staat NBvP, Vrouwen
van Nu – afdelingen; klik op
Buinerveen; en U komt bij de
algemene informatie over de afdeling Buinerveen. Daarna kunt
U in de linkerkolom kiezen uit de
verschillende pagina’s.
Op 22 april heeft de gezamenlijke avond met de afdeling NieuwBuinen in ons dorpshuis plaats
gehad. Onze spreekster mevrouw
Hoogvliet had op het laatste moment afgezegd. Ze zou keelontsteking hebben; het is echter bekend dat zij zich vaker op het
laatst afmeldt. Het bestuur moest
op een heel korte termijn nog iets
anders regelen en vond
De Gezusters uit Westerbork
bereid om voor ons op te treden.
Wij hebben het zeer gewaardeerd
dat deze 2 dames ons uit de nood
hebben geholpen. Hun programma bestond uit liedjes en gedichten (in het Drents). We gingen de
4 jaargetijden bij langs, waarbij
we samen versjes zongen, zoals
“Breng eens een zonnetje”, “Zij
dronk ranja met een rietje”, Ritme van de regen”, “Oh mooie
bergen van Tirolerland”. Dit ging
onder gitaarbegeleiding van een
van de dames. Hun kleding pasten ze aan het seizoen aan.
Op 9 mei vond de fair, die georganiseerd was door de museumen reiscommissie plaats. De fair
was ook in ons maandelijks
Vrouwen van Nu-magazine aangekondigd, zodat er zelfs dames

uit Markelo aanwezig waren.
Het was een groot succes! De
deel bij Nans van der Giessen
was prachtig aangekleed. Er
was van alles te koop: bloemstukjes, stekjes van planten,
taarten en cakes, kransen, beschilderd aardewerk, houten
dienbladen, thee- en keukendoeken, geluksteentjes, zelfgemaakte kaarten, boeken, tuintafel(tje)s, enz., enz. Koffie en
thee en natuurlijk taart erbij,
evenals de poffertjes kon men
nuttigen aan de zitjes die midden op de deel opgesteld waren.
Als men niet is geweest, heeft
men echt iets gemist.
Op 12 mei is de jaarlijkse reis
geweest. Met een bus vol dames gingen we met onze vaste
chauffeur Ab Hilbert op stap
naar Noord-Holland. In het
bakkerijmuseum in Medemblik
zijn we o.l.v. een paar gidsen
rondgeleid. Hoe gevulde koeken, speculaas en truffels worden gemaakt hebben we gezien,
evenals het maken van een marsepeinen roosje voor op een
bruidstaart. Ook weten we nu
het verschil tussen melk, puur
en witte chocolade. Het museum zit vol met antiquiteiten wat
met bakkerij heeft te maken.
Onvoorstelbaar wat hier allemaal ligt tentoongesteld. In
Hoorn kon iedereen lunchen en
winkelen en daarna vertrokken
we naar Middenbeemster waar
Simon de Vries over zijn wijngaard vertelde. In een uur tijd
hebben we 3 soorten wijn, stokbrood en 4 soorten beemsterkaas geproefd. In het winkeltje
bij het bedrijf hebben heel wat

dames inkopen gedaan. Het weer
was prachtig en dat maakte het
tot een heel geslaagde dag.
Op 20 mei hield Marieke Sajet
uit Buinen een lezing bij ons. Zij
heeft al 8 jaar een bedrijfje, dat
zich bezig houdt met decoreren
en etaleren. Ze doet veel met
seizoenen en kerst, waarbij ze
o.a. grote bedrukte doeken als
achtergrond gebruikt. Voor etalages of gewoon in de winkel van
schoonheidsspecialisten, autozaken, kledingzaken, de RABObank, Expert, Drankencentrum
Borger, Hubo, Middeljans Sport
en Reclame maakt zij prachtige
decoraties. Kijk op haar site
www.maves.nl.
Op 4 juni : middagexcursie op
de fiets naar Camping De Paardetange van de fam. Windt in
Buinerveen. Willy liet ons lopend de hele camping zien. Er
zijn een paar grotere velden,
waar meer caravans op kunnen

http://www.vrouwenpleindrenthe.nl/index.php?id=1956
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staan, maar ook prachtige beschutte plekjes voor 1 caravan.
Een speeltuintje is ook aanwezig,
evenals een blokhut, waarin genoeg boeken, kranten, fietstochten, folders van toeristische uitgaansmogelijkheden te vinden
zijn. De deel van hun boerderij is
verbouwd tot toilet- en doucheruimte. Alle werk op de camping
wordt door Willy en Wim zelf
gedaan. De camping is open van
30 april tot eind september.
Hierna fietsten we naar de asperge- en aardbeienkwekerij van
de fam. Dillingh in Drouwenerveen. Etie en Harry vertelden vol
enthousiasme over hun asperges.
Deze worden gestoken door
Grieken, die bij hen logeren.
Daarna worden ze geselecteerd
door werknemers op dikte, kromme, roze en groene. De beste
zijn de AA, dit zijn de diksten.
Er wordt verkocht aan particulieren en aan de veiling. Er kan 15
jaar geoogst worden van een perceel. De aardbeien staan op plukhoogte en zijn samen met de
blauwe bessen de jongste tak aan
hun bedrijf opgezet door hun
zoon Fre.

Interesse?
Onze volgende activiteiten zijn:
18 juni: fietstocht naar Eesergroen naar Elsjekeramiek. Els
Fikkert ontwerpt en vervaardigt
(ook voor opdrachten) gebruikskeramiek, huis-, tuin- en wanddecoraties, zowel unica als multiples. Van 10 uur tot +16.30 uur.
6 augustus: fietstocht; bestemming onbekend
9 september: avondbijeenkomst.
De Wereldwinkel uit Borger
komt bij ons op bezoek.
10 september: middag Museumbezoek; we gaan naar Zandpol en
varen met de snikkeboot naar het
Van Goghmuseum in Veenoord.

De bijeenkomsten vinden plaats in de achterzaal van
Dorpshuis De Viersprong in Buinerveen.
We beginnen ‘s avonds om 19.45 uur.
Iedereen is van harte welkom en kan vrijblijvend 2 keer komen kijken. Informatie is ook te verkrijgen bij
Angelien Bijkerk, tel. 0599-212552.
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Nieuws CBS 59
Schoolreisjes
Donderdag 28 mei zijn de kinderen van groep 3 t/m 8 op
schoolreisje naar de Natuurschool in Lauwersoog geweest.
's Morgens zijn we eerst naar
de zee geweest, waar we zouden gaan wadlopen. Helaas
kwam het water te snel op en
konden we niet meer echt het
wad op. Gelukkig waren er nog
genoeg andere dingen te zien.
Nadat we een patatje hadden
gegeten, zijn we naar een stukje brak water gegaan. Na een
korte uitleg over welke diertjes
in het water leven, mochten de
kinderen in tweetallen met een
schepnetje zelf gaan vissen. Er
zijn heel wat verschillende
diertjes gevonden. De kinderen
konden er geen genoeg van
krijgen.

Dorpskrant Buinerveen
Als derde activiteit gingen we
weer naar de zee. Nu mochten
we in groepjes een sleepnet
door het water trekken. Ook nu
zaten er weer allerlei dieren,
zoals krabbetjes en kwallen in
het net.
Het was een zeer geslaagde
dag. Het weer was prachtig en
we hebben ontzettend veel dingen gezien en ontdekt.
Ook de kleuters zijn op schoolreis geweest Zij gingen naar de
dierentuin in Emmen.
Het weer was geweldig (niet te
warm) en de kleuters hebben
dan ook geweldig genoten.
Heel wat dieren zijn er bekeken, er is fijn gespeeld en tussen de middag zaten we lekker
in het zonnetje een patatje te
eten.
Vlak voordat we naar huis gingen hebben we nog een ijsje
gegeten en ..........nog even met
z'n allen op de foto!

Dorpskrant Buinerveen
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School 59
Kampioen!!
Ook dit jaar hebben de kinderen van School 59 weer meegedaan met het schoolkorfbaltoernooi in Stadskanaal. We deden met maar liefst
drie teams mee. Het waren
spannende wedstrijden. Elk
team heeft wel een keer gewonnen. Helaas waren we met
de wedstrijden net niet goed
genoeg voor een beker.
Van elke school mochten er
ook nog acht kinderen meedoen met strafworpen gooien.
Hiermee kon een wisselbeker
worden gewonnen. Wij hebben
hier natuurlijk ook aan meegedaan. De kinderen en ouders rekenden niet meer op een
prijs en zijn daarna vrijwel direct naar huis gegaan. Maar tot
grote verrassing van juf Albertine, die nog wel op de prijsuitreiking had gewacht, hadden
we de meeste strafworpen gescoord van alle scholen. En
daarom mocht juf Albertine,
namens de kinderen, de wisselbeker in ontvangst nemen. Jongens en meiden: goed gedaan
en gefeliciteerd!

Praktijk voor klassieke Homoeopathie
H. Haaijer
Noorderdiep 52
9521 BE Nieuw-Buinen

T
F

0599 – 211914
0599 – 212017

Email
info@dehomoeopaath.nl
Internet www.dehomoeopaath.nl

Consulten volgens afspraak.
Tel. spreekuur: Ma-dag t/m do-dag tussen 17.00 en 18.00 uur.
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Openingstijden
Dorpshuis
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

18.00 uur
18.00 uur
18.00 uur
18.00 uur
15.00 uur
15.00 uur
15.00 uur

Zondag’s keuken tot 20.30 uur
geopend.
(M.u.v. reserveringen)
tel: 212813

Gastgezinnen
gezocht
voor SIVO.
SIVO kan altijd extra gastgezinnen gebruiken. Dus wilt u ook
eens een onvergetelijke week en
kennismaken met een andere
cultuur, aarzel dan niet om gastgezin van SIVO te worden.
Neem contact op met de
commissie Huisvesting: 0591513017 (fam. Eefting, Odoorn)
Woont u in het verspreidinggebied van de Dorpskrant,
dan kunt u ook contact opnemen
met Els de Roo (tel 212604), of
Bram van Buuren (tel 211918)

DORPSHUIS ‘DE VIERSPRONG’
Graag verzorgen wij uw bruiloft, verjaardag, etc.
Meer weten? Kom eens langs
Voor het afhalen van patat, etc. kunt u ook gebruik maken van
ingang Noorderstraat. Wachtruimte aanwezig
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Zoals het vroeger was….

Pagina 23
(met dank aan Berend Kruit voor het beschikbaar
stellen van zijn fotomateriaal)

Turf-lossen: Deze foto uit omstreeks 1917, zijn mannen en vrouwen bezig met het lossen van turf uit een
schip. Het turf is bestemd voor de glasfabriek van Bakker. In 1917 is de fabriek voorgoed dicht gegaan.

Noorderdiep29-NieuwBuinen: Dit is de boerderij van Harm Hospers en Ina Schipper aan het Noorderdiep
29 te Nieuw Buinen. Dit was eerder een landbouwschuur. In 1949 zijn Harm en Ina getrouwd en toen werd
de schuur verbouwd tot woonboerderij. Tot 1974 hebben zij daar gewoond. Voor de boerderij staan Harm
en Ina met de kinderen van Warringa. Nu wordt het bewoond door Jos Venema.
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Van de bestuurstafel

Op maandagavond 18 mei jl.
werden wij onaangenaam verrast
door onze activiteiten commissie.
Zij hadden namelijk besloten om
te stoppen met hun activiteiten.
Van de geplande activiteiten tijdens het feestweekend van 6 en 7
juni zou alleen de zeskamp op
zondag nog doorgaan en daarmee
was het einde bereikt van de
werkzaamheden van deze groep.
Uiteraard erg jammer want deze
groep mensen hebben in de afgelopen jaren erg veel gedaan voor
bevolking en dorpshuis. Waarvoor uiteraard onze dank!

Toch moeten we het besluit accepteren en respecteren. Maar
dat hierdoor alle activiteiten
plotsklaps stoppen vonden wij
niet in het belang van dorp en
dorpshuis. Ondanks de fantastische georganiseerde andere activiteiten zoals après-ski en
feestweek voor de jeugd willen
we toch graag een activiteiten
commissie, verbonden aan de
stichting dorpshuis, die zich
ook bezighoudt met jaarlijks
terugkerende evenementen zoals bijvoorbeeld bingo, spokentocht, eieren gooien e.d. Wij
hebben als bestuur gelukkig
enkele mensen bereid gevonden
om de zaak weer op te pakken
en proberen verder te brengen.
Maar er zijn meer mensen nodig om er een werkzame groep
van te maken. We zouden dan

ook graag in contact komen met
mensen die bereid zijn hun steentje bij te dragen aan de leefbaarheid van ons dorp en zitting willen nemen in het bestuur van de
activiteiten commissie. Het bijbehorende salaris is niet echt
hoog maar eeuwige roem zal u
ten deel vallen. Daarbij bent u op
een prettige manier bezig waarbij
u veel sociale contacten opdoet/
onderhoud in een prachtige ambiance. Wie zou dat niet willen?
Als u hier iets voor voelt neem
dan contact op met een van de
bestuursleden die elders in dit
blad genoemd staan in het kader
‘Wel en wee’.
Hillechinus Plat, namens bestuur
Dorpshuis Buinerveen

Dorpskrant Buinerveen

Historische vereniging
Al enige tijd zijn we bezig met
de oprichting van een historische
vereniging. We hebben inmiddels een bestuur bij elkaar en
hebben ook al enkele keren een
bijeenkomst gehad. De laatste
bijeenkomst hebben we 16 april
jl gehad met als thema Dikke
Verhalen met Jans Polling. Deze
middag stond in het teken van de
glasindustrie van Nieuw-Buinen
en werd gehouden in 't Aailaand
aan de Rozenlaan. We hebben
enkele oud werknemers bijeen
gezocht die verhalen konden vertellen over de glasindustrie en de
werkzaamheden die er werden
verricht. De verhalen die los
kwamen zijn vastgelegd op een
dvd, die in de loop der tijd ook te
bestellen zal zijn. De opkomst
was voor ons als bestuur wel een
verrassing, de zaal was vol met
mensen die nog veel herinneringen naar boven brachten. Helaas
is de glasindustrie uit NieuwBuinen verdwenen en rest thans
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alleen nog de glasblazer als
monument aan die tijd. Voor
velen van de belangstellenden
die aanwezig waren deze middag was het een fijne tijd in de
glasindustrie van weleer. Dat
bleek wel uit de vele verhalen
die op tafel kwamen, de middag
is omgevlogen. Niet alles kon
behandeld worden
en niet
iedereen is aan het woord geweest, het komt dan vast nog
wel eens weer terug als onder-

werp van onze vereniging. Als
mensen interesse hebben in onze
vereniging of meer willen weten
kunnen contact opnemen met
Jacco Pranger, tel 06-21831002,
pranger@nieuwbuinen.com.
Op de foto zien we enkele van de
glasblazers die werkten in de
glasindustrie van Nieuw-Buinen.
De foto is van rond 1925.

Wel en wee in Buinerveen??
Bel of mail dan een van de bestuursleden van de Stichting Dorpshuis. U vindt de namen en email-adressen
van de bestuursleden hieronder.
Het bestuur van de Stichting Dorpshuis Buinerveen zou graag zijn medeleven tonen bij blijde en minder
blijde gebeurtenissen in ons dorp. Daartoe is deze rubriek in onze dorpskrant opgenomen.
Helaas horen wij niet alles tijdig en daarom roepen wij uw hulp in. Belt u of mailt u ons als u vindt dat een
kennis, buur(man of vrouw) of familie een bewijs van medeleven op prijs zou stellen. Of misschien wel een
felicitatie zou verdienen! Wij zorgen er dan voor dat het door u aan ons doorgebelde of doorgemailde
nieuws in de rubriek “Wel en wee in Buinerveen” wordt opgenomen.
Alleen met uw medewerking is dit mogelijk. Vermelding van de naam, adres en de reden is voldoende.
Bestuur Stichting Dorpshuis Buinerveen
Gerbrand Plat, secretaries 212698
Ina Ottens, penningmeester 212719.
Wim Bruil
212949
Hillechinus Plat
212862
Ab Poelman
212857
Betsy Martens
616581
Kees Broekhof
211722
Marion de Leeuw
211959

gplat@hetnet.nl
otten655@planet.nl
Wim.Bruil@centric.nl
hilann12@hetnet.nl
jmartens2@home.nl
kees.broekhof@home.nl
marion_de_leeuw@home.nl
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Het onderwerp
In de vorige dorpskrant ging het
onderwerp over de verlichting in
ons dorp, en dan met name de
verlichting van de Noorderstraat.
Elders in deze dorpskrant vindt u
de reactie van 1 van de bewoners
van de Noorderstraat. Tevens is
uit meerdere monden vernomen
dat het inderdaad wel erg licht is
als het donker wordt, in huiskamers en slaapkamers aan die
Noorderstraat. Daarnaast wordt
ook gemeld dat het op de fiets in
het donker ook wel prettig is dat
alles zo goed verlicht is. Verschillende meningen dus. Misschien is reagerende straatverlichting, zoals onlangs een proef
gestart in Stadskanaal nog niet
eens zo’n gek idee.
Deze keer de verkeersveiligheid.
Niet alleen de verbetering ervan
voor fietsers en voetgangers op
de Noorderstraat in het donker
als gevolg van de straatverlichting. Maar ook snelheid, parkeerproblematiek en scholen maken
onderdeel uit van de verkeersveiligheid. Buiten de bebouwde
kom van Buinerveen geldt een
maximum snelheid van 80 km.
Voor de één een prima snelheid,
voor de ander een crime. Waar in
de auto die snelheid van 80 km
nog niet zo goed te merken is, als

fietser of voetganger heb je
soms het gevoel meegezogen te
worden door passerende
vrachtauto’s of ander zeer snel
verkeer. De recente wegafsluitingen van de N374 en de N34
deden er ook geen goed aan. De
Noorderstraat werd sluiproute
om snel via de 2/3e weg richting Stadskanaal weg te komen
en v.v. Goed zichtbaar zijn de
nu slechte bermen waarlangs
het verkeer elkaar passeerde.
Gelukkig zijn voornoemde wegen reeds weer open of gauw
klaar. Ook landbouwbestemmingsverkeer, een niet te vergeten groep in onze streek, ondervond hinder van al het sluipverkeer langs voornoemde wegen.
Daarnaast is ook datzelfde
landbouwverkeer heel wat groter en sneller als vroeger en
dendert dat met groot materieel
door de straten van Buinerveen/
Nw. Buinen. Wat op hun beurt
ook weer voor soms gevaarlijke
situaties kan zorgen, een extra
risico naast alle gewone snelverkeer.
Buinerveen heeft een Peuterspeelzaal op een wel zeer onvoordelige plek, direct na de
kruising van Buinerveen. Ver-

keer vanaf de Buinerstraat komt
hier soms met een flinke snelheid
de Hoofdstraat op rijden, wat
voor ouders die kinderen halen
en brengen bij de speelzaal soms
een ware roulette vormt. Die
kleine beentjes lopen immers nog
niet zo hard. En het uitzicht richting Nieuw-Buinen is ook niet
altijd optimaal door de verschillende bedrijfsauto’s die aan de
Hoofdstraat geparkeerd staan.
Gelukkig wordt ook in het
Dorpsontwikkelingsplan aandacht besteed aan de verkeersveiligheid. Misschien is een goeie
veilige parkeerplaats voor al die
bedrijfsauto’s nog niet eens zo’n
gek idee? Is daar ruimte voor?
Maar is lopen een optie voor de
eigenaren van die auto’s? Is het
vervelend tegen een werkbus aan
te moeten kijken uit de huiskamer of schept dat juist privacy?
Gelukkig maken beide scholen
gebruik van klaar-overs en ook
nog eens van de nieuwe verlichtingskasten bij slecht weer. Maar
wat gebeurt er met de kinderen
die vervolgens weer thuis de
straat over moeten steken? Die
moeten het wel op eigen houtje
doen, of met behulp van ouders/
verzorgers op die plek. Hoe belangrijk is dan het gedrag van de
overige weggebruiker?
De huizen van het Zuiderdiep
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staan betrekkelijk dicht op de
straat. Hoe eenvoudig is het om
als kind, opgaand in het spel, de
straat op te rennen? Het recente
verleden kent enkele voorbeelden die gelukkig goed afgelopen
zijn, maar zou u degene willen
zijn die net op dat moment te
hard reed? Of zich keurig aan de
50 km limiet hield, maar toch
niet kunnen remmen? Geregeld
wordt een geliefde huiskat het
slachtoffer van het verkeer. Of
zelfs een loslopende hond. Die
dieren kunnen niet uitkijken, bij
kleine kinderen wordt dat ook
lastig, maar wat is de rol van de
verkeersdeelnemer in zo’n geval? Wordt het Noorderdiep niet
soms als sluip-race route gebruikt? Je zult maar zo’n laantje
van rechts missen, komende uit
de richting Buinerveen. Die hebben toch echt voorrang.
Verkeersveiligheid in ons dorp is
vast een onderwerp wat op menig verjaardag, feestje of andere
gelegenheid waar meerdere mensen samen komen besproken
wordt. Ook zal het soms in menig gezin een onderwerp van gesprek zijn. Er zullen voorstanders
zijn van de 80 km wegen, tegenstanders zijn, die liever in het
buitengebied 60 km hebben of
speciale oversteekplaatsen bij de
scholen. Het is een onderwerp in
het Dorpsontwikkelplan. Misschien wilt u ook nog iets kwijt?
Of denk anders eens na over alle
gevaren waaraan u, uw kind of
huisdier blootgesteld worden of
waar u zelf wat aan kunt doen.
De redactie van de dorpskrant
nodigt u uit om er eens over na te
denken of te reageren. De redactie-adressen vindt u achterin de
dorpskrant.
Marjan Poelman
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***ORIFLAME***
natural swedish cosmetics
verkoop door middel van huiskamer presentaties
*make-up workshops *persoonlijk advies
info: jeannetelting.oriflame.nl
Jeannet Elting, Noorderstr 29 Buinerveen 0599-417735

Zeskamp 2009
De activiteitencommissie heeft
dit jaar vóór de zeskamp zorgen
gehad. Niet wat betreft het aantal deelnemers of publiek, maar
wat betreft het weer. Na twee
keer op rij geweldig weer te
hebben gehad bij dit evenement
leken de weergoden ons deze
keer niet erg gunstig gezind te
zullen zijn. Het weerbericht gaf
namelijk al enkele dagen vóór
de grote dag aan dat er op zondag 7 juni regen verwacht kon
worden bij een niet al te hoge
temperatuur.
’s Zondagochtend melde het
weerbericht dat er vanuit het
zuiden buien zouden komen.
En die zijn ook gekomen, maar
pas laat in de avond.
Wat hebben we een geluk gehad. De temperatuur was redelijk, en het bleef droog.

Niet dat de deelnemers droog
bleven, absoluut niet. Gezien de
aard van de spelletjes is iedereen
die meedeed super nat geworden.
Maar dat hoort ook zo bij de zeskamp van Buinerveen.
Er waren acht deelnemende ploegen die hebben gestreden om de
wisselbeker, te weten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mein sexkampf
Buinerveentjes.
Altied Goud
Amstel team
De Buurtjes
Dat wordt nooit wat
Mix Team
De Hottentotten

De commissie had deze keer
voor veel grote speeltoestellen
gezorgd. Zo was er een hindernisbaan, een levend sjoelspel,
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een levend voetbalspel en een
dubbele buikschuifbaan.
Bij het sjoelspel en het buikschuiven werd gebruik gemaakt
van heel veel water. Bij het sjoelen was de baan ook nog eens
ingezeept met groene zeep.
Dat wil niet zeggen dat de andere
spelletjes niet leuk waren, in tegendeel.
Het eerste spel was het bulldozerspel.
Al rollend over de grond moesten de teams een lid dat bovenop
hen lag naar een bigbag brengen.
Daar aangekomen moesten vier
leden van het team in de bigbag
klimmen en deze al wippend
naar de eindstreep brengen.
Daarna moesten de teams,
na eerst de hindernisbaan genomen te hebben, waterballonnen
afschieten via een soort katapult
die door twee leden van het team
werd vastgehouden en door een
ander lid werd bediend. De waterballonnen moesten door de
anderen worden gevangen en in
een emmer gedeponeerd. Bij dit
spel werden al velen behoorlijk
nat.
Hierna kwam het zeskamp-

Dorpskrant Buinerveen

spel, dat traditiegetrouw uit zes
spelen bestond.
Er moest met een ei op een lepel gelopen worden terwijl de
loper een duikbril en zwemvliezen aan had, er moesten zes
snoepjes gehapt worden uit een
metselton die gevuld was met
water. Daarna via de hindernisbaan en een skippybal naar het
koekhappen (absoluut geen
handen gebruiken, en de koek
moest helemaal op). Dan via de
hindernisbaan terug naar de
eindstreep.

Toen het levend voetbalspel. Dit was gelijk aan het bekende voetbalspel in cafés en
dergelijke. Alleen was hier een
hele grote bak waarbij de poppetjes waren vervangen door mensen. Het was een moeilijk, maar
heel leuk spel.
De meeste teamleden waren wel weer opgedroogd, maar
dat zou niet lang zo blijven.
Het levend sjoelen stond nu op
het programma. Dit was naar de
mening van vrijwel iedereen het
aller-leukste onderdeel. Via een
ingezeepte baan moesten de deelnemers, liggend op een soort autoband met een forse gang door
één van de poortjes aan het einde
van die baan zien te komen, net
als de stenen van het echte sjoelspel. Je moest een behoorlijke
aanloop nemen om met band en
al de afstand te overbruggen zodat sommigen de band wel eens
misten en alleen over de baan
schoven. Ik zou zeggen kijk eens
goed naar de foto’s op het internet.
Als laatste kwam de buikschuifbaan.
Hierover zeg ik niet te veel. Het
buikschuiven is bij iedereen bekend genoeg. Er werd keihard
geschoven. Mocht er iemand nog
niet nat zijn geweest, dan werd
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hij dat nu wel, evenals Uw fotograaf, die een aantal keren te
dichtbij kwam om een leuk
plaatje te schieten.
Na al dit zeskampgeweld
werden de prijzen uitgedeeld.
Het team “Dat wordt nooit wat”
is toch wel iets geworden wat zij
wonnen de derde prijs.
De tweede prijs was voor “Mein
sexkampf”.
Het “Amstel team” wist de eerste
plaats te veroveren en ontving
daardoor, net als vorig jaar, de
wisselbeker.
Het was een geweldig leuke zeskamp, waarbij iedereen,
deelnemer en toeschouwer, genoten heeft.
De activiteitencommissie wil alle
deelnemers, medewerkers, catering en publiek van harte bedanken voor hun inzet en aanwezigheid.
De foto’s die ik tijdens dit evenement heb gemaakt zijn te vinden
op het internet onder de link
h
t
t
p
:
/
/
janvannoortwijk.mijnalbums.nl/
(Let op: geen www.)
Jan van Noortwijk
(secretaris activiteitencommissie)
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Schrijf je
in voor
de Spelweek!!
Zie pag.
4&5
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Het Voorwerp
Wie de twee foto’s van het in
april getoonde voorwerp goed
heeft bekeken, die moet gezien
hebben dat het om een zaagtandsteller gaat. Met de ronde draaiknop stel je formaat, diepte en
hoekstand in en met het naar elkaar toebrengen van de handvatten buig je elke zaagtand op de
juiste plaats. De ene naar links,
de andere naar rechts, en zo tand
na tand verder. Er ontstaat een
optimale hoek ten opzichte van
het zaagblad. In principe is het
gereedschapje geschikt voor verscheidene zaagsoorten: handzaag, takkenzaag en ook voor de
boomzaag. Een juiste afstelling
maakt de zaag scherp en daardoor weer beter geschikt waarvoor het ding gemaakt is. En met
de verbeterde tandstanden wordt
bovendien het werk stukken lichter.
Heel wat lezers hebben gereageerd. En gelet op de vele goede
antwoorden moet het wel een
bekend en/of veel gebruikt arti-
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kel zijn. Twee personen kwamen met elk een bijzonder antwoord voor den dag: bliksnijder
(of apparaatje om lichte/dunne
metalen op maat te knippen) en
buizenbuiger. Met dank aan
Ben van Lom, van wie we de
zaagtandsteller even mochten
lenen. Maar zeker ook zoveel
dank aan al die mensen die op
de oproep hebben gereageerd.
Dan de nieuwe opgaaf. Toen
ruim een jaar geleden Zwaantje
Boekholt vanaf de Noorderstraat naar Stadskanaal verhuisde, trof zij – bij het uitpakken –
in een snuisterijendoosje het
hier getoonde voorwerp aan.
Onze ‘hoffotograaf’, Geert Hilbolling, heeft weer zijn uiterste
best gedaan om er een mooi
plaatje van te maken. De redactie is nieuwsgierig naar wat de
lezers hierbij bedenken. We
willen dat graag uiterlijk 11
augustus a.s. weten.

Martin Snapper

Uw advertentie?
Hier had een advertentie
van uw bedrijf kunnen
staan.

Indien u niet beschikt over
een logo of een plaatje
waarmee u wilt adverteren, bestaat de mogelijkheid dat deze aangemaakt
wordt, uiteraard volgens
uw wensen en onze mogelijkheden.

Mocht u interesse hebben,
neem dan contact op met
een van onze redactieleden

Dorpskrant Buinerveen
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Weidevogels vogelvrij dankzij
Provincie Drenthe en Gemeente Borger-Odoorn
Hieronder een reactie op het
persbericht van de Provincie
Drenthe.Mogelijk is dit interessant voor de discussie over het
beschermen van bedreigde flora
en fauna. Het persbericht maakt
melding van het hervatten van
het werk terwijl het werk nooit is
stilgelegd ondanks onze melding
van de overtreding van de vergunningsregels en het overtreden
van de flora- en faunawet door
Astron.
Stichting Weidevogelbescherming De Monden is absoluut niet
tegen de aanleg van een natuurgebied en ook niet tegen de aanleg van LOFAR tussen Buinen
en Exloo. Waar de stichting wel
bezwaar tegen maakt is dat deze
werkzaamheden ondanks toezeggingen van Astron midden in het
broedseizoen worden uitgevoerd.
GS heeft op 16 april besloten dat
midden in het broedseizoen de
bovenste 30 cm (bouwvoor) in
het Lofargebied mag worden afgegraven en dat deze grond inclusief de eerder al illegaal afgegraven grond mag worden verwerkt voor het opwerpen van
enkele tientallen terpen ter grootte van een halve hectare elk verspreid over het gebied van 420
ha. Vervolgens mogen de antennes worden geplaatst. Dat betekent dat naast het vernielen van
nog eens tientallen nesten er ook
veel mensen in het veld zullen
zijn waardoor er van rustig broeden op de nesten die niet worden

vernield geen sprake meer zal
zijn. Er wordt dus absoluut niet
gehandeld in de geest van de
voorwaarde dat de werkzaamheden buiten het broedseizoen
dienen plaats te vinden.
Uit de toelichting van gedeputeerde Baas wordt duidelijk
dat het afgraven van de bouwvoor en het dumpen van de afgegraven grond ineens niet
meer onder ontgrondingswerkzaamheden vallen maar dat dit
soort werkzaamheden nu valt
onder een aanlegvergunning die
door de Gemeente BorgerOdoorn is verstrekt. Dat in de
inspraak daarover op het Gemeentehuis in Exloo in het bijzijn van de voltallige raad door
dhr Bennema van Astron toezeggingen zijn gedaan aan onze
stichting en aan Jannes Santing
(de meest ervaren vogelaar in
het gebied) dat er rekening zou
worden gehouden met de weidevogels is ineens niet meer
opportuun (lees: geen zaak van
de Provincie maar een zaak van
de Gemeente Borger-Odoorn).
Wat door moet gaan voor
"monitoring" wordt nu gedaan
worden door partijen die eerder
niets te zoeken hadden in het
gebied en die worden betaald
door Astron. Bovendien gebruiken ze de "expertise" van Landschapsbeheer Drenthe. Dat betekent dat de vrijwilligers als
kip zonder kop door het land
gaan banjeren want dat is de

methode die ze door Landschapsbeheer Drenthe is aangeleerd,
een methode waar wij al 5 jaar
geleden afstand van hebben genomen als inefficient, belastend
voor de broedende vogels en ineffectief (er wordt meer kapot
gemaakt dan er aan nesten wordt
gespaard). In plaats daarvan
heeft onze stichting met succes
gezocht naar innovatieve methoden om weidevogels te beschermen.
Niet alleen zijn onze vrijwilligers
niet meer welkom in een gebied
waar ze 13 jaar weidevogelbescherming hebben gedaan, onze
expertise, die veel verder gaat
dan de zogenaamde expertise van
Landschapsbeheer Drenthe,
wordt met de uitspraak van de
Provincie als niet relevant ter
zijde geschoven. Door te schermen met een ecoloog wordt er
nog een wetenschappelijk sausje
over gegoten en daarmee wordt
een vrijbrief gegeven aan Astron
om door te gaan met het vernielen van nesten. Dit is wat ons
betreft het definitieve failliet van
de weidevogelbescherming.
Wij kunnen als burgers de overheid of het nu gaat om de Gemeentelijke, Provinciale of
Rijksoverheid
niet
meer vertrouwen als het gaat om
het beschermen van bedreigde
fauna.
Henk Bulder
0599-212010
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Sportnieuws
S.V.”de Veenschutters”
Data 1e deel competitie:

19 juni

3 juli
Aanvang telkens om 20.00 uur
Jeugd schiet van 19.00 tot 20.00 uur.
Lidmaatschap 2009
Wedstrijdkosten 2009 incl kaartjes, en kogeltjes
Losse kaarten incl. kogeltjes
Tussentijds instappen is ook mogelijk.
Kosten per schietavond tot einde competitie.
Voor meer informatie kunt u bellen met
Kasper 212331 Wubbe 212726

€ 22,50
€ 12.50.
€ 0.25 / stuk.
€ 1.50

Tot slot, neem vrienden, vriendinnen, buren en kennissen mee, zodat we er weer een leuke en een
(ont)spannende competitie van kunnen maken.
Even kijken of een kaartje schieten kan altijd op boven genoemde data. Een verenigingswapen is aanwezig.
Vragen?
Kom eens langs. Je bent van harte welkom. En bedenk wel: Meedoen is belangrijker dan winnen!

INSPIRALING

Ook aan huis verkoop

Praktijk
voor

Klassieke Homeopathie
Jolanda Grooters
Hoofdkade 6
9524 PK Buinerveen
Tel:
0599-212949
06 21 524 729
Consulten vinden plaats op
afspraak.
Tel. spreekuur: ma, wo en vr
van 9.15 tot 9.45 uur
Voor meer informatie:
info@inspiraling.nl
www.inspiraling.nl

Dorpskrant Buinerveen
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NOAD & Volleybalnieuws
Geachte ouder(s),

Bestuur NOAD

bij deze wil ik u erop
attenderen dat de gymn.ver.
NOAD

Het bestuur mag zich gelukkig prijzen met Anja Uchtman en Trix
van Kooten als nieuwe bestuursleden.
Helaas zijn Ina Kunst (18 jaar bestuurslid) en Evelien Wubbels (9
jaar bestuurlid) afgetreden.
Nogmaals BEDANKT voor jullie inzet!!!!

Peutergym
heeft.
Maandagmiddag
om 16:00 uur
Gymzaal school 75
te Nieuw Buinen

Het bestuur bestaat nu uit:
Voorzitter:
Theresa ten Have
Secretaris:
Anja Uchtman
Penningmeester: Marja van de Schier
Algemeen lid: Trix van Kooten
Het bestuur kan uw versterking nog altijd gebruiken!!

Voor informatie
Theresa ten Have,
tel: 0599-212175

Gymles
Op dit moment hebben we een heel enthousiaste gymlerares, Heleen
Buntjer. Echter heeft zij vanaf het begin al aangegeven dat zij maar
één jaar gymles bij ons kan geven.
Wij zijn als bestuur dan ook al een poosje op zoek naar een nieuwe
gym-leerkracht. Helaas hebben we tot nu toe nog niemand kunnen
vinden. Vandaar ook deze oproep:
Mocht u iemand kennen, die bevoegd is en het leuk vindt om bij
NOAD gymles/ streetdance te geven,
neem dan zo snel mogelijk contact op met
Theresa ten Have (tel. 0599-212175).

LESTIJDEN
Donderdag:
Gymnastiek
16.30 – 17.30 uur
17.30 – 18.30 uur
18.30 – 19.30 uur
19.30 – 20.30 uur

Contributie
groep 1 t/m 4
groep 5 t/m 8
V.O
dames variagym (geen toestellen)

Woensdag : Volleybal
20.30 – 21.30 uur
Heren (in sporthal de Woerd in Buinen)
Telefoonnummers bestuursleden NOAD;
Ina Kunst
610094
Theresa Ten Have
212175
Marja v/d Scheer
212470
Evelien Wubbels
212004

(inclusief bondscontributie);
gymleden tot 20 jaar
€ 6,50 per maand
gymleden vanaf 20 jaar
€ 9,00 per maand
volleyballeden vanaf 20 jaar
€ 9,00 per maand
(Zoals u ziet is de contributie
verhoogd, dit is besloten op de
jaarvergadering)
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Regionale volleybalcompetitie 2008 / 2009
Uitslagen
Datum

Teams

Uitslag

Setstand

Setstand

Setstand

16-2-2009

NOAD - DEKO (H)

0–3

13 – 25

11 – 25

20 – 25

2-3-2009

Tyfoon 2 - NOAD

1–2

22 – 25

25 – 18

10 – 22

16-3-2009

NOAD - Tonegido (H)

0–3

14 – 25

21 – 25

19 – 21

30-3-2009

Mussel 2 (H) - NOAD

0–3

12 – 25

11 – 25

14 – 25

6-4-2009

VCA (H) - NOAD

1–2

22 – 25

25 – 12

17 – 18

11-05-2009

Seta (H) - NOAD

2–1

25 – 19

25 – 13

20 – 22

Stand en einduitslag
Team
DEKO (H)

Gespeeld
18

Voor
44

Tegen
10

Tyfoon BAM

18

40

14

Tonegido (H)

18

38

16

Hofstra-Hulshof

18

37

17

Tyfoon 2

18

30

24

NOAD

18

23

31

VCA (H)

18

17

37

Seta (H)

18

16

38

Mussel 2 (H)

18

14

40

Salto 2

18

11

43
Voor actuele gegevens zie de website:
http://www.dehoop-advies/volleybal.nl
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Schaats/visnieuws
Visvergunning om te mogen
vissen op de ijsbaan voor het
seizoen 2009 zijn weer af te
halen bij G. Boekholt, Zuiderstraat 1B te Buinerveen.
Nog even voor de duidelijkheid:
Gezinskaart € 11.50 voor het
gehele gezin .
Persoonlijk lidmaatschap kost
€ 6.50
Ook dit jaar hebben we weer
een aantal viswedstrijden georganiseerd en op veler verzoek
hebben we een aantal avondwedstrijden ingepland en wel
op de volgende data:
20 juni
13.00-16.00 uur
4 juli
18.00-21.00 uur
22 aug.
18.00-21.00 uur,
barbecue na afloop!
26 sept.
13.00-16.00 uur
Verder willen we proberen een
nachtwedstrijd op 7 augustus te
organiseren van 21.00 –24.00
uur, dit gaat alleen door als er
minimaal 10 personen aan
meedoen, dus geef je vroegtijdig op bij een van de bestuursleden van de schaatsvereniging.
Schaatsvereniging :
Buinerveen E.O.
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Van afzetpaaltje
tot ganzennest
Met de mooie vorstperiode de
afgelopen winter hebben veel
van ons genoten van onze Buinerveense schaatsbaan. Om de
binnen- en buitenbaan aan te geven waren er, aan het beide uiteinden van de baan, afzetpaaltjes
neergezet in het ijs. Er waren wat
schaatsers die deze paaltjes
slecht konden zien. Geen nood!
Er werden een paar feloranje pionnen over de paaltjes gedra-

Hallo lezers,..
Hallo lezers,
Ik ben Marc Evers en vis graag
in de visvijver achter me huis.
Ik zit daar geregeld met mijn
werphengel en vaste hengel.
Ik heb al verschillende brasems,
graskarpers, stekelbaarsjes, vorentjes en 1 schubkarper gevangen. Ik doe dit met maden, lokvoer en maïs.
Ik vind de vijver erg mooi en vis
daar graag en met plezier.
En ik probeer de volgende keer
bij de viswedstrijd te zijn.
U zou het ook eens moeten proberen, erg leuk!!!!
Dit is een brasem.

Dorpskrant Buinerveen
peerd.
Nu de vorst weer verdwenen,
en het water niet meer zo ijskoud is leek het een goed moment om de paaltjes te vervangen door een paar mooie
(anoniem gesponsorde) bordjes
met de tekst “schaatsvereniging
Buinerveen e.o.”
Eén van de vrijwilligers trok de
lieslaarzen aan en liep het water
in. Het eerste bordje was al snel
geplaatst en dus op naar het
tweede paaltje met pion. De
pion is echter blijven zitten
want, wat schetste onze verbazing…………. Er zit een gan-

zennest in de pion met 7!Eieren.
U begrijpt dat de pion voorlopig
blijft staan zodat moeder de gans
haar kroost rustig verhaaltjes kan
vertellen. Het bordje ligt geduldig te wachten in de opslag.

Hier ben ik Marius Kwaak aan
het helpen met binnen halen
van een vis,

Dit is een graskarper.

Dit is een karper door iemand
ergens anders gevangen.

Dorpskrant Buinerveen
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Buurtfeest Zuiderstraat ‘Van bord tot bord’
De Zuiderstraat, buiten de bebouwde kom, ook wel genoemd
‘van bord tot bord’ had kortgeleden hun jaarlijkse buurtfeest.
Vanwege omstandigheden wat
later dan gepland, maar 2 mei
was het dan eindelijk zover. Dit
jaar vond het feest plaats in het
Dorpshuis en was door de 2 organiserende families, WeiteringJacobs en Trip-Poelman, resp.
Zuiderstraat 21 en 23 gekozen
voor een opzet waarbij extern
animatie gezocht is, zodat ook de
organisatoren gewoon mee konden doen met een activiteit en
niet als regelneef op hoeven te
treden. Een netwerk is dan handig. Natuurlijk zorgde Grietje
voor het nodige natje en droogje
en de bediening heeft dat ook in
een goed tempo gedaan, we zijn
niks te kort gekomen.
Om 20.00 uur moest een ieder
aanwezig zijn. En wel omdat we
een crime-party zouden hebben,
ofwel er was een moord gepleegd en de bewoners werden
verzocht deze moord op te lossen. Maar voordat daarmee kon
worden begonnen moest er een
rolverdeling plaatsvinden zodat
de typetjes, de rollen en de kleding verdeeld kon worden en de
moordenaar geïnstrueerd. Vandaar dat iedereen in de cafézaal
ontvangen werd en willekeurig
opgeroepen werd voor hun rol
door een enigszins louche aandoende politie agent. Er waren 7
eventuele daders benodigd, met
bijzonderde namen zoals Gretige
Gerard (Gerrit Bijkerk), Bertus
Beer (Jan Dietvorst), Simon Centerparcs (Rob Franken), Pieter P
de Vries (Rommy Wubbels),
Tina Typmiep (Margreth Hoving), Gretha Grandorado (Truus
Timmermans) en Ricardo Regelneef (Fred Borger). Elk van deze

mogelijke daders had een motief om de moord in het Hunzedal gepleegd te kunnen hebben.
Daarnaast waren er bijzondere
rollen voor verschillende mensen die uiteindelijk gedurende
de avond dusdanige opdrachten
uit te voeren hadden waardoor
er soms hilarische situaties ontstonden. Zo was Jaap Naayer
Gerard Joling en had hij de opdracht om elk kwartier op te
gaan staan en te roepen: ‘Ik heb
er geen kracht meer voor!’ Dat
doende op de juiste momenten
kun je je voorstellen dat er wat
afgelachen werd. Evenals Leo
Tonkes in de rol van Barack
Obama, om te roepen:’Yes we
can!’. Zo was verder aanwezig
Piet Paulusma met paraplu en
de geregelde melding: Oet moan! (Bert Weitering) en Cor
Sonke en Betsie ter Keurs
vormden samen het duo Bonny
and Clyde. Nepgeweren en bolhoedjes maakten het plaatje
compleet als ze om de zoveel
tijd opstonden en riepen:
‘Handen omhoog of ik schiet!’
En dan gooide vervolgens het
hele gezelschap de handen in de
lucht. En zo waren er nog wat
personages die gedurende de
avond een rol moesten spelen.
Daarnaast kon er per groep met
opdrachten aanwijzingen verdiend worden om de dader te
ontmaskeren. Rond 23.00 uur

kwam de ontknoping en bleek
Bertus Beer de moordenaar te
zijn. Indien het lukte genoeg aanwijzingen te verdienen, dan was
het goed te doen de dader te ontmaskeren. 6 van de 7 groepen is
dat gelukt. Toen de moord opgelost was en de kostuums eindelijk uitgetrokken konden worden
was er nog lekker tijd om bij te
buurten. Afgelopen jaar had 2
nieuwe bewoners gebracht aan
de Zuiderstraat, die ook aanwezig waren: de familie Wansink
(Zuiderstraat 17) en de familie
Verstoep (Zuiderstraat 30). Er
was na afloop van het spel wat
meer tijd om kennis te maken
met deze nieuwe buurtbewoners.
Er was een opkomst van 36 personen, wat ronduit goed te noemen is. Natuurlijk hopen we ieder jaar erop de buurt compleet
aanwezig te krijgen, maar dat is
helaas niet eenvoudig. Gelukkig
hebben we een leuk feestje kunnen hebben en na afloop van het
echte gedeelte in de achterzaal
had Grietje de mogelijkheid in
het café gewoon verder te gaan,
op eigen kosten. De laatsten gingen rond drieën naar huis. Er kan
dan ook teruggekeken worden op
een geslaagd buurtfeest van de
Zuiderstraat Van bord tot bord.
Op naar volgend jaar!
Marjan Poelman
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NIEUWS VAN DE BIBLIOBUS EN BIBLIOTHEKEN
De BIBLIOBUS komt op vaste
tijden in dorpen waar geen bibliotheekgebouw aanwezig is. In
Buinerveen staat de bibliobus op
vrijdagmorgen van 8.55 tot 10.05
uur bij OBS 75 en van 10.10 tot
10.40 uur bij CBS 59, waar ook
volwassenen gebruik kunnen maken van de diensten en producten
van de bibliobus, óók onder
schooltijd.
ONTMASKER de MOORDENAAR en win een MOORDWEEKEND
Doe mee met het Moordspel en
maak kans op een hotelarrangement voor twee personen in het
Boekenhotel Doldersum of op
één van de twee thrillerpakketen
t.w.v. € 100,- Exclusief voor bibliotheekleden zijn bovendien als
extra prijs gesigneerde boeken
van Lieneke Dijkzeul beschikbaar!
Het Moordspel begint hier
Lees het moordverhaal De ruziezoeker van Lieneke Dijkzeul - te
vinden in de wedstrijdflyer die
verkrijgbaar is in de bibliotheek en ontmasker de moordenaar!
Geef op het deelnameformulier
aan wie de moordenaar is en
waarom en lever dit in bij de bibliotheek.
Online meedoen kan ook op
www.dvhn.nl/moordspel2009.
De oplossing moet vóór 1 juli
2009 binnen zijn.
Het Moordspel vindt plaats ter
gelegenheid van de Maand van
het Spannende Boek en is een
initiatief van het Dagblad van het
Noorden en de bibliotheken in
Groningen en Drenthe.
Vraag in de Maand van het Spannende Boek (29 mei t/m 30 juni
2009) bij het lenen van een spannend boek naar de boekenlegger
met bestelcode. Hiermee kunt u

online heel voordelig een NSdagkaart 1e klas bestellen. Zie
voor meer informatie
www.maandvanhetspannendeb
oek.nl.
DRENTSE KINDERJURY
De Drentse Kinderjury is een
nieuw jaarlijks terugkerende
activiteit die wordt georganiseerd op scholen en in bibliotheken in Drenthe. Het doel is
kinderen van groep 7 en 8 eens
op een andere manier naar boeken te laten kijken en een vijftot tiental goede boeken onder
hun aandacht te brengen. De
Drentse Kinderjury combineert
het beste van de Drentse Top 5
en de Nederlandse Kinderjury.
Ongeveer tweeduizend kinderen lazen mee en gaven hun
uitslag door aan Biblionet
Drenthe. Er is goed gelezen en
veel gepraat over de boeken.
De juryleden geven duidelijk
aan waarom ze het ene boek
mooier vinden dan het andere.

Het
boek
Red
mijn
hond van Anna Woltz is
het
beste
boek volgens de Drentse Kinderjury, bestaande uit zo'n
tweeduizend kinderen uit de
groepen 7 en 8. De kinderen
hebben aan het boek de eerste
prijs toegekend omdat het een
spannend verhaal is en ze zich
goed in Jessie kunnen verplaatsen.

De uitslag van de Drentse
Kinderjury ziet er als volgt
uit:
1.Anna Woltz Red mijn hond
2.Martine Letterie Oorlog
zonder vader
3.Rom Molemaker Oranjekoorts in Goudkust
Het verhaal
Jessie vertelt altijd alles aan
haar hond Kaj. Zelfs dat ze
Tim uit groep 8 zo leuk vindt.
Niemand anders weet dat.
Maar dan gebeurt er een
ramp: Kaj ontsnapt uit de tuin
en gaat achter een kudde
schapen aan. En een hond die
schapen vermoordt, moet
worden afgemaakt... Jessie is
wanhopig. Kaj heeft nog maar
twee dagen te leven. Ze heeft
er alles voor over om hem te
redden. Huisarrest. Een gedicht schrijven. Weglopen.
Maar wat moet ze doen als ze
op haar vlucht midden in de
nacht ontdekt wordt door de
zoon van de schapenboer? En
als dat ook nog eens Tim is?
Hoe red je de liefste hond van
de wereld?

CHATTEN MET AL@DIN
Al@din, het informatienetwerk van openbare bibliotheken in Nederland, heeft de
dienstverlening uitgebreid.
Naast vragen stellen via het
mailformulier, kun je nu ook
chatten met al@din. Dat kan
op iedere werkdag van 9.00
tot 17.00 uur en op dinsdagen vrijdagavond tot 20.30 uur.
Kijk op
http://
www.aladin.bibliotheek.nl.
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COLOFON
Uitgever:
Stichting Dorpshuis Buinerveen
Locatieadres:
Dorpshuis ‘de Viersprong’
tel: 212813

Redactie:
Bram van Buuren
brammes@hetnet.nl

211918

Geert Hilbolling
212975
geerthilbolling@wanadoo.nl
Janny Hoving
hobo14@zonnet.nl

212446

Marjan Poelman
212247
marjanpoelman@hetnet.nl

Noorderdiep 278 Nieuw Buinen
Tel. 0599-612389

E-mail-adres :

brammes@hetnet.nl
dorpkrant-buinerveen.nl

Redactieadres:
Bram van Buuren
Hoofdkade 4
Buinerveen
tel: 211918
Medebezorgers:
Berend Kruit
Bert Brinks
Brian van Buuren
Willy Hilbolling

Noorderstraat 33 9524PB
Buinerveen
0599 212545 / 06 15494003
camping@paardetange.com
www.paardetange.com

Website:

H. ELTING
COWETRA TRANSPORT

Druk:
Middeljans,
Buinerveen
tel. 212232

Varkens- en biggenhandel

Noorderstraat 16 Buinerveen
Tel. 0599-212634 Fax 0599-212477
Mob. 06-53448697
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Wie o wie…….
Wie heeft er nog oude foto’s of ansichtkaarten van Buinerveen - Nw Buinen liggen. Met name over Zuiderstraat en Noorderstraat van Buinerveen. Dus als u op zolder nog een oude schoenendoos of fotoalbum
vol met oude “plaatjes over vroeger” heeft, kunt U contact opnemen met de heer B Kruit
Noorderstraat 10
9524 PD Buinerveen
Tel: 212716

SPEELOTHEEK KIEKEBOE
Wist u dat er in Nieuw Buinen ook een speelotheek is,
waar u voor een gering bedrag speelgoed kan lenen.

Gefeliciteerd

De speelotheek is
gevestigd in
Jeugd-en jongerencentrum“
De Bunermonder”
NOORDERDIEP 526 C
9521 BS NIEUW BUINEN
Openingstijden :
Woensdagmorgen 9.30-11.30
Vrijdagavond
18.30-20.00
Voor inlichtingen kunt u bellen 0599 650476 tijdens onze
openingstijden of mail uw
vragen naar
speelotheekkiekeboe@lycos.nl.
Natuurlijk kunt u ook gewoon
langskomen.
Onze vrijwilligers zullen u
graag helpen.

Zuiderdiep 249 Nieuw-Buinen
Tel 0599-617968
Vrijdag, zaterdag en zondag

Lopend Buffet
Onbeperkt eten voor slechts

€ 13.50 p.p.
Iedere maand een ander afhaalmenu
Ook catering mogelijk voor
thuis en bedrijf

