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Grootste Bult van Drenthe
Onder deze titel werd het opge-
bouwde paasvuur 2022 van Bui-
nerveen op social media gesling-
erd. En dat was niks te veel 
gezegd. Een enorme berg snoei-
afval, 8,3 meter hoog en met een 
flinke doorsnee zorgde al vóór 
het moment van ontbranding 
voor een enorme toeloop van 
mensen, jong en oud. Maar voor 
het zover was, was er al heel wat 
voorbereidend werk gedaan.

Toen in februari er zicht kwam op 
meerdere versoepelingen moge-
lijk al in maart was de Dorps-
krant al gedrukt en verdeeld. 
Eigenlijk was het in februari ook 
nog wel wat te vroeg om oppor-
tunistisch er vanuit te gaan dat er 
een Paasvuur georganiseerd 
mocht worden. Dus het bleef stil 
in de Dorpskrant; geen aankondi-
gingen wanneer takken gebracht 
konden worden  omdat het alle-
maal nog niet toegestaan was.
Maar daar kwam de verlossing in 
maart: 'We mogen los!' De ver-

soepelingen hadden opgeleverd 
dat buitenevenementen weer 
mogelijk waren. Dus de jongehe-
ren van de organisatie zochten 
elkaar op. Want er moest natuur-
lijk wel wat geregeld worden. 
Het belangrijkste was wel het 
hebben van een geschikte loca-
tie. Onderhand waren de perce-
len aan de 2/3e weg van eigenaar 
gewisseld en je weet maar nooit 
hoeveel medewerking je ver-
wachten kunt van een nieuwe 
eigenaar. Maar dat bleek totaal 
geen probleem, de familie Kunst 
draagt het Paasvuur een warm 
hart toe en stelde een perceel 
belangeloos beschikbaar. Om te 
koesteren zulke grondeigenaren 
en de organisatie wil hen dan ook 
expliciet bedanken voor deze 
enorme medewerking. Plaatse-
lijk Belang zorgde weer voor de 
vergunningsaanvraag bij de 
gemeente en de nieuwe uitbaters 
van het Dorpshuis, Gerrard en 
Alie leverden de dranken. 
Lees verder op pag 20
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Nieuw-Buinen
Locatie: 
MFA Noorderbreedte, 
Noorderdiep 137
9521 BC Nieuw-Buinen
Tel.: 0800 2009
Mail: hetveenland@
socialeteamsborgerodoorn.nl
Maandag: 09.00 - 12.00 uur

Woensdag: 09.00 - 12.00 uur

Vrijdag: 09.00 - 12.00 uur

Ruilgoederenbank
Locatie: Nieuw-Buinen 
Industrieweg 25
Maandag, Donderdag 
9-12 uur & 13-15.30uur
Woensdag 13-15.30 uur

Bereikbaar tijdens 
openingstijden op    06 83806189

 

DATUM VOLGENDE EDITIES  
DORPSKRANT BUINERVEEN

Hieronder de datum van verschijning van de Dorpskrant in 2022 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 3  inleveren voor 1 juni 2022
Nummer 4  inleveren voor  11 augustus  2022
Nummer 5  inleveren voor  5 oktober 2022
Nummer 6  inleveren voor  1 december 2022

Verschijning: eind van de betreffende maand

   brammes@t-mobilethuis.nl

Website:

www.buinerveen.info

Agenda
14 mei Bingo

 9 juli  Bingo

Pleinfeest weekend:

9 sep  Quizavond

10 sep Markt

10 sep Muziekavond

24 sep Bingo

10 dec Bingo

2023  200 jaar?

Ruilgoederenbank

Pas Ruilgoederenbank online aan te vragen via webwinkel 
Meedoen Borger-Odoorn

Inwoners van de gemeente Borger-Odoorn die gebruik maken van 
de webwinkel Meedoen Borger-Odoorn kunnen hier online een 
pasje aanvragen voor de Ruilgoederenbanken.

Zit je (tijdelijk) krap bij kas en heb je wel behoefte aan spullen? 
Kleding, stoelen, een bed, serviesgoed: de Ruilgoederenbank is dé 
verzamelplaats voor bruikbare tweedehands goederen. Je betaalt 
hier niet voor spullen, maar doet er iets voor terug. 

Zodra de aanvraag is ingediend ontvangt u van ons bericht. U kunt 
hierna de pas ophalen bij een van de locaties, in Nieuw-Buinen of 
2e Exloërmond. Voor openingstijden en meer informatie kunt u 
terecht op de site van Welzijnsorganisatie Andes: 
www.andesborgerodoorn.nl 

mailto:hetveenland@socialeteamsborgerodoorn.nl
http://www.andesborgerodoorn.nl
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Jongeren café 'T HOK 
Buinerveen

OUDE  METALEN  ACTIE
Zaterdag 7 mei 2022

Vanaf 9.30 uur

Materialen niet voor 9:15 uur 
aan de weg plaatsen

GEEN witgoedapparaten 
en rubberbanden

Zwaar materiaal?
Bel Arnold Habing: 06 13384448

 Potgrondactie VV Buinerveen
V.v. Buinerveen heeft nog wat zakken potgrond staan:

 als jullie nog wat nodig zijn kom dan 

Vrijdagmorgen tussen 9.00 uur tot 12.00 uur 
even langs bij het voetbalveld dan kunnen wij u helpen.                      

20 LITER POTGROND
    VOOR SLECHTS

        3,50 EURO
                          

3 ZAKKEN VOOR € 9.50
     

10 ZAKKEN VOOR € 27,50

     Verzorg uw tuin en steun daarmee de VV Buinerveen
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Motor Toerclub Nieuw-Buinen meeting
Zondag 27 maart kwamen leden 
van MTC NB bij elkaar op het 
plein voor het dorpshuis van Bui-
nerveen. Er waren uiteindelijk 30 
motoren die in het april zonnetje 
te blinken. 
Onder het genot van een hapje en 
drankje werden de motoren 
bewonderd .
Ook wisselden de leden techni-
sche kennis uit .
Uiteindelijk werden de motoren 
gestart en werd een korte toerrit 
gereden.

Iedereen was vol lof over de mee-
ting en over de locatie.
De eerstvolgende lange rit van 
165km vindt binnenkort plaats .
De daarop volgende rit is een 
koffierit van 60 km.

https://www.motortoerclubnieuw-buinen.nl/



 

Stroopwafelactie!!   

9 t/m 1 4 mei   

 
N ie t  t h u is ? ? 

 
B e z o r g e n 

 Bent u niet thuis, of woont u niet in  
Nieuw-Buinen/Buinerveen tot aan de  

mondenweg? Geen probleem!!  
 

Laat u bestelling achter bij Monique:  
 06-27742899  

 

 Wij of een van onze vrijwilligers komen 

tussen maandag 9 mei en zaterdag 14 mei 

bij u aan de deur, lactosevrij of glutenvrije 

stroopwafels kunt u aan de deur bij ons 

bestellen, deze komen wij dan later bij u 

bezorgen.  
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Prijzen: 

1 zakje stroopwafels (10 stuks) 
€ 3,00 

 
2 zakjes stroopwafels  

€ 5,50 
 

1 zakje glutenvrije of lactosevrije stroopwafels  
(8 stuks) 

€ 4,50 (op bestelling) 
 
 

Graag contant betalen! 
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De vliegende 
brik

Zoekt nieuwe leden voor de 
sjoelvereniging.

Wie gaat er gezellig met ons 
op dinsdagavond sjoelen?

Wij sjoelen van 

20.00 uur tot 22.00 uur. 

Locatie:
Dorpshuis Buinerveen

Voor info:
J. Brouwer 
Kreuzen 16
7873 CJ
Odoorn
Tel 0591 514841
brouwer02@home.nl

Hypnotherapie en coaching
volwassenen en kinderen

 In te zetten bij:
 • Angsten en fobieën  • Migraine en hoofdpijn
 • Afvallen   • Pijnbestrijding
 • Beter slapen   • Stoppen met roken
 • Burn-out en stress  • Zelfvertrouwen

Zuiderdiep 20  www.feel-fine.nl
9521 AT Nieuw-Buinen  info@feel-fine.nl
 0619050605

Feel-Fine
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Nieuws OBS 75

Beste lezer(s),
Hoewel het voorjaarsweer nog 
flink op gang mag komen, heb-
ben we al heel wat pauzes heer-
lijk in de zon buiten kunnen spe-
len. De regenbuien wanneer de 
kinderen naar buiten mogen 
waren op 1 hand te tellen. Dat is 
fijn en ook goed voor de kinde-
ren. Om weer op te laden en vol 
energie na zo'n break in de klas 
weer aan de slag te gaan. 

Er is sinds de vorige dorpskrant 
weer veel gebeurd. De ouderge-
sprekken zijn geweest, de rap-
porten met prachtige resultaten 
zijn uitgedeeld en alle groep-8-
leerlingen hebben hun definitief 
(niveau) advies Voortgezet On-
derwijs gekregen. Op moment 
van lezen zijn zelfs alle kinderen 
al ingeschreven op de middelba-
re school van hun keuze. Altijd 
een bijzonder moment, de start 
van afsluiting van hun basis-
schoolcarrière. Gelukkig hebben 
we gezamenlijk nog een paar 
mooie maanden voor de boeg 
met onder andere een musical in 
7/8 en de schoolreizen natuurlijk. 
In deze nieuwsbrief van obs 75 
allerlei nieuwe wetenswaardig-
heden. Van de komende talenten-
show vanwege het 10-jarig 
bestaan van de stichting, tot let-
terkennis en vouwwerkjes bij de 
kleuters, van de grote inzet van 
ouders met NL-Doet tot spiege-
len met rekenen in groep 5/6. 
Meten is weten en dat geldt ook 
voor groep 7/8. Waar zij digitaal 
gemeten hebben met het mooie 
lesprogramma van Basicly. 

Kortom, ik wens u veel leesple-
zier toe namens het gehele team 
en graag tot ziens op/bij obs 75!
Hartelijke groet, 
David de Jonge  
Schoolleider OBS 75 

OPO Borger-Odoorn 10 jaar
Op donderdag 14 april organise-
ren wij onder leiding van een 
deskundige jury een Talenten-
jacht. Omdat onze stichting OPO 
Borger-Odoorn 10 jaar bestaat, 
wordt op donderdag 19 mei een 
ware Talentenjacht Finale geor-
ganiseerd in Poppodium Van 
Slag Borger. Van alle 11 scholen 
zullen op die dag de winnaars 
tegen elkaar strijden om de fina-
leprijs. De finale zal live worden 
gestreamd naar de scholen zodat 
wij in de klassen kunnen meele-
ven en toejuichen.

NL doet
Wat is er hard gewerkt op deze 
zaterdag 12 maart. Er is onge-
looflijk veel opgeruimd, hersteld 
en geverfd. Er is geveegd, het 
muurtje is weer mooi rood, 
straatwerk hersteld en er is een 
heuse moestuin gemaakt. Hierin 
kunnen kinderen zaaien en straks 
oogsten. Alle vrijwilligers 
bedankt!!

Groep 1 en 2
Op Valentijnsdag hebben de kin-
deren van groep 1 en 2 mooie 
hartjes gemaakt, om zo de liefde 
te verspreiden aan iedereen.

Tijdens de nationale voorleesda-
gen hebben de kinderen onze 
eigen monsters gekleid. Dachten 
na hoe Kikker het met zijn kale 
kikkerhuid weer warm kon krij-
gen in de winter en knutselden 
daar voorwerpen bij.
Verder hebben we nog leren 
meten in de klas en gevoeld wat 1 
meter is. Dat konden we net vast-
houden tussen onze armen. Op 

het schoolplein tekenden we 
elkaar na of onszelf. Hier moes-
ten we ook goed kijken en meten 
of we even lang waren.
Tot slot maakten we nog heel 
veel sneeuwpoppen van klei. 
Leerden we een nieuwe letter, de 
'V' van voorlezen en las juf heel 
veel verschillende boeken voor, 
waar we verschillende activitei-
ten bij deden. Zo maakten we 
bijvoorbeeld samen een vertelta-
fel bij het boek "Kikker in de 
kou". Hiermee kunnen we het 
verhaal zelf naspelen en -
vertellen.
Ook hebben we het over de 
Olympische winterspelen gehad 
en maakten kennis met de ver-
schillende sporten die daar 
gespeeld worden.
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Groep 3 en 4
Begin februari was het dan 
zover! We hadden een feestje te 
vieren…… de kinderen van 
groep 3 kennen nu alle letters!!!
We hebben een speurtocht 
gedaan door de school, een taart-
je gegeten en letterbingo ge-
speeld.
Rosalie trakteerde ons op lekkere 
letterkoekjes, die ze thuis had 
gebakken! Ze waren SUPER 
lekker! Aan het eind kregen de 
kinderen een letterdiploma en 
een zakje met letterkoekjes mee 
naar huis.
Voor de voorjaarsvakantie moch-
ten de kinderen van groep 4 tij-
dens de taalles een wenskaart 
maken. We hebben deze ook op 
de post gedaan, waardoor som-
mige klasgenootjes thuis opeens 
een kaartje kregen!
We hebben samen met groep 5 en 
6 gelezen. Dat was heel erg leuk!
Verder zijn we druk bezig met 
klok kijken en hebben we de cij-
fers t/m 100 geoefend door bingo 
te spelen.
We hebben een nieuw meisje 
mogen verwelkomen in groep 4, 
ze heet Kim. Ze is samen met 
haar ouders in Nieuw Buinen 
komen wonen. Wat was het leuk 
om haar eindelijk te ontmoeten. 
We wensen Kim en haar broertje 
Sam een leuke tijd bij ons op 
school.

Groep 4 heeft buiten de tafel van 
4 geoefend met de dennenappels 
die ze hadden gevonden op het 
plein. Dit was natuurlijk erg leuk 
en leerzaam. En wat ook erg leuk 
was….hutten bouwen met de 
takken die tijdens storm Dudley 
waren afgebroken.
In het zonnetje hebben we een 
propjes-dictee gemaakt. De kin-
deren moesten de woorden 
opzoeken die in de papieren 
propjes geschreven waren, deze 
zelf opschrijven en er weer een 
prop van maken en op het plein 
gooien. Dat was natuurlijk erg 
leuk! Zo hebben de kinderen 
woorden geoefend op een leuke 
manier, heerlijk buiten in de 
warme zon.

Groep 5 en 6
Na de voorjaarsvakantie zijn we 
begonnen met rekenen. De kin-
deren hebben weer veel nieuwe 
dingen geleerd!
Groep 5 is deze week aan de slag 
gegaan met een spiegel. Tijdens 
de rekenles konden ze zo sym-
metrische figuren te ontdekken.
Groep 6 maakt bouwsels van 
ruimtelijke figuren, bijvoorbeeld 
een kubus.
Voor Blink hebben de kinderen 
in groepjes onderzoek gedaan 
naar Romeinse goden en hier een 
gave poster van gemaakt.
Meester Julian heeft een leuke 
dierenquiz gedaan, spannend om 
het dier bij het juiste geluid te 
zoeken!

De kinderen hebben in groepjes 
een presentatie gehouden over de 
zon en de maan. Voor velen span-
nend maar zo met z'n drieën, 
stond je er niet alleen voor en.... 
wat deden ze dit toch goed.
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Groep 7 en 8
Er is weer flink gewerkt door 
groep 7 en 8. We hebben de taal-
toets gedaan en die was door 
iedereen erg goed gemaakt! 
Super!!
Met Basicly zijn we begonnen 
met het maken van een spelletje 
via Scratch. De kinderen kunnen 
plaatjes laten bewegen en draai-
en, door allerlei acties aan elkaar 
te maken. Ook konden ze gelui-
den toevoegen. Vooral het miau-
wen werd volop uitgeprobeerd, 
waarop de leerlingen van groep 
5/6 dachten dat er een kat bij ons 
in de klas was.
Sinds begin maart heeft onze 
groep gymnastiek op woensdag 
i.p.v. op donderdag. De les van 
meester Stefan is nu op maandag 
en juf Karin geeft gym op woens-
dag. We deden levend kwartet 
met gym, dat was een succes. Er 
werd enorm fanatiek gespeeld.

De geschiedenisles ging over het 
verzet in de Tweede Wereldoor-
log van Nour. Nour was voor 
even de meester en hij heeft het 
super gedaan en de klas deed ook 
goed mee! Tevens hebben we in 
duo's een tijdlijn gemaakt over 
het leven van Anne Frank. Erg 
interessant!

Ook wij zijn bezig geweest met 
lengtes. Wij hebben elkaar geme-
ten bij de rekenles! We weten nu 
allemaal hoe lang we zijn.
Tot slot hebben we de kinderen 
verteld dat we dit schooljaar een 
musical gaan opvoeren!! Welke 
musical dit wordt en hoe dit er 
precies uit gaat zien, blijft nog 
even geheim, maar we hopen 
gauw meer te kunnen vertellen. 
Er werd daarna al wel volop geoe-
fend op het plein met heuse audi-
ties/optredens met een jury. Erg 
leuk om te zien.

Op woensdag 16 maart heeft 
onze voorleeskampioen Niek 
voorgelezen op de voorleeswed-
strijd van de Gemeente. Er deden 
12 lezers mee van verschillende 
scholen. Niek las een grappig 
stukje voor uit 'Dagboek van een 
Muts' en hij deed het erg goed! 
Helaas heeft Niek niet gewon-
nen. We zijn enorm trots op 
Niek!

Website
Wilt u op de hoogte blijven 
van het laatste nieuws van
OBS School 75, 
bezoekt u dan onze website:  
www.obs-75nieuwbuinen.nl/
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LEKKER SPELEN MET GEVARIEERD SPEELGOED……

Hou je van gezelschapsspelletjes, tractor rijden, sjoelen, glijden, auto rijden in een echte politieauto???
Kom dan eens bij ons kijken in de Speelotheek Kiekeboe.
 Ook voor kinderopvang, grootouders, tussentijdse schoolopvang etc..

Nieuwe Openingstijden
Als proef gaan wij het aantal openingsdagen verminderen vanaf  januari 2017. In principe zal er elke tweede week van 
de maand uitleen zijn op maandag van 18.30 tot 19.30 uur en op woensdag van 8.30 tot 9.30 uur. 

Kosten:
Jaarabonnement:  Voor 2 stuks speelgoed  17.50 
   Voor 4 stuks speelgoed   25.00
   (uitleentijd 3 weken)
Je vind ons in het MFA gebouw De Noorderbreedte te Nieuw Buinen, 
tegenover de peuterspeelzaal.

Vrijwilligers gevraagd.
Lijkt het je leuk om vrijwilliger bij ons te worden voor een uurtje, 
neem dan contact met ons op:

    Speelotheek Kiekeboe
    Noorderdiep 127
    9521 BC  Nieuw Buinen
    

Algemeen nummer Dorpshuis 0599 – 615 320   
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Dit keer geen verhaaltjes over 
alle leuke gebeurtenissen bij ons 
op school, maar in deze editie 
willen we u graag meenemen 
naar een dagje bij ons op de peu-
teropvang. 

Op dit moment hebben wij vier 
ochtenden in de week de peuter-
opvang bij ons op school. De 
kinderen worden 's ochtends om 
half 9 binnen gebracht door de 
ouders. Samen met de ouders 
kiezen de kinderen iets uit om 
mee te gaan spelen. Na het 
inloopmoment, starten we samen 
in de kring. We werken vanuit de 
thema's van Uk en Puk en we 
proberen de thema's aan te laten 
sluiten bij de thema's in de 
schoolgroepen. We starten met 
het zingen van de liedjes, we 
lezen een verhaaltje we bespre-
ken wat we vandaag allemaal 
gaan doen. Dit doen we door mid-
del van de dagritmekaarten van 
Uk en Puk.

Na de kring mogen de kinderen 
iets kiezen om te spelen of we 
doen een leuke activiteit. Dit 
doen we totdat we gaan fruit eten. 
De kinderen kiezen gezamenlijk 
uit welk fruit we vandaag gaan 
eten en we mogen juf Elsbeth 
helpen met het dekken van de 
tafel en het fruit en het drinken 
klaar te maken.
Na het fruit eten spelen we nog 
even en daarna gaan we samen 
met de kinderen van groep 1/2 
buitenspelen. Als het slecht weer 
is, dan spelen we samen met de 
kinderen van groep 1/2 binnen en 
dat vinden we heel gezellig! Het 
is fijn om de kinderen van groep 
1/2 al goed te leren kennen, zodat 
de overgang naar groep 1 niet 
heel groot is. 
Na het buitenspelen mogen we 
een broodje smeren. Na het 
broodje eten, gaan we nog even 
in de kring en bespreken we 

samen wat we allemaal hebben 
gedaan. Om half 1 is de dag ten 
einde en gaan we allemaal weer 
naar huis.

Naast de peuteropvang, hebben 
wij ook een buitenschoolse 
opvang. Hier een aantal weetjes 
over de buitenschoolse opvang:

Wist je dat:
Wij op de op buitenschoolse 
opvang het liefst buiten spelen en 
creatief en sportief bezig zijn
Wij werken met verschillende 
thema's vanuit DoenKids!
Wij buitenschoolse opvang aan-
bieden voor en na schooltijd, 
vanaf 07.30 uur t/m 18.00 uur
Wij in de vakanties experts uitno-
digen om workshops te geven

U bent van harte welkom om 
eens een kijkje bij ons op de peu-
tergroep en/of de buitenschoolse 
opvang te nemen!

Nieuws CKC School 59

Website

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws van
 CKC School 59, bezoekt u dan onze website:  

www.school59.nl
of volg ons op twitter:

@ckcschool59
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Deze zomer weer een nieuwe!!

woensdag 24 augustus t/m zaterdag 27 augustus
Voor informatie en aanmelden volg onze facebookpagina spelweek Buinerveen ofbij de bestuursleden

Aanmelden via dit aanmeldformulier of wat uitgedeeld wordt op de scholen. 
U mag ook een foto maken en verzenden naar:

spelweekbuinerveen@gmail.com (Kan niet meer via de website!)

Deelnameformulieren + bijdrage kan ingeleverd worden bij: Inge Hoving, Buinerstraat 4 in Buinerveen. 
(Mag ook in de brievenbus gedeponeerd worden) 

Of bij de overige bestuursleden: Laura, Nanda, Henrike en Monique

Deelnameformulier Spelweek  Buinerveen 2022

Naam:

Adres:

Postcode + Woonplaats

Telefoonnummer

Contactpersoon:

Geboortedatum:

E-mail:

Groep in schooljaar 2022/2023

Voor 1 juli € 12,50 daarna € 15,00 

Alleen avond spellen en dropping € 7,50 (12+)

(te voldoen bij opgave)

Woensdag 24 augustus t/m 

zaterdag 27 augustus 2022

Deelname eigen risico. Mocht de spelweek i.v.m. Corona maatregelen niet 

doorgaan, ontvangt u het deelname geld retour.

Bijzonderheden: 

Ik doe alleen mee met de avondspellen (12+)    Ja / nee

(graag aanvinken als dit van toepassing is)

Kosten:

Wanneer:

Vrijwilliger: 

mailto:spelweekbuinerveen@gmail.com
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Dag Tijd Groep 1 t/m 4 12+

4-7 jaar

Woensdag 14.00-16.00 Ruilen maar De alleskunner

20.00-22.00

22.00-00.00 Wie is de mol

Donderdag 10.00-12.00 Pimpen en smikkelen

14.00-16.00 Het Kabouter pad

14.00-17.00 Suppen op de Drentse wateren

21.00-23.00 Lasergamen

Vrijdag 10.00-12.00 Waterfeest

14.00-16.00 Stormbaan

18.30-19.30 Feestje

19.30-20.30 BBQ

20.30-22.00

Groep 6,7,8 

overnachten

22.30-08.00 Dropping

Zaterdag 07.00-08.00 Ontbijt

Groep 5 t/m 8

8-12 jaar

Challenge

The game

Hou je sokken wit

Lasergamen

Stormbaan

Levend Buinerveen

BBQ

Pubquiz

22.00-08.00 Groep 5 naar huis

 Jeugdwerk Buinerveen 1 jaar !!
Deze maand zijn we alweer 1 jaar 
actief met jeugdwerk Buiner-
veen. Met hulp van een leuke 
groep vrijwilligers hebben we al 
heel wat leuke activiteiten kun-
nen organiseren zoals de Buiten-
speeldag, de kinderkleedjes 
markt, Pompoen uithollen, car-
naval en afgelopen weekend 
voor de 2e keer het paaseieren 
zoeken. Al deze activiteiten zijn 

mogelijk gemaakt door onze 
paaseitjes verkoop actie, ook dit 
jaar heeft het dorp gul gekocht 
waardoor we al snel door onze 
voorraad heen waren en we 
helaas niet bij alle huizen langs 
hebben kunnen gaan. 
Dit weekend hebben we erg geno-
ten van het paaseieren zoeken in 
het zonnetje. 42 kinderen hadden 
zich aangemeld en om 14.30 zijn 
we in 3 categorieën begonnen 
met zoeken. Bij de Peuters kwam 
Mintheals winnaar uit de bus en 
alle andere peuters hadden alle-
maal de 2eprijs.
Bij groep 1 t/m 3 was het Zanay-
radie die de meeste punten had, 
gevolgd voor Marlijn als 2e en 
Renske als 3e. Bij de Groep 4 t/m 
6 kwam Martthijs als winnaar uit 
de bus. Hij liet Yunaals 2e en Pim 
als 3e achter zich. 

Na het eieren zoeken hebben we 
nog met zijn allen een mooie 
Paas knutsel gemaakt of kon er 
even gevoetbald worden. 
Graag hadden we voor de oudere 
kinderen ook wat willen organi-
seren maar door een te kort aan 
vrijwilligers was dit helaas niet 
mogelijk, hopelijk lukt dit ons 
volgend jaar wel. 
Lijkt het je leuk om ons als vrij-
williger af en toe te helpen meld 
je dan aan bij Jeannet 
Tel : 06-51958765 of 
Karin Tel : 06-10990024 

Met meer vrijwilligers hopen wij 
ook de Bingo en elke maand het 
knutselen weer op te pakken, dat 
zou toch geweldig zijn! 

Weekschema 
spelweek:
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I n  2 0 2 3  b e s t a a t  N i e u w -
Buinen/Buinerveen 200 jaar. 
Elke liefhebber van de lokale 
historie weet dat Buinerveen 
ouder is, maar om voort te bou-
wen op de traditie die 50 jaar gele-
den gestart is, toen beide dorpen 
ook groots samen feestgevierd 
hebben, doet ook Buinerveen 
natuurlijk weer mee met de vie-
ring van het 200-jarige bestaan. 
Mooi toch?
En om nu te zeggen dat dat op dit 
moment al echt leeft in Buiner-
veen? Ondergetekende voelt het 
(nog) niet. Maar dat komt vast en 
zeker goed. Zoals zo veel dingen 
die te organiseren zijn voor en 
door Buinerveen, het kan nog 
prima op het laatste moment. 
Maar dan komt er ook wat. Ons 
kent ons.
Er is echter een initiatief gaande 
sinds afgelopen zomer, dat best 
wel even wat voorbereiding 
nodig heeft. En dat is het plan om 
beide dorpen, letterlijk van kop 
tot staart over beide diepen mét 
de laantjes te voorzien van zelf 
gemaakte vlaggetjes. En daar is 
volgens de berekening 20 kilo-
meter voor nodig. Ofwel 400 
strengen van 50 meter met elk 
ongeveer 75 vlaggetjes. En dan 
geen gewone vlaggetjes uit de 
groothandel, nee, 100% gerecy-
clede vlaggetjes die gemaakt 
worden van oude dekbedover-
trekken, gordijnen, stofstalen, 
oude stoffen, overhemden en 
blousjes die over zijn. Aange-
bracht en gedoneerd door de 
plaatselijke bevolking. Kortom, 
vlaggetjes die gesneden worden 
uit veelkleurige stoffen. Wie 
weet ziet u straks de door u gedo-
neerde gordijnen of dekbedpa-
troontjes terug aan de straat in de 
vorm van een kleurig puntvlag-
getje.
Omdat er veel hulp nodig is van 
vlijtige naaihulpen kwam Eri 
Haverkate als één van de kar-

Vlaggetjes, heel veel vlaggetjes….
trekkers van dit verhaal tijdens 
een avond van de Vrouwen Van 
Nu langs in Buinerveen om uit-
leg te geven over het initiatief. En 
door haar enthousiaste verhaal 
gingen diverse dames met een tas 
vol gesneden stofjes en 50 meter 
touw naar huis. En werd er ver-
binding gecreëerd en vooral ook 
gevoeld. Verbinding met vóór, 
zoals de mensen aan deze kant 
van de Mondenweg zeggen.
Vóór, waar we ons niet altijd 
even goed mee kunnen verbin-
den. Maar er staat een grote moge-
lijkheid tot verbinding voor de 
deur; een 200 jarig bestaan, waar 
ook dit deel achter de Monden-
weg zijn steentje aan bij kan bij-
dragen.
En dat begon in Buinerveen met 
het naaien van vlaggetjes, ver-
schillende strengen zijn al 
genaaid. In mijn geval gezellig 
samen op een woensdagmiddag 
bij Lenie Pegge aan de slag. Naai-
machine mee en aan de grote 
keukentafel beginnen met een 
monsterklus, dáchten we, 50 
meter leek toch best wel veel. 
Maar slecht 2,5 uur verder had-
den we samen de eerste 100 
meter genaaid. Keurig gebun-
deld en trots weer ingeleverd bij 
mevrouw Haverkate. Een gezel-
lige middag op de koop toe. En 
natuurlijk weer ja gezegd om nog 
eens 50 meter per persoon in 
elkaar te zetten.

En heel voorzichtig kwam dat 
gevoel van verbinding. Verbin-
ding met vóór, met de initiatie-
ven die komen van vóór, waar 
wij van 'achter' wel degelijk al 
deel van kunnen uitmaken. En 
dat door heel simpel mee doen 
met het in elkaar naaien van de 
straatversiering die Buinerveen 
en Nieuw-Buinen als één geheel 
gaat verbinden. En mochten 
velen van u enthousiast worden, 
dan kunnen ook nog andere stra-
ten voorzien worden van vlagge-
tjes, maar eerst maar eens de 20 
kilometer volmaken zei Eri, dat 
was al een monsterklus.

Mocht u het ook leuk vinden om 
mee te helpen naaien en de ver-
binding te voelen, neem dan con-
tact op met 

Eri Haverkate, 
06 47 55 72 72 
Zij geeft de pakketjes uit en 
neemt de genaaide strengen met 
vlaggetjes ook weer in ont-
vangst. En er moet nog heel wat 
gebeuren dus alle hulp is wel-
kom. Je hebt alleen een naai-
machine nodig die kan zigzaggen 
en naaigaren, de kleur doet er niet 
toe. De vlaggetjes en het touw 
worden keurig op maat gestapeld 
aangeleverd. Makkelijker kan 
het niet.

Verbindt u mee?
Marjan Poelman
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Mijn naam is Petra van der 
Schagt, sinds vorig jaar woon ik 
hier met mijn man en onze labra-
dor in het mooie dorp Buiner-
veen. Omdat rust, ontspanning 
en genieten als een rode draad 
door ons leven loopt, vonden wij 
een verhuizing naar Drenthe een 
passende stap.
Het enige wat mij tegenhield om 
deze stap eerder te zetten, was 
mijn eigen praktijk in het Gooi 
waar ik werkzaam was als Voet-
reflextherapeut, Tuinatherapeut 
(Chinese lichaamsmassage) en 
Zhineng Qigong coach (Chinese 
bewegingsleer). Uiteindelijk  
besloot ik de uitdaging aan te 
gaan om mijn praktijk in Buiner-
veen opnieuw op te bouwen.  
In mijn praktijk leer ik je met 
massage en oefeningen om te 
ontspannen. Door contact te 
maken met je lichaam voel je 
waar de spanning zit, om deze los 
te laten. Hierdoor krijg je meer 
energie. Ontstaat er rust in je 

Ontspanning in Buinerveen…..
hoofd en je lichaam. Hoe fijn 
voelt het om te kunnen ontspan-
nen, even niets te moeten. Tijd te 
nemen voor jezelf. 
Na verschillende opleidingen 
blijf ik enthousiast bezig om mijn 
kennis uit te breiden en te verdie-
pen. Want niet alleen mezelf, 
maar iedereen gun ik een fit een 
vitaal leven. 

De afgelopen jaren heb ik mij 
gespecialiseerd om vrouwen te 
laten ervaren dat de overgang een 
unieke periode in je leven is. 
Waarbij je leert om te gaan met 
de verschijnselen van de over-
gang door aandacht en bewust-
wording in deze levensfase. Het 
geeft je zelfvertrouwen om dit 
nieuwe hoofdstuk in te gaan en 
keuzes te maken die bij je passen.
Ben je nieuwgierig geworden of 
wil meer informatie, neem dan 
gerust contact met mij op. Of 
neem een kijkje op mijn website 
www.innerlijkestap.nl. 

(Mijn behandelingen worden, in 
de aanvullende verzekering, 
deels vergoed door vrijwel alle 
zorgverzekeraars. Informeer 
hiervoor bij je zorgverzekering)

Hier even een berichtje vanuit De 
Viersprong.Inmiddels zijn we 
een beetje gewend aan onze nieu-
we werkzaamheden, en hebben 
we het tot nu toe naar onze zin. Al 
is het wel heel erg wisselend, de 
ene dag best heel erg druk, en de 
andere dag zitten we met z'n twee-
ën in het café. Van de afhaaloptie 
wordt ook heel wisselend ge-
bruik gemaakt, maar naar ons 
idee gaat dit best goed.
Mocht u toch niet helemaal niet 
tevreden zijn, laat het ons weten, 
dan kunnen we ons best doen, om 
dit een volgende keer aan te pas-
sen. Bent u wel helemaal tevre-
den, vertel het een ander…

Verder zijn we druk doende met 
voorbereidingen om de menu-
kaart uit te breiden, en…..om een 

weekendmenu te kunnen aanbie-
den.

LET OP: Het weekend van 5, 6, 7 
en 8 mei zijn we gesloten, daarna 
gaan we verder met de nieuwe 
kaart. Deze zullen we via Face-
book en de website met u delen.

Op vrijdag 13 mei hebben we een 
besloten feest in het café, uiter-
aard kunt u wel uw bestelling 
doorgeven, maar dan graag afha-
len via de ingang aan de achter-
zijde.

Inmiddels hebben we al een aan-
tal fijne nieuwe collega's gevon-
den, maar voor de keuken zijn we 
nog op zoek naar iemand die het 
leuk vindt om te koken, en onze 
gasten van een lekkere maaltijd 

kan voorzien. Mocht je interesse 
hebben, altijd welkom om even 
een keer te komen meekijken. 
Ook als je 1 avond in een week-
end zou kunnen werken ben je 
welkom. 
Voor informatie: 06-33088036.
Graag tot ziens in de Viersprong!

Nieuws Dorpshuis de Viersprong
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Na een inloopavond voor de 
directe omgeving van Avitec, 
willen we u graag extra informa-
tie geven over het waterstofpro-
ject H2ollandia. Mochten er vra-
gen zijn over dit project, neem 
dan gerust contact op via 0599 
212170. Freddy van der Werff 
staat u graag te woord omtrent 
dit project. Mailen kan ook naar 
info@avitec.nl  

De waterstofinstallatie maakt 
van de groene stroom uit Zon-
nepark Vloeivelden Hollandia 
waterstof, zonder uitstoot van 
CO2.  Dit project wordt ontwik-
keld in samenwerking met Solar-
fields en Repowered. 
Koploper in duurzaam onderne-
men en samenwerken.

Dat is één van de ambities waar 
Avitec aan werkt. Stappen zetten 
in de energietransitie, is nodig 
voor de toekomst. Niet alleen 
voor de planeet, maar ook om 
onafhankelijk te worden van 
fossiele brandstof.
We zetten in op verduurzaming 
van eigen materieel, waaronder 
machines op waterstof.
De installatie bestaat uit: 
Zeecontainers met technieken 
die de waterstof produceren, 
behandelen en transporteren;
Leidingen en kabels;
Veiligheidssystemen;
Vulstations voor tubetrailers die 
de waterstof transporteren. 
De geproduceerde waterstof
Jaarlijks produceert het systeem 
ca. 300 ton waterstof, wat genoeg 

is om 66 waterstof-bussen een 
jaar op te laten rijden.
Tubetrailers worden in het sys-
teem gevuld met waterstof en 
transporteren dit naar waterstof 
afnemers.
De waterstof wordt gebruikt voor 
zwaar transport, zoals bussen, 
vrachtwagens en trekkers.

Waterstof

“Wat is waterstof?” 
Waterstof is een molecuul (H2) 
dat veel potentiële energie bevat. 
Dat betekent dat er bij verbran-
ding veel energie vrijkomt. 
Waterstof is erg vluchtig en lich-
ter dan lucht. Dat betekent dat het 
bij vrijlating in de lucht direct 

Directe waterstofproductie uit zonne-energie  op 
Zonnepark Vloeivelden Hollandia

Zonnepark Hollandia

Zonnepark Hollandia

Aan/afvoer route

Terrein Avitec

Waterstofproject H2ollandia

Tweederde Weg (Zuid)

mailto:info@avitec.nl
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opstijgt en niet blijft hangen. 
Wist je dat waterstof per kilo 3x 
meer energie heeft dan diesel? 
“Waar wordt waterstof voor 
gebruikt?” 
Waterstof wordt al jaren op grote 
schaal gebruikt in de industrie 
voor chemische processen zoals 
het maken van meststoffen. 
In de toekomst kan waterstof ook 
worden gebruikt voor zwaar 
transport wat moeilijk kan wor-
den geëlektrificeerd. Voorbeel-
den zijn: bussen, vrachtwagens 
en trekkers. Ook kan waterstof in 
de toekomst mogelijk worden 
gebruikt voor het verwarmen van 
huizen of het langdurig opslaan 
van grote hoeveelheden duurza-
me energie.
Wist je dat er op dit moment jaar-
lijks al 70 miljoen ton waterstof 
wordt gebruikt in  de industrie? 

Hoe wordt waterstof gemaakt? 
Waterstof kan gemaakt worden 
van fossiele brandstoffen zoals 
gas, waarbij er dus wel uitstoot 
plaatsvindt  = Grijze waterstof 
Waterstof kun je ook maken met 
elektriciteit en water, dat proces 
heet elektrolyse. Met groene 
stroom, zoals uit wind of zon, 
kan waterstof zonder uitstoot 
worden gemaakt. De overheid 
zet in op deze groene manier van 
waterstof produceren.  = Groene 
waterstof
 
Is waterstof gevaarlijk? 
Waterstof is als gas niet gevaar-
lijk. Waterstofgas vervliegt veel 
sneller dan bijvoorbeeld aardgas 
en is niet schadelijk voor de men-
selijke gezondheid, terwijl aard-
gas dat wel is. 
Waterstof is licht ontvlambaar, 
maar door de vluchtige aard van 
het gas is het risico op ontvlam-
ming erg klein. Ook de veilig-
heidssystemen zijn ver ontwik-
keld door de vele jaren ervaring 
met het gas in de industrie. 
Tanken van waterstof is veiliger 
dan tanken van bijvoorbeeld 

LPG. LPG is namelijk zwaarder 
dan lucht en zal dus blijven hang-
en als er iets mis gaat, terwijl 
waterstof direct zou vervliegen. 

Vragen over het project 
H2ollandia 
“Is de waterstof-installatie zicht-
baar of hoorbaar voor omwonen-
den?” 
Vanaf de weg zal de installatie 
nauwelijks zichtbaar zijn omdat 
het zo ver achter het pand van 
Avitec staat, alleen de 13 meter 
hoge maar dunne bliksem spiet-
sen zouden zichtbaar kunnen 
zijn.
Met maximaal 85 decibel is het 
geluid niet/nauwelijks hoorbaar 
voor omwonenden.
“Is de installatie gevaarlijk voor 
omwonenden?” 
De installatie is niet gevaarlijk 
voor omwonenden omdat: 
Kleine hoeveelheid waterstof  op 
locatie met kleine leidingen; 
Ver ontwikkeld veiligheidssys-
teem; 

Vluchtig gas blijft niet hangen en 
verlaagt risico; 
Er worden daarnaast uitgebreide 
risicoanalyses gedaan met 
betrekking tot de omgeving. 
“Hoeveel tubetrailers gaan er 
door het dorp rijden?” 
Gemiddeld zullen er 2 lege tube-
trailers per dag door het dorp 
rijden.
Volgetankt vertrekken ze via 
achterliggende weg, er komen 
dus geen volle trailers door het 
dorp! 
“Waarom wordt de installatie in 
Nieuw-Buinen gebouwd?” 
Gunstige ligging voor de aanslui-
ting op het zonnepark en ver van 
woningen. 
Ruimte voor een doorrijroute 
waardoor de tubetrailers alleen 
leeg door het dorp rijden. 
Past goed bij de ambitie van Avi-
tec & Solarfields om de energie-
transitie te versnellen. 

Avitec infra & milieu NV

Zuiderdiep 34, 9521 AT Nieuw-Buinen

0599-212170 | www.avitec.nl | info@avitec.nl
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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
Gienus Ratering voorzitter      06  13686986  gienus@hrcoatings.nl
Gerbrand Plat,secretaris  0599 212698  06 54628093  gplat@hetnet.nl
Ina Ottens, penningmeester 0599212719  06 13450972  ina.ottens@outlook.com
Ab Poelman, lid  0599212857    ab.poelman@ziggo.nl
Jan van Noortwijk, lid 0599212298    jvannoortwijk@hetnet.nl
Harm van Rhee, lid  06 52466113    harm-jane@online.nl
Jacob Hospers    0616554099    jacobhospers@outlook.com
Email van onze beheerder: 

mailto:gplat@hetnet.nl
mailto:ina.ottens@ziggo.nl
mailto:ab.poelman@ziggo.nl
mailto:jvannoortwijk@hetnet.nl
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Meraskikkernieuws

Op naar het voorjaar! Zo eindig-
den we vorige keer onze bijdrage 
aan de Dorpskrant. Vol verwach-
ting, enorm veel zin in een muzi-
kaal seizoen en met eindelijk 
weer een gezellige, warme 
oefenruimte in het Dorpshuis bij 
Gerrard en Alie. 
De goede zin is er nog steeds, 
maar na 2 jaar rustig aan doen 
heeft Corona binnen ons muzika-
le groepje flink huisgehouden. 
Gelukkig gaven de dames van 
het nieuwe jeugdwerk in ons 
dorp aan ook graag het kinder-
carnaval te willen gaan organise-
ren dus dat kon dit jaar weer door-
gaan. We hebben ons draaiboek 
met ze doorgenomen en alle ver-
siering en spullen die we zelf nog 
hadden aan het jeugdwerk over-
handigd. Brenda had al die jaren 
een apart meraskikkerpotje voor 
het kindercarnaval bijgehouden, 
waar nog een leuk bedrag in zat 
om te kunnen besteden en ook 
dat hebben we overgedragen. 
Heerlijk om te horen dat het kin-
dercarnaval nieuwe stijl een gran-
dioos succes was. Super gedaan 
dames!
Marjan Darwinkel heeft ons 
begin dit jaar al gevraagd of we 
een middagje vertier kunnen 
verzorgen bij haar moeder en 
medebewoners in Parkheem. Het 
prikken van een datum was niet 
zo moeilijk, maar steeds moesten 
we die verplaatsen omdat het 
welbekende virus weer een van 
ons te pakken had. Een ding is 
zeker, ze houden 'm tegoed! 
Het oefenen, wel met een geha-
vend groepje, ging wel door. Het 
heeft ons een Henkie-kreet opge-
leverd: “Dat kin nait, wie hebben 
gain melodieeee!” Maar ook 
zonder melodie is het goed toe-
ven in ons dorpshuis dus dan 
oefenen we maar wat op zelf tel-
len en op het juiste moment 
invallen en een gezellige derde 

helft. Voor de toehoorder geen 
gehoor, voor ons hard werken én 
met goede hoop dat het straks 
allemaal samen tof gaat klinken! 
Brenda is al druk bezig met het 
uitzoeken van wat nieuwe 
moderne nummers en wanneer 
ons dorp straks weer bruis van 
vertier zijn we graag van de par-
tij!
Hopelijk volgende keer meer 
nieuws,
Margriet Nascimento

Zuiderdiep 249 
Nieuw-Buinen

Tel 0599-617968

Vrijdag, zaterdag en zondag

Lopend Buffet

Onbeperkt eten voor slechts 

€ 17.50 p.p.
 

Ook catering mogelijk voor 
thuis en bedrijf

Voorschool 75
Zuiderdiep 3
9521 AA Nieuw-Buinen
Tel.: 06 13 49 18 65

Voor wie? 
Peuters vanaf 2 jaar en 3 maan-
den t/m 4 jaar.

Wanneer?
Op de dinsdag en donderdag van 
08:00 uur – 13:15 uur.
Op de vrijdag van 
08:00 uur – 13:30 uur.
U kunt twee of drie dagdelen 
afnemen naar keuze en over de 
tijden kunnen ook afspraken 
gemaakt worden.

Wat?
Een gevarieerd aanbod aan acti-
viteiten die de ontwikkeling van 
uw peuter stimuleren met behulp 
van het VVE programma Uk en 
Puk.

Waar?
In een lokaal van o.b.s 75, hier-
door kunnen we veel samenwer-
ken met de kleuters, gebruik 
maken van de faciliteiten van de 
basisschool en houden we de 
lijntjes naar de basisschool kort.

Meer informatie? 
Kijk op:
www.peuterkidz.nl
info@peuterkidz.nl
of bel tijdens de openingstijden 
naar onze locatie: 06 13 49 18 65
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Vervolg van pag. 1
Daarnaast mag voor het Paas-
vuur elk jaar de oude SRV-wagen 
van het Keet-Feest-Compleet 
ingezet worden en deze dient als 
een mooie windvang en blik-
vanger voor het opbouwen van 
een bar en uitdelen van versnape-
ringen. En zo moest er verder nog 
heel wat geregeld worden: lint en 
afzetpaaltjes, afvalbakken, print-
jes dat betreden geheel op eigen 
risico geschiedt, verrassingszak-
jes voor de kinderen, worst en 
kaas, bekers, flesopeners, vrij-
willigers voor de ontvangst van 
takken maar ook voor de avond 
zelf, generatoren, verlichting, 
muziek en ga zo maar door. 
En ras kwam de eerste zaterdag 
dichterbij dat er takken ingele-
verd konden worden. Na een 
super droge maartmaand was er 
erg veel regen gevallen en het 
was enorm nat op het terrein. Een 
flinke tegenvaller maar dit werd 
super opgelost.  Auto's werden 
voor op het perceel gelost en de 
grote trekkers met keepers, die 
van heinde en verre snoeiafval 
opgehaald hebben konden verder 
op het perceel hun kiepers leeg-
maken. En als 2 jongens, Thomas 
Hospers en Thijs van Rhee, niet 
zo ongelooflijk actief waren 
geweest om van heinde en verre 
met de trekker kiepers gevuld 
met snoeiafval te halen, dan was 
de bult de helft zo groot geweest. 
Chapeau jongens, vooral zo door-
gaan volgend jaar! De hoofdre-
dacteur van de Dorpskrant, niet 
in het bezit van een aanhanger 
maar wel van een mini busje had 
letterlijk zijn wagen vol geladen 
met takken. Aan de voorkant erin 

gedrukt om aan de achterzijde 
weer eenvoudig te kunnen los-
sen. Hilariteit alom bij de takken-
ontvangers.
Algron had voor beide inzamel-
dagen een kraan beschikbaar 
gesteld en deze werd bediend 
door een van de vele vrijwilli-
gers. Karretjes werden vlot 
gelost en de takken werden los 
gestort als een platte pannen 
koek, konden ze nog mooi een 
weekje drogen.
Zaterdags voor Pasen de laatste 
inbrengdag. Het viel wat tegen 
hoeveel er gebracht is met gang-
bare karretjes. Dat kan verschil-
lende oorzaken hebben: óf het 
was onvoldoende bekend in de 
omgeving dat tegen een vrije gift 
gedurende 2 zaterdagen takken 
gebracht konden worden, óf u 
heeft uw tuin in de Corona tijd 
zo'n grote beurt gegeven dat er 
nog weinig te snoeien valt. Of 
nog een heel andere reden. Weet 
in ieder geval dat, tenzij Corona 
nog eens roet in het eten gooit, 
ook volgend jaar de 2 zaterdagen 
voor Pasen inbrengdagen zijn 
voor snoeiafval uit uw tuin. 
De laatste inbrengzaterdag heeft 
de firma Fuhler geheel kosteloos 
een grote kraan beschikbaar 

gesteld mét machinist zodat met 
behulp van de lange giek de bult 
mooi opgezet kon worden. En 
een kunststukje is het geworden. 
8,3 meter hoog en mooi rond en 
vooral luchtig opgezet zodat de 
brand er goed doorheen kan.
En toen werd het zondagavond. 
De organisatie had alles klaarge-
zet. De drankjes stonden koud in 
de koelwagen en kilo's droge 
worst en kaas waren in stukjes 
gesneden om uitgedeeld te wor-
den. Om half 8 's avonds begon 
het te lopen. Door de mooie 
droge weersomstandigheden 
was dit jaar voor het eerst op het 
land ook een grote parkeerplaats 
afgebakend met lint. Gezien de 
lange parkeerfile op de 2/3e Weg 
nog niet bij iedereen bekend, 
maar voor de mensen die graag 
eerste rang parkeren en een hekel 
hebben aan lopen was dit een 
topoplossing. En wat bent u dan 
geweldig publiek! De linten ston-
den nog gespannen zonder ope-
ning richting de paasbult en u 
bleef keurig wachten achter het 
lint tot het paasvuur terrein vrij-
gegeven werd. In één woord 
fantastisch! 
Voor alle kinderen die wilden 
was er een fakkel beschikbaar 
om samen de bult aan te steken. 
Minstens 40 kinderen stonden 
klaar, brandende fakkel in de 
aanslag om het rondom de bult 
gedrapeerde stro aan te steken. 
Bijzonder was wel dit jaar dat de 
fakkels door de lucht vlogen. 
Terwijl voorheen altijd keurig 
het stro aangestoken werd. 
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Gevalletje van 2 jaar geen Paas-
vuur en vergeten hoe het ook al 
weer moet? De dorpsfotograaf 
kon nog net wegspringen voor 
een langs vliegende fakkel. Vol-
gend jaar toch maar even een 
kleine instructie aan de jonge 
brandstichters, veiligheid voor-
op.
Schattingen zeggen dat er min-
stens 500 tot 700 kijkers op het 
paasvuur zijn afgekomen. Ten 
minste 150 kinderen waren pre-
sent. Er kon gratis een drankje 
gehaald worden, worst en kaas 
werd uitgedeeld en voor de kin-
deren was er een zakje chocola-
de. Betreden op eigen risico en 
als bijdrage een vrije gift. Vrij-
heid alom. Na 2 jaar Corona was 
er eindelijk weer iets groots 
mogelijk in eigen dorp. Weer 
bijpraten met al die bekenden die 
je 2 jaar niet gezien hebt. Gezel-
ligheid troef, voor jong en oud. 
Van vroeg tot laat. 
En toen het vuur bijna uit was 
werd er nog even keihard 
gewerkt om alles weer op te rui-
men en spik en span achter te 
laten. De een flink in de olie, de 
ander nog topfit. Samen werd 
alles opgeruimd en weer wegge-
bracht. Zodat de volgende och-
tend slechts nog één ronde nodig 
is om afval op te ruimen wat in 
het donker niet te zien was en 
bierflessen die niet ingeleverd 

zijn weer uit de sloot en van het 
terrein te zoeken. Jacob, Nick en 
Joey liepen als 3 musketiers over 
het asfalt en aan beide zijden in 
de slootwal om de laatste resten 
op te zoeken, het laatste glas op te 
ruimen en het terrein weer keurig 
achter te laten. Rest nog een bult 
as met enkele stronken die nog 
verteren moeten.
Er kan met een zeer tevreden 
gevoel teruggekeken worden op 
het hervatten van het traditionele 
Paasvuur na 2 jaar lockdown. 
Opdat er nog vele mogen volgen.
De organisatie bedankt alle vrij-
willigers, takkenbrengers en 
bezoekers voor hun aanwezig-
heid en hoopt in 2023 weer net 
zo'n feest neer te zetten als dit 

voorjaar. 2022 kan de boeken in 
als de dikte bult van Drenthe met 
de beste sfeer.

Marjan Poelman
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NIEUWS VAN DE BIBLIOTHEKEN
Bibliotheek Nieuw-Buinen openingstijden
Maandag: 14.00 - 17.00 uur
Dinsdag: 14.00 - 17.00 uur
Donderdag: 08.30 - 11.00 uur 
  14.00 - 17.00 uur

Bibliotheek Borger openingstijden
Maandag:  14.00 - 20.00 uur
Dinsdag:  10.00 - 13.00 uur
Woensdag:  14.00 - 17.00 uur
Donderdag:  14.00 - 17.00 uur
Vrijdag:  14.00 - 17.00 uur
Zaterdag:  10.00 - 13.00 uur

Daarnaast is de bibliotheek geopend op:*
Maandag tm donderdag 
   08.00 - 18.30 uur
Vrijdag  08.00 - 17.00 uur
Er zijn dan geen medewerkers aanwezig, je kunt 
alleen inleveren, lenen en verlengen

* Alleen als het MFA Hunzehuys ook op deze tijden 
geopend is

Digitaal Café
Op maandag 2 mei en 4 juli van 
14.00-15.30 uur.
Er is een docent aanwezig die u 
leuke en handige tips kan geven 
of die u vragen kunt stellen 
omtrent uw pc, laptop, tablet en 
smartphone. Neem uw eigen 
laptop, tablet of smartphone mee. 
Het Digitaal Café is gratis en ook 
voor niet-bibliotheek-leden. 
Doe mee, u bent van harte wel-
kom! 

 
Gratis Boekstartuurtjes
Op woensdag 13 april, 11 mei en 
8 juni van 10.00-11.00 uur voor 
kinderen van 1,5 tot 4 jaar. We 
gaan voorlezen, zingen & spelen. 
Boeken lenen mag ook. 
Lid worden is gratis tot 19 jaar. 

Het belang van voorlezen
Voorlezen is belangrijk voor de 
taalontwikkeling en woorden-
schat van je kind. Bovendien 
leert je kind goede zinsopbouw 
en leert hij/zij zich te concentre-
ren. Allemaal zaken waar je kind-
je de rest van zijn/haar leven van 
profiteert! Bovendien: voorlezen 
is ook nog eens erg gezellig en 
zorgt voor een rustmomentje op 
de dag.
Voorlezen: snel mee beginnen. 
Veel ouders geloven niet dat het 
mogelijk is om al aan baby's voor 
te lezen en stellen dat uit tot hun 
kind twee of drie jaar oud is. Toch 
blijkt uit onderzoek dat eerder 
voorlezen wel degelijk loont: 
kinderen die worden voorgele-
zen vóór ze 8 maanden oud zijn, 
scoren beter op taal. Al na 15 
maanden zijn er positieve effec-
ten op de woordenschat.

BoekStart
Om voorlezen te stimuleren, 
biedt de bibliotheek BoekStart 
aan. Met BoekStart wordt je kind 
gratis lid van de bibliotheek en je 
krijgt meteen een leuk koffertje 
met leesinhoud mee.

Boekentips: 
Kommetje vol fruit
Een peer, een banaan, een appel 
met blozende wangetjes… dit 
nieuwe schuifboekje van Xavier 
Deneux is heel gezond en doet je 
schateren!

https://www.boekstart.nl/nieuws/over-boekstart/e-magazine-boekstart-voor-jou-nr-32-staat-klaar
https://www.boekstart.nl/nieuws/over-boekstart/e-magazine-boekstart-voor-jou-nr-32-staat-klaar
https://www.boekstart.nl/nieuws/over-boekstart/e-magazine-boekstart-voor-jou-nr-32-staat-klaar
https://www.boekstart.nl/nieuws/over-boekstart/e-magazine-boekstart-voor-jou-nr-32-staat-klaar
https://www.boekstart.nl/nieuws/over-boekstart/e-magazine-boekstart-voor-jou-nr-32-staat-klaar
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Jolanda Baars-van der Scheer
Zuiderdiep 83
9523 TB Drouwenermond
Tel.: 0599-611231

Ook voor:
     - manicure
     - diabetes en reuma
     - vergoeding ziekenfonds
       mogelijk

         
Daar ben je (met tekeningen van 
Charlotte Dematons)
Daar ben je dan! Zo lief, zo zacht, 
zo klein. Een juweeltje van een 
boek om je hele leven bij je te 
houden. Vol knusse tekeningen 
en gedichten over het eerste 
levensjaar.

Ik hou van jou
De poezelzachte voetkussentjes 
van de grote knuffelbeer en de 
vacht van twee konijntjes zijn 
'echt' te aaien: dieren, knuffels en 
baby's komen voorbij in dit klei-
ne, vierkante voelboekje met 
kleurenfoto's. Schattig!

Babyboekje Coco
Het Prentenboek van het Jaar 
'Coco' is er nu ook als babyboek-
je, zodat ook de allerkleinsten 
kennis kunnen maken met het 
lieve vogeltje Coco.

Herinrichting bibliotheek 
Nieuw-Buinen
In verband met de herinrichting 
was de bibliotheek gesloten van 
4 t/m 8 april.
Het Glasmuseum van de Histori-
sche Vereniging wordt ingericht 
bij de hoofdingang en de lift. De 
bibliotheek schuift een stukje op 
en de collectie blijft hetzelfde als 
voorheen. Vanaf 11 april kan de 
nieuwe inrichting bekeken wor-
den. Ook als niet-lid ben je wel-
kom. De bibliotheek is er voor 
iedereen!  

WAAROM U ZOU MOETEN KIEZEN VOOR PGB

  PGB INFORMATIE  -  UITLEG EN ADVIES

  GRATIS EN VRIJBLIJVEND  -  WIE BETAALT, DIE BEPAALT!

�  Bij wie u uw hulp inkoopt.

�  Welke zorgdiensten u inkoopt zoals persoonlijke   
 verzorging, verpleging, begeleiding of huishoudelijke hulp.

�  Het t ijdst ip en de duur van wanneer  de   
 hulpverlener bij u komt.

�  

De aangewezen manier om zelf de controle te houden over:

De regie over de zorg en dus over uw leven.

Meest vernieuwende en complete thuiszorg,
zodat u langer thuis kunt blijven wonen!

Tel.:�0591-785�831 b.g.g.:�06�-�174�43031 

Senas

info@senas-zorg.nl

Senioren Zorg & Assistent ie
Z.O. Drenthe - N.O. Overijssel

www.senas-zorg.nl

FRITUURVET

Lever nu uw oude 
frituurvet of frituurolie 

in bij :
V.V. Buinerveen

Dit kan iedere 
vrijdagmorgen 

bij de voetbalkantine
van 10.00 uur 
tot 12.00 uur 
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NIEUWS van Plaatselijk Belang Buinerveen/Nieuw-Buinen west

Plaatselijk Belang is een vereni-
ging die de inwoners vertegen-
woordigt bij diverse (overheid-) 
instanties. Plaatselijk Belang is 
niet alleen een aanspreekpunt 
voor alle inwoners maar ook 
voor externe organisaties. Wij 
behartigen de belangen van het 
dorp en vertegenwoordigen het 
dorp bij regionaal overleg. En 
verlenen steun aan plaatselijke 
projecten en activiteiten.

Zuiderdiep/Hoofdstraat:
De werkzaamheden zijn januari 
gestart op de Hoofdstraat en het 
Zuiderdiep. WMD drinkwater 
B.V. en netwerkbeheerder Enex-
is vervangen het ondergronds 
netwerk van water-, gasleidingen 
en stroomkabels. Aannemer Al-
sema voert dit uit in ongeveer 40 
weken. Met behulp van verkeers-
lichten blijft de straat in ieder 
geval open voor alle verkeer.
Tijdens de werkzaamheden wor-
den de lantaarnpalen verwijderd 
en dat betekent dat het voor alle 
verkeersdeelnemers erg opletten 
is in het donker.

Informatieavond reconstructie 
Zuiderdiep/Hoofdstraat/
Hoofdkade
Dinsdag 15 maart werd door de 
gemeente Borger-Odoorn en 
Plaatselijk Belang Buiner-
veen/Nieuw-Buinen west een 
informatieavond georganiseerd 
over de plannen voor de recon-
structie van het Zuiderdiep/ 
Hoofdstraat/Hoofdkade.
De reconstructie behelst onder 
meer het vervangen van water- 
en gasleidingen (dit is reeds aan-
gevangen), verbetering van 
asfaltweg-parkeerstrook-voet/-
fietspad, aanpassing verkeers-
maatregelen, groenvoorziening, 
openbare verlichting en afkoppe-
len van het regenwater.
Er was veel belangstelling voor 
de informatieavond. Zo'n 90 per-
sonen waren aanwezig die posi-
tief terugkeken op de avond. Er 
lagen posters met foto's en infor-
matie over de herinrichting. De 
aanwezigen konden deze bekij-
ken en bespreken met de aanwe-
zige vertegenwoordigers van de 
gemeente. De Gemeente en 
Plaatselijk Belang gaan nog in 
gesprek om alle opmerkingen 
door te spreken. Daarnaast zullen 

de inwoners van de betreffende 
straten nog een brief ontvangen 
waarbij de mogelijkheid gebo-
den wordt om op de plannen te 
reageren.
Momenteel is de gemeente nog 
bezig om subsidies aan te boren. 
Dit kan nog van invloed zijn op 
de uitvoeringsplanning. Voorals-
nog gaat men ervanuit te starten 
in september 2022 en verwacht 
men dat dit doorloopt tot mei 
2023.
      
Nieuwbouwplan Zuidonder:
In fase 1 zijn volop bouwwerk-
zaamheden en alle kavels zijn 
verkocht.
In fase 2 zijn bijna alle kavels 
verkocht en is de toekomstige 
straat voorzien van een puin- en 
zandlaag. De riolering is aan-



Dorpskrant Buinerveen Pagina 25

gelegd. De eerste kavels zijn uit-
gezet.
Fase 3 (achter de woningen op de 
Hoofdkade) geeft binnenkort 
nieuwe mogeli jkheden om 
woningen te bouwen.
Fase 4 Bestaat uit een erf met een 
boerderij met 6 woningen en 2 
schuurvormen met daarin ieder 3  
woningen, gesitueerd in het mid-
den van het plan. Binnenkort 
komen deze in de verhuur / 
verkoop. 
Ook wordt de speeltuin in dit 
nieuwbouwplan gerealiseerd. 

Speeltuin:
Er is in december door de werk-
groep een positief overleg 
geweest met de gemeente,  wel-
stand en de architect. Het plan 
voor de speeltuin is in grote lij-
nen akkoord. De offertes van de 
speeltoestellen zijn binnen. De 
speeltoestellen zijn in de platte-

grond getekend. Het onderne-
mingsplan voor de speeltuin is in 
de maak en daarmee kunnen we 
subsidie bij de gemeente aanvra-
gen. Verder wordt er subsidie 
aangevraagd bij de Rabobank, 
Gebiedsfonds, Jantje Beton en 
Kracht van de Veenkoloniën. 
Voor de speeltuin zijn we afhank-
elijk van donaties, subsidie, fond-
sen en sponsoring. Dit is niet 
alleen voor de aanschaf van 
speeltoestellen maar ook straks 
als de speeltuin klaar is. Bijvoor-
beeld voor het onderhoud, activi-
teiten die bij de speeltuin kunnen 
worden georganiseerd, aanschaf 
van eventueel nieuwe speeltoe-
stellen. Thema van de speeltuin 
is boerenerf, waarin natuurlijke 
kleuren en materialen worden 
verwerkt.
Hartveilig Borger-Odoorn:
Maand van Reanimatie ver-
plaatst!

Van 3 juni t/m 21 juni 2022 orga-
niseert  Hartveil ig Borger-
Odoorn samen met partners uit 
de dorpen in de gemeente Bor-
ger-Odoorn de maand van de 
Reanimatie. Samen aan de slag 
voor een hartveilig Borger-
Odoorn. In totaal zijn er 1250 
burgerhulpverleners nodig. We 
hopen in 2022 dit te realiseren. 
Door uw deelname aan deze trai-
ning telt er weer 1 bij!
Aanmelden kan via 
www.harveiligbo.nl   

Website:
Hopelijk hebt u onze nieuwe 
website www.buinerveen.info 
al eens bekeken?  
Hét adres van de nieuwe website 
van Buinerveen/Nieuw Buinen-
West. Met veel enthousiasme en 

http://www.harveiligbo.nl
http://www.buinerveen.info
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inzet door Plaatselijk Belang 
opgezet.
Op deze website komen alle acti-
viteiten in de agenda te staan, die 
in ons dorp georganiseerd wor-
den. Denk er wel om deze activi-
teiten aan te melden via redac-
tie@buinerveen.info  Ook vind u 
een pagina met historische infor-
matie, alle verenigingen staan 
genoemd onder 'vrije tijd' en bij 
toerisme vindt u verschillende 
wandelroutes rondom ons dorp.
Bent u ondernemer in Buiner-
veen of Nieuw Buinen-West? 
Voor €10 per jaar kunt u adverte-
ren op onze website! Kijk voor 
meer informatie op de pagina 
aanmelden ondernemers.

Jaarvergadering:
Samen met Stichting Dorpshuis 
De Viersprong wordt de Jaarver-
gadering op woensdag 15 juni 

gehouden. U bent van harte wel-
kom om ook op de hoogte te wor-
den gesteld van de verbouwplan-
nen van het dorpshuis. En tevens 
uitleg krijgen over een Grote 
Optrommelactie, waarbij wen-
sen en ideeën voor een nieuwe 
Dorpsvisie opgehaald gaan wor-
den. In een dorpsvisie staat wat er 
leeft in het dorp en waarmee 
Plaatselijk Belang zich bezig 
moet houden op het gebied van 
leefbaarheid. 

Contributie lidmaatschap:
De jaarlijkse contributie be-
draagt € 7,50 en wordt in juni/juli 
via automatische incasso geïnd 
of opgehaald bij de leden. Aan-
melden of opzeggen van het lid-
maatschap bij verhuizing of ande-
re redenen, kan bij 
Jan van Noortwijk, 
jvannoortwijk@hetnet.nl 

Het bestuur van Plaatselijk 
Belang Buinerveen/Nieuw-
Buinen west bestaat uit:
Ina Habing, voorzitter
Marijke Kardol, secretaris
Jan van Noortwijk, 
penningmeester
Dennis Middeljans, lid
Ina Veenstra, lid
Jacqueline Arkeveld, lid
Carianne Mencke, lid

Emailadres: 
plaatselijkbelang@buinerveen.info
www.buinerveen.info

 

 

Nieuws van de Vrouwen van Nu, afdeling Buinerveen
Avondbijeenkomsten:
Op woensdag 16 februari konden 
we samen eindelijk eens weer bij 
elkaar komen voor een gezellige 
bijeenkomst. Deze avond was 
Koos Vlieger uit Nieuw-Buinen 
te gast als spreker. Koos is sinds 
1979 rij-instructeur. Samen met 
zijn vrouw Jacqueline (doet de 
administratie) heeft hij een rij-
school. Hij heeft op deze avond 
antwoorden gegeven op de vele 
vragen over verkeerssituaties. 
Hij gaf uitleg over verkeersbor-
den, we hebben samen een quiz 
gedaan, waarbij het soms niet 
mee viel om op de vragen een 
juist antwoord te geven.
  
Woensdag 16 maart:
Eerst werd stil gestaan bij ons lid 
Fokje Hazewinkel, die 25 jaar lid 
is van Vrouwen van Nu. Helaas 
kon ze zelf niet aanwezig zijn en 
is door enkele bestuursleden ver-
rast met een mooi boeket bloe-
men.

Willemijn Ahlers kwam vertel-
len over genderdysforie in aller-
lei vormen, waaronder transgen-
der. In haar jeugdjaren als jongen 
opgegroeid en pas toen ze 54 jaar 
was, is ze uit de kast gekomen. 
Intussen was ze getrouwd en 
heeft 3 kinderen op de wereld 
gezet. Het was ontzettend moei-
lijk om jezelf te erkennen als 
vrouw; deels door schaamte. Er 
gebeuren vele veranderingen in 
je lichaam, ziel en geest, binnen 
je gezin en relaties, je sociale 
omgeving en op je werk.

Zaterdag 16 april gaan we het 
90-jarig jubileum van de afdeling 
Buinerveen vieren.
Vertrek vanaf Dorpshuis De Vier-
sprong in een oude bus van Bus-
museum in Hoogezand naar Gale-
rie Harwi in Eesergroen. Lunch 
bij Dorpshuis en na de middag 
een rijtoer door Buinerveen 
/Nieuw-Buinen met Jan Haikens 
die de historie vertelt van ons 
dorp. Bij Goedewaagen een rond-
leiding in het Keramisch mu-
seum en terug naar ons dorpshuis 
voor een buffet.
Woensdag 18 mei:
Verhalen en gedichten in het 
Drents met Hennie Stokker-
Stadman

200 jaar Nieuw-Buinen:
Eri Haverkate uit Nieuw-Buinen 
deed een oproep voor het maken 
van vlaggetjes van stof voor het 
jubileumfeest. In 2023 viert het 
dorp Nieuw-Buinen hun 200 jaar 
bestaan. 

mailto:jvannoortwijk@hetnet.nl
mailto:plaatselijkbelang@buinerveen.info
http://www.buinerveen.info
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Als men overweegt om lid te worden van onze afdeling en de kosten (€ 55,50 voor 2022 ) zijn te hoog, kan men bij 
de gemeente  terecht voor een bijdrage. Toetsing van het inkomen zal hierbij plaats vinden. 

Van 31 mei tot en met 4 juni 2023 
bestaat het programma uit diver-
se onderdelen, zoals een dorps-
ontbijt, ondernemersavond, 
reünie, sport en spel, muziek en 
nog veel meer. De commissies 
werken hard aan de voorberei-
dingen, maar kunnen hulp daar-
bij goed gebruiken.
Aanmelden voor het maken van 
vlaggetjes en het vastzetten aan 
de lijnen kan bij Eri. Er worden 
50 meter lijnen met 75 vlaggetjes 
met 40 cm er tussen vast ge-
maakt. Daarmee wordt het hele 
dorp Nieuw-Buinen en ook Bui-
nerveen vanaf het dorpshuis De 
Viersprong versierd.

Ticketverkoop Floriade 2022
Ontmoetingsdag 
Op 20 mei is de Vrouwen van Nu 
Ontmoetingsdag op de Floriade. 
Speciaal voor leden van de vere-
niging worden er verschillende 
workshops en lezingen georgani-
seerd. Zoals bijvoorbeeld een 
lezing van chefkok Sharon de 
Miranda in het Food Forum, een 
lezing bij de Polderkol over het 
verwerken van biologische krui-
den tot producten die de gezond-
heid bevorderen, of de Almeerse 
Wolunie die een demonstratie 
kaarden/spinnen geeft. En er 
volgen nog veel meer activitei-
ten, houd onze website in de 
gaten om op de hoogte te blijven.
Op de terugweg naar Drenthe 
maken we met de bus een stop 
om samen met elkaar ergens 
gezellig te gaan eten in een res-
taurant. Maar ook nog om samen 

het glas te heffen  op het 90 (+2) 
jarig jubileum van Vrouwen van 
Nu Drenthe. Voordat we weer 
instappen betaalt de provinciale 
penningmeester de rekening van 
dit etentje.

Tuincommissie:
Maandagmiddag 30 mei organi-
seert de tuincommissie een 
bezoek aan de tuin van fam. ten 
Dam in Gasselte. Een sfeervolle 
tuin gelegen in een mooie lande-
lijke omgeving. De speciale ken-
merken zijn de vele bijzondere 
heesters met een grote diversiteit 
aan schaduwplanten. Weelderige 
en kleurrijke bloemborders 
gecombineerd met vele geurende 
rozen. Veel zorg wordt besteed 
aan het maken van mooie plan-
tencombinaties met harmonieu-
ze kleuren en een veelvoud van 
bloem- en bladvormen, waar-
door de tuin een boeiend geheel 
wordt.
Aanmelden kan bij 
Roelien Haikens, 0599-212628.

ODE aan de PLATTELAND 
VROUW – van Vroeger tot NU
Op 21 mei staat de kracht van de 
vrouw op het platteland centraal 
bij het Veluws Museum Hage-
doorns Plaatse in Epe.
De vrouw, de stille kracht, die 
ervoor zorgde dat de boer, de 
arbeider, het gezin, het bedrijf 
kon bestaan dankzij haar enorme 
veelzijdigheid. Zie waar de 
vrouw de hele week druk mee 
bezig was. Maak kennis met tra-
ditionele modeartikelen tijdens 
de catwalk: “Van klederdracht tot 
hippe overall”.  De hele dag door 
zijn er demonstraties zoals: kant-
klossen, vlas bewerken tot lin-
nen, ruwe wol verwerken, spin-
nen en twijnen, leer bewerken. Er 
zijn smikkel stands, presentaties 
en aanschuif-mini-workshops. 
En een unieke fototentoonstel-

ling: Ode aan deze plattelands-
vrouwen.
Wist je dat...  
Je als lid van Vrouwen van Nu 
niet alleen aan de reizen van 
jouw provinciale reiscommissie 
kunt deelnemen maar aan alle 
reizen die door de reiscommis-
sies worden georganiseerd. Kijk 
op www.vrouwenvannu.nl

Wandelen met andere afde-
lingen inDrenthe:
Lammy Veldman coördineert de 
provinciale wandelingen met 
elke keer een afstand van 8 of 12 
km ; e-mail: 
janenlammy@kpnmail.nl
Wandelen bij de afdeling Borger 
op donderdag 14 april start tus-
sen 9.30 en 10.30 uur
Wandelen bij afdeling …….  op 
donderdag 12 mei start tussen 
9.30 en 10.30 uur.
Wandelen bij de afdeling Gassel-
ternijveen op donderdag 9 juni 
start tussen 9.30 en 10.30 uur
Bij de prijs inbegrepen kof-
fie/thee en cake en bij terug-
komst een kop soep met een 
broodje.

http://www.vrouwenvannu.nl
mailto:janenlammy@kpnmail.nl


Dorpskrant BuinerveenPagina 28

 

70e  EXPOSITIE
HANDWERKEN & 
TEXTIELE WERKVORMEN
Datums:dinsdag 24 en woensdag 
25 mei 2022
Locatie: Meursinge – Hoofd-
straat 48 – Westerbork – Drenthe
Openingstijden:  Dinsdag  24 
mei van 10.30 uur tot 17 .00 uur
Woensdag  25 mei van 10.00 uur 
tot 17.00 uur
Organisatie: Kenniscentrum 
Handwerken en Textiele Werk-
vormen, Vrouwen van Nu, Dren-
the             Kosten: Gratis entree
Op de expositie zullen werkstuk-
ken te zien zijn uit de afgelopen 2 
Corona jaren met het thema 
“ROND”cursusjaar 2019-2021 
en het thema”VROEGER en 
NU” 2021- 2022.
Vele technieken zullen te zien 
zijn op onze expositie o.a.:
Quaker Motieven Borduren
Letterbak borduren
Schwalmisch borduren
Verschillende borduurtechnie-
ken in het thema “ROND” en 
“VROEGER en NU”
Borduren op een zeef
Het Coronateken
Werkstukken Studiegroep
Werkstukken uit verschillende 
handwerkgroepen uit de provin-
cie
Workshops:  Sashiko, In een 
Ringetje en Modern met Gerste-
korrel.
Digitale cursussen: Quilten Vou-
wen en Plooien, Quakermotie-
ven, Tangram, Borduren met de 
buren.
Quilten: Sampler en Werken van 
de Dingspelquiltster  Noord-
Sleen.
Er zullen op beide expositie 
dagen een lezing een workshop 
en twee demonstraties worden 
gegeven zie onze site. De lezing 
wordt gegeven door Ietje de 
Graaf en gaat over Maria van 
Hemert.
De opbrengst van de verloting, 
verkoop boeken tijdschriften, en 
pakketjes zullen in zijn geheel 
gaan naar goede doelen.

Bestuur Vrouwen van Nu 
afdeling Buinerveen:
Willy Brouwer, Tineke de Wal, 
Rika Grooten, Betsy ter Keurs en 
Geesje Middeljans
Voor alle correspondentie is dit 
ons emailadres:  vrouwenvannu-
buinerveen@gmail.com  maar 
bellen en persoonlijk contact 
opnemen mag uiteraard.

Website
Wilt u op de hoogte blijven van 

het laatste nieuws van
‘Vrouwen van nu’, bezoekt u 

dan onze website:
http://vrouwenvannu.nl  

Interesse?
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 Geesje Middeljans, tel. 06-22950093

Voor alle correspondentie is dit ons emailadres:  
vrouwenvannubuinerveen@gmail.com  

maar bellen en persoonlijk contact opnemen mag uiteraard ook.

Het beste adres voor voetverzorging

www.pedicureholla.nl

Hollandialaan 4

9521 BW Nieuw-Buinen (West)

Behandeling op afspraak 06-13251889

Pedicure Holla

mailto:vrouwenvannubuinerveen@gmail.com
mailto:vrouwenvannubuinerveen@gmail.com
mailto:vrouwenvannubuinerveen@gmail.com
mailto:vrouwenvannubuinerveen@gmail.com
mailto:vrouwenvannubuinerveen@gmail.com
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In het bijzijn van burgemeester 
Jan Seton is  de  St icht ing 
Gebiedsfonds Drentse Monden 
opgericht, en is een eerste be-
stuur benoemd. Daarmee is het 
gebiedsfonds na een intensieve 
periode van voorbereiding offi-
cieel van start gegaan. Ook is de 
nieuwe website www.gebieds-
fonds.nu gelanceerd waarop de 
werking van het fonds wordt 
uitgelegd en initiatiefnemers 
direct een aanvraag kunnen 
indienen. De komende 10 jaar 
storten de Rijksoverheid, de pro-
vincie Drenthe en de gemeente 
Borger-Odoorn zo'n 3 miljoen 
euro in het fonds om lokale maat-
schappelijke initiatieven te 
ondersteunen. Het fonds moet 
een belangrijke bijdrage leveren 
aan de leefbaarheid van het 
effectgebied van de windparken 
in de gemeente Borger-Odoorn.

Spelregels
Stichting Gebiedsfonds Drentse 
Monden werkt volgens spelre-
gels die de afgelopen periode zijn 
opgesteld door een bewonersad-
viesgroep en die zijn vastgesteld 
door de gemeenteraad. “Ik ben 
erg trots op het feit dat de spelre-
gels van het fonds door bewoners 
van het gebied zelf zijn uitge-
werkt”, aldus burgemeester 
Seton. “Het is altijd ons doel 
geweest om te komen tot een 
fonds van, voor en door de inwo-
ners van het gebied, met de over-
heid op gepaste afstand. Ik ben 
blij dat dat op een zorgvuldige 
manier is gelukt.” De spelregels 
zorgen ervoor dat het geld in het 
gebiedsfonds de komende jaren 
zo goed mogelijk terechtkomt. 
Ze staan beschreven op www.ge-
biedsfond.nu  

Bestuursleden
Het eerste stichtingsbestuur 
wordt gevormd door zeven inwo-
ners die met elkaar de elf kernen 
in het effectgebied van het wind-

Stichting Gebiedsfonds Drentse Monden van start

park vertegenwoordigen. De 
adviesgroep wordt voorgezeten 
door onafhankelijk voorzitter 
Cor Kloen uit Valthermond. De 
zeven bestuursleden worden in 
hun eigen kerngebied weer onder 
steund door een kerngroep. De 
inwoners die deelnemen aan die 
kerngroepen hebben zich hier 
zelf voor aangemeld en vormen 
samen een zo breed mogelijke 
afspiegeling van de inwoners in 
het gebied. Alle benoemde be-
stuursleden waren eerder lid van 
de bewonersadviesgroep.
Meer informatie over het ge-
biedsfonds is te vinden op 
www.gebiedsfonds.nu
Exloo, 23 maart 2022

Bovenstaand persbericht is opge-
steld door de gemeente. Als kern-
groep Buinerveen-Nieuw Bui-
nen West voegen we hier graag 
nog het volgende aan toe:

De Kerngroep Buinerveen-
Nieuw Buinen West bestaat uit:
 Ina Habing
 Chris van Houten
 Dennis Middeljans
 Arnold Habing
 Gerbrand Plat
 Harm van Rhee
 Margriet Nascimento 

We zouden het bijzonder fijn 
vinden, wanneer er nog een paar 
jongeren uit ons dorp mee willen 
gaan draaien in de kerngroep. 
Om formeel mee te kunnen 
beslissen moet je 18 jaar zijn, 
maar mee kunnen praten en 
invloed hebben is natuurlijk niet 
leeftijdgebonden. Dus, heb je 

ideeën voor onze leefgebied Bui-
nerveen-Nieuw Buinen West én 
wil je graag met een groep afwe-
gingen maken voor toekenning 
van bedragen uit het gebieds-
fonds, dan horen we het graag!

Alléén via de website www.ge-
biedsfonds.nu kunnen aanvragen 
voor een financiële bijdrage uit 
het gebiedsfonds ingediend wor-
den. Ook de voorwaarden waar-
aan de aanvragen moeten vol-
doen staan daar vermeld. Denk in 
ieder geval aan het aantonen van 
een breed draagvlak binnen ons 
kerngebied voor je initiatief, een 
goede financiële onderbouwing 
én check of je aanvraag/project 
niet toevallig de taak is van de 
overheid of een semi-publieke 
instantie. Daarmee voorkom je 
dat de aanvraag niet in behande-
ling genomen wordt. 
Heb je vragen, dan kun j e altijd 
met een van de kerngroepleden 
contact opnemen. De uiterlijke 
inleverdatum voor de eerste 
ronde aanvragen is 30 juni 2022. 
Daarna worden ze beoordeeld op 
de criteria die je ook op de websi-
te kunt vinden door de kerngroep 
en doorgezet met een advies naar 
de stichting Gebiedsfonds Drent-
se Monden. Het streven is om 
voor de bouwvak 2022 de eerste 
bedragen uit het fonds uit te kun-
nen keren.

http://www.gebiedsfonds.nu
http://www.gebiedsfonds.nu
http://www.gebiedsfond.nu
http://www.gebiedsfond.nu
http://www.gebiedsfonds.nu
http://www.gebiedsfonds.nu
http://www.gebiedsfonds.nu
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R u b r i e k u i t h e t v e r l e d e n

Voor reacties Jacco Pranger, ,  06-21831002.pranger@nieuwbuinen.com

2e hands meubels, kleingoed,
voor al uw inboedels 
& zolderopruimingen

Openingstijden: ma t/m za van 9 tot 17 uur
Zuiderdiep 42A | Nieuw-Buinen
0599-212607 | www.snuffelschuur-drenthe.nl

In- en export
Engeland & Frankrijk

Paul SiepelZuiderdiep 42a
9521 AT Nieuw-Buinen
T. 0599 - 212607
bgg Fred Norder 0599 - 615698
06 - 22484526

Enkele foto's van 9-4-2022 
Begin van de verbouwing in het MFA gebouw waar ons nieuwe glas museum zal komen.

mailto:pranger@nieuwbuinen.com
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Nieuws van de Historische vereniging Nieuw-Buinen en Buinerveen

Bel voor een afspraak: 088 2323300

Op dit moment zijn verschillende 
bedrijven bezig met het maken 
en realiseren van de vitrinekasten 
voor onze glascollectie. Onze 
projectontwikkelaar en haar 
medewerkers zijn op dit moment 
hier druk mee. Volgens planning 
zal het medio 2022 klaar moeten 
zijn en mogen we aan onze leden 
en allen die geïnteresseerd zijn in 
de rijke glashistorie van ons 
gebied laten zien wat we gereali-
seerd hebben in ons nieuwe 
museum. Dit als onderdeel van 
onze historische vereniging waar 
vele vrijwilligers en bestuursle-
den vele jaren aan hebben 
gewerkt om dit te kunnen realise-
ren. Via de media zullen we u op 
de hoogte houden en zal er tegen 
die tijd ook een feestelijke ope-
ning plaats gaan vinden.
Ook als vereniging hebben wij 
nog een opslagruimte welke 
inmiddels geheel is gevuld met 
onder meer ons boeken archief 
en enkele vitrinekasten met glas-
voorwerpen. Ook kunnen wij 
daar als bestuur onze vergade-
ringen houden en ook is het te 
gebruiken als werkruimte. We 
zijn er dan ook zeer blij mee en 
kunnen onze papieren en boeken 
op een goede manier bewaren.
De “Buuner”, het eerst deel van 
2022 van de Historische Vereni-
ging Nieuw-Buinen, Buinerveen 
is reeds weer in de maak. Ook in 
deze uitgave nemen wij u weer 
mee naar de historie van onze 
dorpen Nieuw-Buinen en Bui-
nerveen met verhalen uit  vervlo-
gen tijden.
Ons  tijdschrift de Buuner ver-
schijnt drie keer per jaar en er 
komen verhalen en artikelen in 
uit en over Nieuw-Buinen en 
Buinerveen. Laat u verrassen en 
word lid van onze vereniging 
voor 17 euro per jaar.  U ontvangt 
dan ook ons tijdschrift op de deur-
mat. Voor leden die buiten de 
regio wonen vragen wij een extra 

bijdrage van 7,50 euro voor een 
tegemoetkoming in de verzend-
kosten.
Ook dank aan een ieder die op de 
een of andere wijze zich heeft 
ingezet voor de vereniging als 
ook voor het museum. Zonder u 
kunnen we dit niet. Zo kunnen 
we het op deze manier bewaren 
en in stand houden voor de toe-
komst.
Ook kunt u ons volgen op de face-

book pagina's en op onze website 
waar meer over onze vereniging 
te vinden is. Facebook; Oald 
Buunermond en Oald Buuner-
veen en onze website; histver-
nbb.nl zijn dus te bezoeken.
Voor meer informatie over onze 
vereniging en het Glasmuseum 
kunt u contact opnemen met 
Jacco Pranger; secretaris van de 
vereniging. Tel. 06-21831002 of 
pranger@nieuwbuinen.com

EUROSTATE 10
9501 DC STADSKANAAL

RIA TRIP
06-46785100
marktidee.org@hotmail.com

THEEWINKEL STADSKANAAL
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Het  
voorwerp

Zeker te weten, met het voor-
werp dat de lezer in De Dorps-
krant van februari jl. is aangebo-
den, hebben we (bijna) niemand 
voor het blok gezet. Er is goed op 
gereageerd. Goed in de zin van 
aantal reacties en goed door exac-
te naamgeving van het voorwerp. 
In ieder geval 7 keer zijn de cor-
recte naam door ons ontvangen. 
Vanuit onze circa 1500 vaste 
dorpskrantontvangers lijkt dat 
niet opvallend veel, tóch gelet op 
de gebruikelijke hoeveelheid 
reacties is het 'n score met een 
plusje. Tja, en wat blijft aan 
potentiële voorwerpdenkers over 
als je kinderen (te druk op en met 
59 en 75), jongelui (volgen meest 
de lees- en schrijftelefoon) en de 
gemotiveerde oudpapierverza-
melaars op de 1500 in mindering 
brengt. 
Zonder precieze rekensomme-
tjes te kunnen tonen, wij zijn 
tevreden en daarnaast voor dit 
keer vooral blij met Geert, Jacob, 
Jan, Martien, Piet, Evert en 
André voor het doorpiepen van 
hun vlijmscherpe oordeel. Wat al 
deze heren doorgaven is prima 
verwoord door Martien Hoogka-
mer die in zijn emailbericht 
schreef “. . . het is een schaaf om 
mooie schuine randen aan zacht-
boardplafondplaten (foto) te 
maken”. Iets verderop in zijn 
toelichting schrijft hij ook “. . . 
het mesje in de schaaf is een dood-
gewoon Stanleymesje, kan je dus 
simpel vervangen, en de prijs van 
zo'n schaaf, dat weet ik ook nog, 
in 1972 was dat 14 gulden en 30 
cent”. 
Bijna alle mannen (o ja, alleen 
mannen, oei) hadden het ook 
over het uit de tijd raken van 
zachtboard en de opkomst van de 
gipsplaten. En die worden gele-
verd met mooi afgewerkte kan-
ten. (Bij onjuiste bewering, dan 

horen/lezen we dat zeker van 
adverteerder Wals).  
En alvorens we de lezers weer 
aan het denken zetten over het 
voorwerp van april 2022, willen 
wij de uitlener - Allie van der 
Laan - van de “historische 
schaaf” hartelijk danken. Zie 
hem trots staan kijken op de foto 
op blz. 3 in de Kanaalstreek van 
23 maart jl. Het nieuwe denk-
werk richt zich ook op een klein 
metalen plaatje, zó klein dat het 
binnen de afmetingen van een 
ID-Kaart past.  Zie bijgaande 
foto. Wat is het? Wat beoogt het? 
Uit welke tijd?  Of nog meer? 
Wij zijn weer benieuwd naar 
reacties van onze lezers. Graag 
uiterlijk 28 mei a.s. En uiteraard 
zal Martin dan sowieso  ingaan 
op de telefoontjes, emailberich-
ten en praatjes bij toevallige ont-
moetingen in zijn laatste bijdrage 
aan deze dorpskrant voor zover 
het de voorwerprubriek betreft. 
                                                                                                                                                    
Martin  

                                                             

J A M M E R 
!!   

Het is bijna zo ver. Aan mijn 
medewerking aan de VOOR-
WERP-rubriek in deze mooie 
dorpskrant komt een eind. De 
oproepen vorig jaar en die van 
februari jl. hebben geen opvol-
ger opgeleverd. Voor mij blijft 
dat een raadsel. Maar wat niet is, 
kan komen, zo wordt ter gerust-
stelling vanuit mijn naaste omge-
ving geroepen. Oké, blijft wel 
dat het welbekende 'draadje' 
steeds maar dunner en dunner 
wordt. Door mij wordt niet voor-
uit gelopen op wat er met de twee-
maandelijkse rubriek zoal kan 
gebeuren als een opvolger, 
instandhouder daarvoor zich niet 
meldt. 
Eén vinger opsteken is daarvoor 
genoeg. Geen voortzetting van 
de rubriek ligt - hoe dan ook – 
een stuk duidelijker na mijn ver-
jaardag over enkele dagen. Mijn 
zicht op de betreffende statistie-
ken leert dat ik nog heel wat moet 
inhalen vóór ik de negentigers 
tot mijn leeftijdgenoten moet 
/mag rekenen. Vandaar.

 Martin
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Iedere eerste donderdag van de 
maand zingt Volkszang Buiner-
veen in ons Dorpshuis De Vier-
sprong. Hoewel…op dit moment 
is Volkszang Buinerveen een 
beetje ingedut na 2 jaar ver-
plichte rust voor iedereen. Het 
lidmaatschap van de Nederland-
se Vereniging voor Volkszang is 
(tijdelijk) opgezegd maar er zijn 
plannen om te kijken of we bin-
nenkort weer samen kunnen zing-
en in Buinerveen. 

Onze groep telt formeel nog 14 
leden, dames en heren, en we 
staan te popelen om weer te 
beginnen. Samen met plezier 
ontspannen zingen is ons motto. 
Op deze manier houden we onze 
zangcultuur levend. De liedjes 
van vroeger zijn nog steeds mooi 
en voor je het weet ben je ze kwijt 
wanneer ze niet meer gezongen 
worden. De gemiddelde leeftijd 
van de leden ligt misschien wat 
hoger dan bij een jongerenkoor, 

Nieuws van Volkszang Buinerveen
energie en enthousiasme zijn 
zeker aanwezig. Een paar keer 
per jaar koppelen we aan onze 
zangavond een leuke activiteit 
zoals een gezellige bbq of een 
Sinterklaasavond. 

Helaas heeft onze accordeonist 
Anneke Boekholt de trekzak aan 
de wilgen gehangen, dat wil 
zeggen, ze geniet van een 
welverdiend Volkszangpensioen 
na verhuizing uit ons dorp. Ook 
is de positie dirigent vacant. We 
zijn op dit moment druk in 
ove r l eg  om h i e rvoo r  een 
oplossing te vinden. Draag je 
Volkszang ook een warm hart toe 
en lijkt het je leuk deze gezellige 
groep te (bege)leiden, dan 
zoeken wij jou! Ook wanneer je 
graag een deuntje uit de oude 
doos meezingt, ben je van harte 
welkom! Ons budget is klein, 
onze dank groot!

Andes en VIP! Borger-Odoorn organiseren inloopmomenten
 
Andes & VIP! Borger-Odoorn komen weer naar je toe! Vanwege de COVID-19 crisis zijn onze inloopmomenten 
geannuleerd. Andes en het VIP! Borger-Odoorn hebben de de inloopmomenten op vier locaties in de gemeente 
weer opgestart. Tijdens deze momenten nodigen wij je uit om met ons in gesprek te gaan en willen wij je vragen 
beantwoorden. Uiteraard onder het genot van een kop koffie.

De inloopmomenten zijn op de volgende tijdstippen en locaties:
Maandagen van 09:00 uur t/m 12:00 uur in de Ruilgoederenbank, Industrieweg 25 in Nieuw-Buinen. 
Dinsdagen (VIP!) van 09:00 uur t/m 12:00 uur in het Andes kantoor, De Baander 2 in Borger.
Donderdagen van 10:00 uur t/m 12:00 uur in het MFA Brughuus, Vrijheidslaan 11 in Valthermond, 
bij het Sociaal Team.
Donderdagen van 10:00 uur t/m 12:00 uur in Verzorgd Wonen Exloo, Zuiderhoofdstraat 20 in Exloo.

Natuurlijk ben je ook op andere tijdstippen welkom op het kantoor van Andes in Borger, aan De Baander 2. Wil je 
zeker weten of er iemand aanwezig is op kantoor? Dan is het handig om even te bellen. Andes is telefonisch te 
bereiken op (0591) 58 55 54.
  
    

Donderdag 2 juni willen we voor 
het eerst weer bij elkaar komen. 
Natuurlijk om samen wat te 
zingen, maar ook om met elkaar 
te bespreken hoe we samen 
verder kunnen. Ons doel? Na de 
zomervakantie van 2022 met een 
enthousiaste groep dorps- en 
streekgenoten 1 keer per maand 
uit volle borst samen zingen. Wil 
je na de zomer meezingen, 
dirigeren of musiceren? Neem 
dan contact op met:

Margret Hoving, 
06-57782063
mail:
 famwhoving@hotmail.com

mailto:famwhoving@hotmail.com
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In de vroege ochtend van donder-
dag 24 februari is Rusland na 
veel speculatie en verbale drei-
gingen officieel Oekraïne bin-
nengetrokken. Honderdduizen-
den mensen sloegen op de vlucht 
en kwamen veilig bij de aangren-
zende landen. Wat we zagen 
waren voornamelijk vrouwen en 
kinderen, waar waren de man-
nen?
Die beelden staan op je netvlies, 
zo dichtbij maar ook weer zo ver 
weg, je wilt iets doen maar wat! 
Het idee om naar Polen te rijden 
om onze hulp aan te bieden werd 
sterker. Maar dan, op 1 maart 
krijgen we een telefoontje uit 
onverwachte hoek. In Groningen 
wilde onze buurman goederen 
verzamelen maar hij had geen 
opslag hiervoor. De vraag was of 
wij onze loods beschikbaar wil-
den stellen voor dit doel. Deze 
vraag beantwoorden was niet 
moeilijk, natuurlijk verlenen wij 
onze medewerking. Onze eigen 
reis naar Polen werd uitgesteld 
en we zijn gelijk aan de slag 
gegaan om onze loods in gereed-
heid te brengen. Via onze eigen 
facebookpagina, Timmermans 
Traffic, hebben wij dit op 5 maart 
openbaar gemaakt. De buren 
hebben vervolgens Oog TV en 
TV Noord erbij gehaald en deze 
hebben op 7 maart opnames 

Oekraïne gemaakt. Hartverwarmend hoe-
veel mensen gelijk de weg wisten 
te vinden om dekens, eten etc. 
etc. te brengen. Yara 8 jaar, trok 
zich het leed van de kinderen zo 
aan, dat ze een spontane actie is 
begonnen. Ieder kind moest van 
haar een knuffel krijgen. De 
opbrengst was geweldig. 

Stichting Oekraïne die al een 
opslag in Sappemeer had geo-
pend, schoof bij ons aan. Daar 
door kon op 9 maart de eerste 
vrachtwagen volgeladen op weg 
naar Polen. Wij zijn niet de enige 
die met een vrachtwagen vol die 
kant op gaan. Busjes en vracht-
wagens die niet vol zijn, worden 
ook bij ons bijgeladen om vol te 
kunnen vertrekken.

De vrijwilligers, de meeste van 
Oekraïense afkomst, helpen 
mee. Wat ons persoonlijk raakt 
zijn hun persoonlijke verhalen. 
Grootouders en ouders die niet 
weg kunnen komen of vrijwillig 
daar blijven, een vader die mee 
vecht, broer(s) die mee vechten, 
Vechtend voor hun vrijheid. Ver-
volgens geen contact kunnen 
krijgen, niet wetend hoe het met 
hun geliefden in het thuisland 
gaat. En toch staan ze iedere dag 
klaar om goederen in ontvangst 
te nemen, ze zijn zo dankbaar.

Op dit moment zijn de vluchte-
lingen ook in Groningen aange-
komen, zij kunnen in de loods 
voedsel, goederen, kleding etc. 
etc. meenemen. Wij kunnen ons 
niet voorstellen wat er om gaat in 
deze mensen, zij zien dezelfde 
beelden die wij ook zien. Wij zijn 
inmiddels weken verder, de 
media aandacht verzwakt, maar 
hulp is nog steeds hard nodig. 

Hoe er ook over deze oorlog 
gedacht wordt, we kunnen onze 
oren en ogen niet sluiten. Enke-
len trekken alles in twijfel wat ze 
zien, maar deze mensen zijn niet 
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SIMON BERENDS
Zuiderdiep 18
9521 AT  Nw-Buinen
Tel 0599-212518
Fax 0599-212171
Mobiel. 06-53844312
www.simonberends.nl

AFRASTERINGSMATERIALEN
TUINHOUT
PVC MATERIALEN

Noorderstraat 38
9524 PD Buinerveen

Geopend:
Di-vr   9.00-18.00
Za       9.00-13.00

Tel. 0599-212326

Zuiderdiep 217 / Nieuw-Buinen T: 0599-212773 F: 0599-212783

A.Sloots

zomaar op de vlucht, ze hadden 
daar een goed leven en zomaar 
van de ene op de andere dag is 
hun leven in een nachtmerrie 
veranderd.
Een bal, het zegt ons niets, maar 
de lach die op het gezicht tevoor-
schijn kwam van een kind die 
deze mee mocht nemen, zoiets 
laat je niet onberoerd.

Wij kunnen helpen, 
helpt u mee?
Wat verzamelen we allemaal, 
o.a. luiers, babydoekjes, baby-
melk, maandverband, pijnstil-
lers, EHBO-spullen, medicijnen, 
eten (blik), drinken, water, toilet-
papier, dekens, kussens  etc. 
Voor de kinderen die hier naar 
school gaan: schriften, mappen 
potloden, eigenlijk alles wat met 
school te maken heeft.
Via onze facebookpagina, Tim-
mermans Traffic kunt u het ver-
loop volgen. Wij gaan door 
zolang als nodig is.

Wilt u goederen afleveren? Dat 
kan op de volgende locaties:
Timmermans Traffic Zuider-
straat 43 te Buinerveen of
Stavangerweg 31 Groningen

Helpt u mee?   
BEDANKT ALVAST, 
mede namens de Oekraïense 
bevolking.

Truus Timmermans
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Schaats / visnieuws

 

Sportnieuws

 
 
 

  

 

 

Schaatsvereniging Buinerveen e.o.

Kontributie schaatsvereniging 2021

Donateur per gezin                                    € 6.00
Donateur alleenstaand                               € 3.00
Gezinslidmaatschap                                  € 8.50
Persoonlijk lidmaatschap vanaf 18jaar     € 6.00

Viskaarten voor het vissen in de ijsbaan in 2021 
zijn te verkrijgen bij: 

A. Trip 
(Alleen op de maandagen tussen 18.00 uur - 19.00 uur)
Zuiderdiep 8
9521 AT Nieuw-Buinen

A.Habing 
(Alleen op de woensdagen tussen 18.00 uur - 19.00 uur)
Zuiderstraat 14A 
9524 PJ  Buinerveen
 
Gezinslidmaatschap:   €11.50
Persoonlijk lidmaatschap:  €  6.50

De winter weer voorbij, een peri-
ode waarin we niet stil hebben 
gezeten. Er zijn weer een aantal 
klussen geklaard op het terrein. 
In december is er een nieuw hek 
gemaakt en geplaatst door 
Arnold en Egbert en ook is het 
rubberen voetpad er opnieuw 
ingelegd in januari.  Omdat het 
steeds bleef verzakken, is er nu 
een laag stoeptegels onder 
gelegd. Hopelijk gaat het nu wat 
langer mee.  Ook maar gelijk een 
nieuwe lantaarnpaal geplaatst op 
het terras.
Maar aangezien er altijd werk 
moet blijven, dacht een lantaarn-
paal in de vijver er maar bij te 
moeten  gaan liggen tijdens de 
storm in februari. Ook deze zal er 
uit gehaald moeten worden. Op 
basis van deze gebeurtenis zijn 
we gaan kijken wat wijsheid is. 
Gaan we de rest ook van de palen 
ook maar  uit de vijver halen en 
rondom langs de wal plaatsen? 
Of gaan we kijken wie of wat ons 
kan helpen een nieuwe paal in het 
water te zetten? Dat lijkt natuur-
lijk mooier en is praktischer met 
het oog op het grasmaaien. Een 
nieuw project dus. Eerst maar 
eens kijken waar we geschikte 
palen vandaan halen, het moet 
wat betreft de kosten ook haal-
baar zijn natuurlijk.
Op 12 maart zijn we in het kader 
van NL Doet ook bezig geweest 
met onder andere snoeiwerk-
zaamheden langs het zandpad. 
Boomstronken en braamstruiken 
zijn verwijderd en gesnoeid. De 
bedoeling is om het allemaal nog 
te egaliseren.
Tevens hebben de keuken annex 
vergaderplek en kantine weer 
een schoonmaakbeurt gehad.
Omdat door corona alles 2 jaar 
heeft stilgelegen en er daardoor 
geen ledenvergadering is ge-
weest om het definitief te maken  
loopt Harm van Rhee al een tijdje 
met ons mee en ook Stan van der 

Aa lijkt het leuk om het bestuur te 
komen vertegenwoordigen. Bei-
den heten we van harte welkom.
Op 7 mei hopen we weer onze 
jaarlijkse oud ijzer actie te kun-
nen houden. Hierover volgt nog 
nader bericht. Net als over het 
wel of niet doorgaan van de Fiet-
spuzzeltocht op Hemelvaartsdag 
26 mei aanstaande.

Tot slot willen we stilstaan bij het 
plotselinge recente verlies van 
ons voormalig bestuurslid Thijs 
Alberts. Thijs heeft ruim 22 jaar 
in ons bestuur gezeten en is in 
december 2016 tijdens de jaar-

vergadering afgetreden als 
bestuurslid waarvan vele jaren in 
functie van secretaris. 

Kort daarna bereikte ons het 
bericht dat ook Alie Grelling, 
echtgenote  van onze zeer 
gewaardeerde  vr i jwi l l iger 
Egbert is overleden. Beide fami-
lies wensen wij veel sterkte bij 
dit grote verlies.

Het Bestuur 
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Welkom in de kerk, buurt en dorpsgenoten
Van de protestantse gemeente Nieuw-Buinen, 

Buinerveen en Drouwenermond.

Bent u, ben jij wel eens in de kerk aan de Kerklaan in Nieuw-Buinen geweest?
Ben je nieuwsgierig hoe het eruitziet, vanbinnen? 
Wat er mogelijk is en wat we daar doen, in de gebouwen? 
Elke woensdagavond, van 19.00-20.00 is de kerk open. Loop gerust binnen. 

Er is gelegenheid in alle rust even te zitten. Je kunt een kaarsje aansteken. 
Er loopt iemand rond die thuis is, hem of haar kun je alles vragen. 
Tussen 19.30 en 19.45 komt er een organist die het orgel tot 20 uur bespeelt. Hem of haar 
kun je vanaf 20 uur vragen over het orgel / kerkmuziek stellen. In de consistorie, recht 
tegenover de ingang, is 'inloop spreekuur'. Hier zit ik en kun je terecht met levens- en 
geloofsvragen, verdriet en eenzaamheid, goede ideeën en .… 
Als de deur open staat kun je gewoon binnen lopen. 
Wanneer ik in gesprek ben, is de deur dicht. 
U maakt zich bekend door even op de deur te kloppen. 
Er hoeft niks, er kan veel
Welkom!             

Namens de kerkenraad, dominee Anneke Wouda

Vredesconcert 
5 mei 2022.
Elk jaar herdenken we op 4 mei alle 
oorlogsslachtoffers en op 5 mei vieren 
we de vrede.
Vrede die er in veel landen niet is 
door onderdrukking en oorlogen. 
Overal in de wereld maar nu ook 
dichtbij in de Oekraïne.
Wij nodigen u van harte uit voor het 
Vredesconcert (zie poster). Toegang is 
gratis.

Omdat er veel vluchtelingen naar 
Nederland komen en ook naar de 
gemeente Borger-Odoorn willen wij u 
om een vrije gift vragen. Giften gaan 
naar giro 555 ten gunste van 
Vluchtelingenhulp Nederland.
Tot ziens op 5 mei 2022.

Organisatoren Derk Smit 
(Dorpsbelangen) en Bram v.d. Schoot 
(4 mei comité Borger-Odoorn, afd. 
Nieuw-Buinen)
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Zuiderdiep 64

9521 AV Nieuw-Buinen

T 06 54774473

holmhuis@brocante-theeschenkerij.nl

www.holmhuis-brocantetheeschenkerij.nl

openingstijden: zie website

De Gouden Moer
- Honing- en bijenwas producten
- Gepersonaliseerde presentjes
- Exclusieve dranken
- Educatieve lezingen voor school
- Creatieve workshops
- Kinderfeestjes 
-Vrijgezellenfeesten  
- Demonstraties Oude Ambachten 

www.degoudenmoer.nl degoudenmoer@gmail.com   
Zuiderdiep 189 9521 AE Nieuw-Buinen 
tel. 0599211949   Cittaslow Supporter 

Imkerij - Destilleerderij - Schminkerij

 

 

Steun de 
VV Buinerveen 
door kleding in te zame-
len voor mensen in nood

Wat mag er wel en wat mag niet 
worden ingezameld:
Ÿ Materialen die wel worden 
vergoed:
Ÿ Kleding
Ÿ Schoenen (samengebonden)
Ÿ Huishoud textiel zoals lakens, 
kussenslopen, dekens, dekbed-
overtrekken, gordijnen en hand-
doeken
Ÿ (alles verpakt in gesloten   
plastic zakken) 
Materialen die niet worden ver-
goed en helaas niet worden 
ingenomen:
Ÿ Knuffels
Ÿ Speelgoed
Ÿ Kussens, dekbedden,  
matrassen
Ÿ Vieze, natte of met olie 
besmeurde kleding/vodden
Ÿ Breigaren, bollen wol
Ÿ Vloerbedekking, matten en 
tapijt
Ÿ

Inleveren kan bij het voetbal-
veld in een blauwe rolcontainer, 
deze staat net buiten het hek. 
De tijd is iedere vrijdagmorgen 
vanaf 09.00 uur tot 12.00 uur.

Hebt U nog vragen hierover bel 
dan tel. 06 818103549.

Vrijwilligers VV Buinerveen

http://www.school59.nl
mailto:hobo14@zonnet.nl
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COLOFON
Uitgever: 
Stichting Dorpshuis Buinerveen

Locatieadres:
Dorpshuis ‘de Viersprong’
tel: 212813

Redactie: 
Bram van Buuren 211918
brammes@t-mobilethuis.nl

Geert Hilbolling  212975
geert.hilbolling1@ziggo.nl
Foto’s
geert-hilbolling.jouwweb.nl 

Janny Hoving  212446
hobo14@zonnet.nl

Marjan Poelman 212275
marjanpoelman@hetnet.nl

E-mail-adres :

brammes@hetnet.nl

Website:

dorpskrant-buinerveen.nl

Redactieadres:                      
Bram van Buuren
  Hoofdkade 4       
Buinerveen
  tel: 211918
Bezorgers:
  Martie Alberts
  Andre Kamp   
Geert Boekholt
  
Druk: 
       Middeljans, 
  Buinerveen 
  tel. 212232

Belangrijke telefoon nummers 

Politie Wijkagent   
     0900-8844 Arjan Katerberg
Gemeente:    zonder 0591  140591  
KCC Buurtbeheer   zonder 0591  140591  
Gebiedscoordinator.  
 Wietze van der Harst   06-11706974 
Dieren ambulance      09001122362 
Dorpsbelangen Nieuw-Buinen   06-27437413
Plaatselijk Belang Buinerveen/Nieuw-Buinen west        
0599-212353 
Huisartsenpost buiten kantoortijden  0900-9229

rabobank.nl/borger-klenckeland
(0599) 69 63 50

Een aandeel in elkaar

Wij steunen verenigingen uit de regio

Rabobank Borger-Klenckeland

Lokale verenigingen en stichtingen zijn erg

belangrijk voor de regio. In de buurt hebben we

een klein aandeel in verenigingen. Zij hebben een

groot aandeel in de maatschappij.

mailto:brammes@hetnet.nl
mailto:geert.hilbolling1@ziggo.nl
mailto:hobo14@zonnet.nl
mailto:marjanpoelman@hetnet.nl
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