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Waar vorig jaar de organisatie 
van het paasvuur nogal onzeker 
was over het wel of niet doorgaan 
vanwege de corona perikelen, 
2023 gaat nu ook niet bepaald de 
boeken is als vlekkeloos en pro-
bleemloos. Lang was het onzeker 
of paasvuren überhaupt toege-
staan zouden worden vanwege 
diverse regelgeving. En juist dat 
maakte het lastig omdat niet echt 
duidelijk was wat de regels nu 
waren waaraan je moest voldoen 
om wel een paasvuur op te 
mogen zetten.
In Buinerveen heeft de organisa-
tie gelukkig wel de uitdaging 
aangedurfd om te gaan stoeien 
met de nu geldende wet- en 
regelgeving. Hun inzet verzeker-
de ons dorp van een prachtige 
Eerste Paasdag afgesloten met 
een geweldig, groot, warm en 
gezellig paasvuur. Maar dat had 
dus wel wat voeten in de aarde. 
De organisatie zendt grote dank 
naar onze gemeente voor alle 
hulp en ondersteuning in het ver-
gunning traject. Gelukkig is het 
paasvuur in Buinerveen een tra-

Paasvuur 2023
ditie sinds vele jaren en mede 
daarom mocht op grond daarvan 
een vergunning vergeven wor-
den zonder extra stikstof bereke-
ningen. Wel moest er toen nog 
een onderzoek plaats vinden naar 
de invloed op flora en fauna. Er 
was al eens rondgebeld door de 
organisatie en een bureau bena-
derd. En omdat blijkbaar dat 
door meerdere aanvragers in de 
gemeente al gedaan was en de 
gemeente daar in betrokken 
werd, besloot de gemeente de 
aanvragers te helpen bij de 
opstelling van het flora en fauna 
plan. Voor de paasvuurbezoeker 
niets van te merken dat er al enige 
bureaucratie aan vooraf was 
gegaan, maar voor de organisatie 
en de vergunning aanvrager des 
te meer. Tof dat we in ons dorp 
echte doorzetters kennen die zich 
niet zo maar uit het veld laten 
slaan door wet- en regelgeving. 
Wat u wel gemerkt zult hebben 
was dat er alleen maar in het 
weekend van Pasen aangevoerd 
mocht worden. En dat had alles te 
maken met die bewuste flora en 
fauna wet. Lees verder op pagina 22
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DATUM VOLGENDE EDITIES  
DORPSKRANT BUINERVEEN

Hieronder de datum van verschijning van de Dorpskrant in 2023 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 2023

Nummer 4  inleveren voor  16 augustus 2023
Nummer 5  inleveren voor  4 oktober 2023
Nummer 6  inleveren voor  1 december 2023

Verschijning: eind van de betreffende maand

 brammes@t-mobilethuis.nl

 www. dorpskrant-buinerveen.nl

Agenda
6 mei  Oud ijzer
10 mei Vrouwencafé
12 mei Kinderbingo
13 mei  Bingo
18 mei Fietstocht
31 mei Feestweek NB
3 jun  Dorpsontbijt
10 jun    Toneel
14 jun Buitenspeeldag
17 jun    Toneel
23 jun Kinderdisco
1 jul   Bingo
30 aug Spelweek
8 sep   Pleinfeest
9 sep   Pleinfeest
14 sep Bingo 

Er wordt in 
elk geval flink 

geoefend!!
 

Toneel op 
10 & 17 Juni

mailto:brammes@t-mobilethuis.nl
mailto:brammes@t-mobilethuis.nl
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Stroopwafelactie Spelweek
In week 19 vindt onze jaarlijkse stroopwafelactie weer plaats.

De stroopwafels komen net als voorgaande jaren van Stropiewafel uit Nieuw Buinen.
Wij of één van onze vrijwilligers komt ergens tussen maandag 8 mei en zaterdag 13 mei bij u langs.

1 zakje stroopwafels: € 3.00  
2 zakjes stroopwafels: € 5.50

1 zakje stroopwafels glutenvrij: € 4.50 (alleen op bestelling)

Graag contante betaling.

Niet thuis, ons gemist en toch willen bestellen of vragen? 
Neem contact op met Monique Meijer: 06-27742899.

Het spelweek bestuur: Inge, Nanda, Laura, Bjarne, Silke en Monique

Hallo allemaal! Vrijdag 21 april is er weer een soos avond, met deze 
keer de grote Buinerveen quiz. Het begint om half 8 en duurt tot half 
10, zoals gewoonlijk is het bij de soos en is er mogelijkheid tot het 
kopen van een hapje en een drankje. Het is voor groep 7/8 en klas 
1/2. Ook voor diegenen die niet uit Buinerveen komen is er de 
mogelijkheid om te winnen, met een beetje achtergrond kennis en 
gokvermogen moet je een heel eind kunnen komen. 
Verder hebben we ook een nieuw jeugdbestuurslid mogen 
verwelkomen, namelijk Jasper Lubbers. Hij is 16 jaar en komt uit 
Nieuw-Buinen. Wij als bestuur kennen hem al wat langer en kijken er 
daarom met hem ook erg naar uit om met zijn allen nog heel veel 
leuke activiteiten voor jullie te organiseren! 
Ook hebben we natuurlijk weer activiteiten gehad de afgelopen tijd, 
afgelopen 17 maart hebben we bijvoorbeeld een chill avond gehad 
waarop jullie konden zingen, dansen, tafel voetballen en bijkletsen. 
We hopen dat iedereen ervan genoten heeft!
We hopen jullie allemaal de 21e te zien bij de soos! Tot dan!

Groetjes Sofie, Robin, Jasper en Carleen

De Activiteiten 
Commissie organiseerde 
4 maart jl. 'Kleintje Carnaval' in 
de voorzaal. Onder leiding van 
Feest DJ Robin Hulshof was het 
een geslaagde avond met rond 
de 80 verkleedde 
carnavalsgasten. Werkelijk 
iedereen had zijn of haar best 
gedaan op een geweldige outfit. 
Raymond van Café de 
Viersprong had de eer om de 
mooist verkleedde man en 
vrouw uit te kiezen en dit zijn 
Dion Brouwer en Bianca 
Groothuis geworden. Al met al 
een geslaagde avond en tot 
volgend jaar!

Eline & Silke
Activiteiten Commissie 
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OUDE  METALEN  ACTIE
Zaterdag 6 mei 2023

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

SPEELTUIN ZUIDONDER 
ZOEKT VRIJWILLIGERS
Na al die jaren is het eindelijk zover,
Buinerveen krijgt een speeltuin!
De speeltoestellen zijn besteld bij Eibe Benelux B.V. 
Ze zullen deze zomer geplaatst worden op de speelplek van het 
Zuidonder te Buinerveen, in samenwerking met Explorius en 
Gemeente Borger-Odoorn. 
Het thema zal boerenerf zijn en de toestellen 
zullen een natuurlijke uitstraling hebben.

Om deze speeltuin netjes te houden hebben we vrijwilligers nodig!
Vele handen maken licht werk en wanneer de kinderen lekker kunnen 
spelen….hebben wij onze handen vrij.

Wij willen iedereen vragen om zich op te geven per email naar 
stichtingbsb@hotmail.com

Ook voor degene die zich ooit al een keer aangemeld hebben, 
aangezien dat al enige tijd geleden is. 

mailto:stichtingbsb@hotmail.com
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De gezamenlijke sportvereniging organiseert op

HEMELVAARTSDAG 18 MEI
weer een

FIETS-PUZZEL TOCHT
De tocht (ca. 30 km) zal weer een verrassing worden.
Waar deze naar toe gaat weet nog niemand, op 1 persoon na.
Ook zullen de vragen en opdrachten niet ontbreken,
en zullen er aan het einde van de middag waar men wel
om 17.00 uur weer bij het Dorpshuis binnen moet zijn,
weer de nodige antwoorden op simpele vragen voor opschudding zorgen.

Inschrijven en vertrek
Vanaf 12.30 uur in het Dorpshuis.
Kosten kinderen t/m 12 jaar   € 1,00 p.p.
Volwassenen     € 5,00 p.p.

Dus beste mensen:
Pak de fiets en doe eens een keer mee.
De Sportvereniging.
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Woning
Renovatie/klussen

Leidingwerk
Douchecabines

Badmeubels
Toiletten

Kranen en cookers
Keukens

Verlichting/lampen
Radiators

Deur afhangen
Laminaat leggen(geen visgraatvloer)

Wandje plaatsen
Gordijnrails ophangen

Lamp ophangen
Tv beugel ophangen
Kattenluik plaatsen
Plankjes ophangen

Tuinen
Kraanwerkzaamheden/Grondverzet

Tuinonderhoud
Tuinrenovatie

Bestrating
Schuttingen

Overkappingen
Schuren/tuinhuisjes
Graszoden leggen

Verticuteren
Tuinverlichting
Buitenkranen

GEEN Schilder/Stuc/Tegel/Metsel en Glas werk // Bel of App voor de mogelijkheden
Wij werken op offerte basis en op uurbasis (afhankelijk van de klus en de wens van de klant).

Nieuw-Buinen     06 - 10990024
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Nieuws OBS 75
Het GROOTSTE nieuws is wel 
de nieuwe start van onze voor-
school en peuterspeelzaal in 
samenwerking met maatschap-
pelijke kinderopvang Kinderwe-
reld uit Coevorden en Emmen. 
Na de mei vakantie zullen ze 
opstarten. Kinderwereld is een 
stichting met kinderopvang, 
BSO en voorschoolorganisatie. 
Als maatschappelijke kinderop-
vang staat winst maken niet voor-
op, maar het welzijn en de ont-
wikkeling van het kind. Dat is 
exact een aansluiting op de visie 
en missie van School 75. Kinder-
wereld maakt gebruik van een 
effectieve en goed doordachte 
woordenschatmethode, namelijk 
Logo3000. Hierdoor zal de aan-
sluiting van peuters naar groep 1 
nog beter worden. Het team, kin-
deren en ouders hebben enorm 
veel zin in de nieuwe start. Zodat 
ouders ook hun peuters (vanaf 2 
jaar) weer naar onze locatie kun-
nen brengen voor opvang. 
School 75 heet Kinderwereld dus 
van harte welkom. Samen met 
ouders en kinderen zien wij 
enorm uit naar de samenwerking 
en de ontwikkeling die School 75 
en Kinderwereld samen voor 
ogen hebben! Wilt u informatie 
over Kinderwereld en het aanbod 
voorschool/peuterspeelzaal op 
School 75? Neemt u dan telefo-
nisch contact op via 0524 - 52 44 
45 of per mail op:
info@kinderwereld.info. 

Ander groot en tegelijk naar 
nieuws, was de brand bij onze 
buren, de familie Egas. De 
brandweer was groot uitgerukt 
en snel ter plaatse waardoor veel 
erger kon worden voorkomen. 
Doordat de wind van de school af 
stond, was er in school geen rook 
en geen roet of andere schade. In 
alle opzichten heel erg fijn! De 
kinderen zijn wat later opgestart. 
Met in alle klassen kringgesprek-
ken over deze grote gebeurtenis 
besloten de kinderen om mooie 
tekeningen te maken voor de 
buren. Om hun een hart onder de 
riem te steken. Samen met een 
paar kinderen en juf Karin van 
groep 3, werden de fleurige teke-
ningen bij de buren gebracht. U 
kunt zich voorstellen dat zij er 
heel blij mee waren. We wensen 
de familie heel veel sterkte toe en 
hopen dat het herstel van hun 
huis snel van start gaat en kan 
worden afgerond. 

Inmiddels staat het Paasweekend 
voor de deur en maken we ons op 
voor een geweldige Paasviering 
met elkaar binnen en buiten de 
school. Allerlei spelletjes en acti-
viteiten gaan de kinderen onder-
nemen onder leiding van ouders 
en leerkrachten. Zoals eitje tik, 
natuurlijk heel veel eieren zoe-
ken en ook wel chocolade eieren 
snoepen. Een echte Paashaas 
Hindernisbaan wordt in onze 
gymzaal klaar gezet. 

Ook organiseren we kegelen en 
jeu de boules met Paashazen. 
Een echt ren-je-rot-spel met Paas-
eieren die moeten worden verza-
meld, Paaskleuren met stoepkrijt 
en Paashaasje-Prrrrikk! naar het 
aloude spel EzeltjePrrrrikk! Daar-
na fijn een paar dagen vrij om te 
genieten van het mooie voor-
jaarsweer. 

Heeft u ons promotiefilmpje ten 
behoeve van 200 jaar Nieuw-
Buinen al gezien? Het filmpje is 
op 1 maart gelanceerd en staat op 
YouTube; 
https://youtu.be/ngkY13uy8Xc. 
Het filmpje is ook te zien via ons 
Instagram-kanaal en FaceBook 
via onze naam 'School75_nieuw-
buinen' of 'Redactie Schoolvijf-
enzeventig'. Zoek ons vooral op. 
Ook nieuws en activiteiten staan 
op onze socials!
Traditie is onze Bloemetjes- & 
Plantenverkoop in het voorjaar 
(14 april). Een grote groep 
ouders en teamleden met hun 
partners zullen weer door de stra-

Het beste adres voor voetverzorging

www.pedicureholla.nl

Hollandialaan 4

9521 BW Nieuw-Buinen (West)

Behandeling op afspraak 06-13251889

Pedicure Holla

mailto:info@kinderwereld.info
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ten van Buinerveen en een stuk 
van Nieuw-Buinen rijden. Perk-
planten, pootplanten, planten 
voor in de pot en perkbloemen 
worden verkocht. Het is niet 
alleen elk jaar een groeiend suc-
ces met steeds meer plantenver-
koop. Ook is het een mooie ver-
bindende activiteit want enorm 
gezellig en wij ontmoeten met 
zijn allen elkaar weer aan de deu-
ren van onze dorpen. Een mooi 
vooruitzicht. 

Inmiddels draait ook onze goede 
doelenactie Bag2School op volle 
toeren. Hiervoor zamelen we 2 
weken lang t/m 17 april, kleding 
in. Waarvan de opbrengst deels 
voor onze school is. Maar liefst 
80% van de kleding wordt als 
kleding hergebruikt via Bag2 
School. Van de overige 20% 
wordt de stof gerecycled. Daar 
wordt beddengoed en dekens, 
sokken, tafellinnen of schoon-
maakmaterialen van gemaakt. 
Een mooi project wat met alle 
ingeleverde zakken nu al een 
groot succes is. Wilt u nog kle-
ding of schoeisel inbrengen? Dat 
kan in een dichtgeknoopte of 
dicht beplakte plastic tas of zak. 
Meer informatie of wat mag wor-
den ingebracht, zie de website: 
https://bag2school.nl.

Een andere geweldige actie van 
onze Activiteiten Commissie 
met kinderen, ouders, teamleden 
en hun partners, was NL Doet op 
11 maart jongstleden! Wow, wat 
is er toen enorm veel werk verzet 
binnen en buiten de school. Van-

wege de sneeuw was het nog 
even afwachten of en hoe laat we 
konden starten. Onder andere de 
houten zittingen van een paar 
picknick banken zijn vervangen. 
Super dat deze planken door 
Houtzagerij Meier in Nieuw-
Buinen werden gesponsord. 
Want goed hout is hartstikke 
duur. Alle ouders, teamleden, 
partners en Houtzagerij Meier: 
hartstikke bedankt voor jullie 
inzet en de gesponsorde planken!

In de Week van het Openbaar 
Onderwijs (3e week maart) had-
den we een kijkochtend georga-
niseerd. Vooral ouders en groot-
ouders maar ook enkele buurtbe-
woners kwamen een kijkje 
nemen bij de live-lessen in onze 
klassen. Voor de corona was dat 
voor het laatste georganiseerd. 
Onze bezoekers spraken hun 
waardering uit voor deze mooie 
activiteit. Ook hiermee verbin-
den we School 75 met onze omge-
ving, fijn!

Met onze nieuwe Technisch 
Lezen en Begrijpend Lezen met-
hode Atlantis merken we dat 
sinds begin van het schooljaar 
het leesplezier bij onze kinderen 
enorm is toe genomen. Vooral het 
toneellezen vinden de kinderen 
erg leuk. Daarom hebben we 
onze eigen collectie lees- en 
informatieboeken sinds begin 
van dit schooljaar flink uitge-
breid. We hebben al bibliotheek-
op-school (biblionet) waarmee 
4x per jaar onze bibliotheekboe-

ken worden vernieuwd door wis-
sels met andere scholen. Ook 
maken we flink gebruik van de 
projectkisten waar we uit kunnen 
kiezen. De ene gaat over strips 
lezen en de ander over dieren 
welzijn of bijvoorbeeld over 
toneel lezen. Kortom, lezen met 
plezier helpt om de leesvaardig-
heid van de kinderen verder te 
verbeteren. De spaarpotjes bij 
s t i ch t ing  S t iba t  (ba t te r i j -
inzameling), Schoon Belonen 
(plastic inzameling) en LOI 
Kidzz (leerlingen die typecur-
sussen volgen) komen bij de aan-
schaf van de toneelleesboeken 
eveneens goed van pas. Door 
deze inzameling konden we 
vorig jaar voor maar liefst € 600,- 
aan extra leesboeken kopen!

Tot slot nog de audit die onze 
school maandag 3 april heeft 
gehad met een prachtige uit-
komst waar we praktisch en laag-
drempelig zó mee aan de slag 
kunnen. Uiteraard was het span-
nend net zoals kinderen een 
spreekbeurt houden. Zodra de 
rapportage gereed is zullen we 
deze uiteraard met u delen via 
onze website!
Mooi om te vermelden zijn de 
uitkomsten van onze (1- en 2-
)jaarlijkse onderzoeken naar het 
welbevinden en tevredenheid 
van onze (midden- en boven-
bouw) leerlingen en ouders van 
onze school. Onze leerlingen 
geven ons gemiddeld een 8,2 op 
gebied van welzijn, met een 8,4 
voor het gevoel van veiligheid. 

https://bag2school.nl
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Website
Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws van 
OBS School 75, bezoekt u dan onze website:  

www.obs-75nieuwbuinen.nl

Leerlingen geven aan met plezier 
en zin naar school te gaan en 
geven onze school daarvoor een 
8,1. Bij de tevredenheidspeiling 
hebben kinderen ons met een 8,3 
beoordeeld en ouders een 7,0. 
Uiteraard zijn er ook punten waar 
we op kunnen verbeteren. Zo is 
de opzet van een LeerlingenRaad 
voorgesteld en de inzet van leer-
lingmediators tijdens de plein-
pauzes. Ook de aanschaf van een 
nieuwe methode voor Sociaal 
Emotionele Vaardigheden kwam 
naar voren. Ouders gaven aan 
zich betrokken te voelen en blij te 
zijn met de nieuwe website en 
onze socials. Ouderbetrokken-
heid (vergroten) blijft een wens 
en een speerpunt van zowel 
ouders, kinderen als teamleden. 
Deze onderzoeken worden over-
igens ook gepubliceerd bij de 
onderwijsinspectie.

Tot slot nog aandacht voor de 
MR-verkiezingen die worden 
gehouden. Bent u ouder van onze 
school en heeft u interesse dicht 
bij het vuur van onze onderwijs-
kwaliteit, werkomstandigheden 
van het team en de kinderen, 
belangen van onze ouders en 
kinderen, dicht bij het schoolbe-
leid en de toekomst van onze 
school te zitten? Dan is de MR 
wellicht wat voor u als klankbord 
en adviescommisie van de 
school. Slechts 6x per jaar wordt 
er op een avond een MR-overleg 
gehouden. Voor een deel van dit 
overleg wordt ik als directeur, 
eveneens uitgenodigd. Binnen de 
MR is er een positie voor 2 jaar 
en een positie voor 3 jaar vacant. 

Opgeven kunt u bij de MR-leden 
Trinke Hardy-Berkenbosch, 
Lindsey Holla-Broekhof, Kim 
Spanjaard en Karin Drager of via 
mail op:
 mrschool75@outlook.com .
We zijn benieuwd naar de uitsla-
gen en kijken uit naar de (ver-
nieuwde of herkozen) oudergele-
ding!
Ik wens u namens het team en de 
kinderen heel veel leesplezier 
toe. Zij nemen u in de onder-
staande verhalen mee door een 
aantal activiteiten die hebben 
plaatsgevonden. 
Wellicht tot ziens op School 75! 

David de Jonge  
Directeur

Nieuws uit groep 1/2/3
Een paar weken terug hebben de 
kinderen van groep 3 t/m 8 judo-
les gehad tijdens de gymles op 
donderdag. Tijdens de eerste les 
oefenden we verschillende houd-
grepen. In de tweede les mochten 
de kinderen vanaf stand worpen 
doen. De kinderen vonden het 
erg leuk!

Ook vierden we het Letterfeest! 
Dat wordt gevierd wanneer alle 
letters inclusief de dubbelklank-
en geleerd zijn. De kinderen krij-
gen daarbij natuurlijk een mooi 
letterdiploma. In de hebben ze 
letterspelletjes gedaan. Ze deden 
lettertwister, letterbingo en een 
dobbelspel met letters en woor-
den maken. Voor ze het wisten 
was de tijd voorbij en stonden de 
kinderen van groep 1 en 2 met juf 
Marga voor onze deur. Zij kwa-
men kijken naar de uitreiking van 
het diploma en het meevieren 
van dit feestje. Ook kregen de 
kinderen van groep 3 een medail-
le en een zakje met letterkoekjes. 
Het was een gezellige ochtend!

http://www.obs-75nieuwbuinen.nl
mailto:mrschool75@outlook.com
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Erg leerzaam en leuk was de 
beverles van Henk Boer van Het 
Drents Landschap. Hij wist alles 
over bevers te vertellen en had 
ook een echte opgezette bever bij 
zich. Zijn tanden waren echt heel 
lang. Ook een beetje gelig van 
kleur. 
Volgens Henk komt dat door het 
voortdurend knagen aan de bas-
ten van bomen waardoor de tan-
den verkleuren. De haartjes en de 
grote platte staart van de opge-
zette bever voelden ook heel bij-
zonder aan. Beetje stug en ruw. 
Volgens Henk heel logisch want 
ze moeten de bever warm en 
droog houden. 

Een andere activiteit was het 
vertellen en voorlezen aan 
elkaar. Eerst deden we dat alleen 
in groep 1/2/3 en later ook een 
keer met oudere kinderen uit de 
hogere klassen. Erg goed voor de 
verrijking van de woordenschat 
en het leesplezier. Kinderen 
komen zo niet alleen met eigen 
prentenboeken die ze kennen 
maar ook met boekjes uit hogere 
klassen in aanraking. Alles draait 
natuurlijk bij kleuters om beeld 
bij de woorden. Het waren gezel-
lig en leerzame momenten 
samen. Doen we zeker nog eens!

Onze verjaardagen vieren we 
gezamenlijk op de Meester & 
JuffenDag. Toch hebben natuur-
lijk ook even stil gestaan bij de 
verjaardag van juf Marga en voor 
haar gezongen in de klas.  

Op dit moment staat het thema 
Voorjaar waaronder Pasen cen-
traal op onze verteltafel. Heel 
bijzonder dat we net als vorig 
jaar weer een broedmachine in de 
klas hebben. De eieren in deze 
machine worden automatisch 
gedraaid. Heel langzaam natuur-
lijk. En de vader van Yuna (Willi-
am Pol) komt regelmatig even 
checken of er nog voldoende 
water in zit en de eieren in goede 
conditie zijn. Ook heeft hij met 
een speciaal schouwlampje al 
gekeken welke eieren bevrucht 
zijn. Dat wordt straks dus erg 
gezellig met al die piepende kui-
kentjes. Een mooi leermoment 
voor de kinderen waar met dit 
thema weer heel veel nieuwe 
woorden aan te koppelen zijn. 

Jarige Charlotte uit groep 3
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Nieuws uit groep 4/5
Juf Kim was eveneens jarig 
geweest en trakteerde op iets 
lekkers. Het was een gezellig 
moment. Juf Kim is de laatste tijd 
veel minder in de klas omdat 
onze LIO-stagiaire (leerkracht in 
opleiding) juf Anouk aan haar 
laatste stage is begonnen. Op 
maandag tot en met woensdag en 
ook op vrijdagen is juf Anouk in 
de klas en verzorgt zij alle lessen. 
Juf Kim blijft natuurlijk eindver 
antwoordelijk. En ook bij de 
oudergesprekken zal juf Kim 
naast juf Anouk aanwezig zijn. 
Het is een geweldige leererva-
ring voor een LIO-stagiaire om 
na 3 jaar van PABO-lessen en 
veel stages lopen, zelf verant-
woordelijk te mogen zijn voor 
een klas. Anouk heeft het enorm 
naar haar zin, leert heel veel en 
voelt zich helemaal opgenomen 
in het team. Wij zien in haar een 
fijne toekomstige collega. Een 
mooi vooruitzicht!

Groep 4/5 moest er even op wach-
ten. Echter, hun geduld werd 
beloond want eindelijk mochten 
de kinderen op stap naar Royal 
Goedewaagen in Nieuw-Buinen. 
Met al enige voorkennis op zak 
door de lessen van Museum-
schatjes, werden ze door ouders 
gebracht naar de Glaslaan waar 
het museum en de fabriek zijn 
gehuisvest. Daar werden ze 
vriendelijk welkom geheten door 
meneer Friggo. Hij heeft de klas 
eerst een presentatie gegeven 
over een stukje geschiedenis en 
alle materialen van het museum. 
Vervolgens zijn ze in 2 groepen 
op ontdekkingstocht gegaan. Een 
groep mocht opdrachten maken 
in het museum onder begeleiding 
van 2 vrijwilligers. De andere 
groep ging met meneer Friggo de 
fabriek in. Spannend want de 
ovens waren nog een beetje heet 
van afgelopen nacht. Halverwe-
ge werd er gewisseld zodat ieder-
een overal een kijkje kon nemen. 

Het schip van de Holland-
Amerika lijn was eigenlijk wel 
favoriet! Ook de huisjes en de 
prachtig beschilderde vazen wer-
den goed bekeken. Zoveel moois 
dichtbij huis. Tot slot mochten de 
kinderen een eigen hondje of 
poesje beschilderen, net als in de 
fabriek. Dit wordt geglazuurd en 
afgebakken op maar liefst 1100 
graden. Dat is wel warmer dan de 
douche, volgens de kinderen. 
Uiteindelijk worden deze kunst-
objecten door Goedewaagen bij 
school afgeleverd en mogen ze 
daarna mee naar huis worden 
genomen. Het was een geslaagd 
museumbezoek!

Nieuws uit groep 6/7/8
Afgelopen week hebben de kin-
deren de voorstelling 'Peter 
Peper' op OBS de Poolster 
gezien. Een bijzondere theater-
voorstelling over 2 kinderen 
Milan en Yalan. 

Zij wilden graag een rijsttafel 
maken, ze wisten alleen niet hoe. 
Peter Peper een piraat uit een 
vervlogen tijd, nam het tweetal 
mee op reis door de geschiede-
nis. Af en toe is het spannend en 
moeten ze over joekels van 
groente, fruit en specerijen klau-
teren. Ook ontmoeten ze Saraja 
die door de VOC tot slaaf was 
gemaakt. Er werd een bevrij-
dingsactie op touw gezet en aan 
het einde mochten alle toeschou-
wers ook echte specerijen en 
dergelijke proeven. Dit vergeten 
de kinderen niet weer. 
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Supercool vonden ze de beverles 
van Henk Boer van Het Drents 
Landschap. De opgezette bever 
ging van tafelgroep naar tafel-
groep. Heel wat grapjes werden 
gemaakt over het typische uiter-
lijk van de bever, inclusief zijn 
lange tanden. Zo'n touch-and-
feel les als deze is echt geweldig. 
Door de beleving wordt alle 
informatie veel beter onthouden. 
Deze ervaring vergeten de kinde-
ren niet gauw weer, vermoeden 
we!

Vlak na de voorjaarsvakantie 
hebben we nog even buiten kun-
nen genieten van wat sneeuw-
pret! Sneeuwpopjes, sneeuwbal-
len… wel is waar duurde het 
maar kort. Echter, het plezier was 
er niet minder om. Ook is de klas 
(net als in groep 3, 4 en 5) begon-
nen met herintroductie van de 
weektaak. Op de weektaak staat 
welke les de kinderen hebben, 
wat ze moeten maken en wat ze 
kunnen doen als ze klaar zijn. Op 
deze manier werken ze aan het 
plannen en organiseren van het 
eigen werk. Ze worden zo meer 
zelfverantwoordelijk en eigenaar 
over hun leerproces. Uiteraard 
blijft de juf bepalen, echter de 
manier van leren (het hoe en wan-
neer) daar krijgen de kinderen 
meer over te zeggen. En dat is 
moeilijk, best wel even wennen. 
Want niet alleen moeten ze zelf 
telkens hun werk afkruisen wan-
neer het klaar is, ook moeten ze 
aangeven hoe goed het ging. Of 
juist of het tegenviel en of ze 
(meer) hulp nodig hadden. Ook 
de lesdoelen staan op de week-
taak vermeld en voor die kinde-
ren die leren lastig(er) vinden 
staat aan gegeven wat hun (afge-
bakende) taken zijn voor die dag. 

Verder zijn de kinderen heel crea-
tief bezig geweest met een voor-
jaarsopdracht. Een bloesemtak 
maken met inkt en vloeipapier. 
Daarvoor moest eerst de onder-
grond worden geschilderd. Er 

werden mooie overgangen van 
licht naar donker gemaakt! 

In de afgelopen weken kregen de 
kinderen judo les bij de gym! Ze 
hebben verschillende stoei-, 
duw- en trektechnieken geleerd 
en misschien hebben ouders of 
broertjes en zusjes dit thuis al 
mogen ervaren

Ook is inmiddels bekend ge-
maakt welke musical de kinderen 
gaan opvoeren. Het wordt de 
musical 'Wie steelt de show?' De 
klas heeft  de trailer gekeken en 
er werd al druk gespeculeerd 
over wie welke rol zou willen. 
Dit wordt uiteraard allemaal nog 
geregeld. In elk geval waren de 
kinderen heel enthousiast over de 
musical!

Eerst wordt de focus en extra 
oefening gelegd op de Centrale 
Eindtoets van groep 8, de IEP-
toets! Deze vindt medio april 
plaats.
Inmiddels is het ook gewoon 
geworden om huiswerk mee naar 
huis te krijgen in de bovenbouw. 
Voor sommige toetsen zoals de 
taal- en rekentoetsen kan niet 
geleerd worden. Wel natuurlijk 
geoefend, zoals bij de rekentafels 
tot en met 10! Wanneer er een 
toets Engels of geschiedenis 
wordt afgenomen, kan er wel 
vooraf geleerd worden. De kin-
deren krijgen dan leerwerk mee 
naar huis. Dat is overigens geen 
nieuwe leerstof. Want het is alle-
maal al eens aan bod gekomen en 
mee geoefend in de klas. Tot 
zover de belevenissen uit groep 
6/7/8/. Sneeuw
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Ontspanning is de basis voor een gezonde lichaam en geest 

Voel jij je moe en gespannen? 
Zit je niet lekker in je vel? 
Pieker je veel en maak je je snel zorgen?

In mijn praktijk geef ik Voetreflextherapie, 
Tuinatherapie en Qigong.
 
Ik ben gespecialiseerd in overgangsverschijnselen.

Heb je interesse of wil je meer weten? 
Neem dan contact op via 0630504658

petra@innerlijkestap.nl
www.innerlijkestap.nl 

De behandelingen worden in de aanvullende verzekering door 
zorgverzekeraars vergoed. Informeer hiervoor bij je zorgverzekering.

Noorderstraat 19a
9524 PB Buinerveen

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

Het Oranje Fonds heeft op 10 en 
11 maart, samen met duizenden 
sociaalmaatschappelijke organi-
saties in het land, Nldoet georga-
niseerd; de grootste vrijwilli-
gersactie van Nederland. 
Nldoet zet vrijwilligerswerk in 
de spotlights en nodigt iedereen 
uit om een dagje het verschil te 
maken en ertoe te doen!

Vereniging voor Plaatselijke 
Belangen te Buinerveen-Nieuw-
Buinen heeft het Meras bos 
onderhouden.

mailto:geerthilbolling@wanadoo.nl
mailto:hobo14@zonnet.nl
http://www.school59.nl
mailto:hobo14@zonnet.nl
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 Spelweek nieuws!!

Spelweek 2023: 
woensdag 30 augustus t/m zaterdag 2 september

Jawel! De eerste brainstorm sessie voor de editie 2023 zit er alweer op! Wij kunnen jullie zeggen dat er 
alweer leuke dingen op het programma zijn gezet, en dat het weer een spetterende week beloofd te worden! 
Echter hebben wij ons tijdens de evaluatie van vorig jaar ook gerealiseerd dat het steeds lastiger wordt om 
vrijwilligers bij elkaar te krijgen en daarbij dus ook om 3 dagen spelweek te organiseren. 
Wij zouden het erg jammer vinden de spelweek in te moeten korten, en hopen dan ook dat jullie als 
ouders/dorpsgenoten inzien dat we daar jullie hulp bij nodig zijn. Als iedereen iets doet, komen we samen 
heel ver! 

Voor nu zijn wij opzoek naar iemand die ons bestuur wil komen versterken. We vergaderen ongeveer 1x per 
maand van januari t/m juni/juli daarna zien we elkaar weer tijdens het opbouw weekend zodat iedereen ook 
kan genieten van zijn/haar vakantie. De spellen op het programma worden verdeeld. Een ieder werkt deze uit 
en is hier verantwoordelijk voor tijdens de week. 

Ook zijn wij opzoek naar iemand die ons technisch kan ondersteunen tijdens de week zelf. 

Wil je meer informatie, neem dan contact op met een van onze bestuursleden! 
spelweekbuinerveen@gmail.com 

Inge Hoving (OBS 75)
Monique Meijer
Nanda Pepping (OBS 75)
Laura Hospers (CKC 59)
Bjarne Drent 

Dag Tijd Groep 1 t/m 4 12+

4-7 jaar

Woensdag 14.00-16.00 Dierengeluidenspel Loungebanken maken

20.00-22.00

21.00-23.30 Kano fakkeltocht

Donderdag 10.00-12.00 Raket maken en patat eten

14.00-16.00 Speurtocht Jachtseizoen

14.00-17.00

21.00-23.00 Escaperoom

Vrijdag 10.00-12.00 Kleintje stormbaan

14.00-16.00 Stormbaan

18:30-19:30 Poppentheater

20.00-22.00

Groep 5 Groep 6,7,8

Naar huis overnachten

22.30-08.00 Dropping

Zaterdag 07.00-07.30 ontbijt

Bingo avond

22.00-08.00

Sport en spel

Stormbaan

Apenkooi (o.v.b.)

Groep 5 t/m 8

8-12 jaar

Tour in Town 

Escaperoom

Het pannenkoekenspel

Weekschema

mailto:spelweekbuinerveen@gmail.com
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Wilt u de spelweek een warm hart toedragen en willen sponsoren dan kan dat!
Dit kan door uw bijdrage/ vrije gift te storten op:

NL74 RABO 0102 8255 13  

t.n.v. Stichting dorpshuis Buinerveen inzake Spelweek

Ook kan uw bijdrage afgeven worden bij Raymond in het café.  

Middels uw bijdrage hopen wij er een mooie spelweek     
 van te makenvoor de kinderen.

Alvast bedankt namens het Spelweek bestuur,
Inge, Nanda, Laura, Bjarne, Silke en Monique

Deelnameformulier Spelweek  Buinerveen 2023

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. (kan ook in de brievenbus gedeponeerd worden) 
Of bij de overige bestuursleden: 
Laura, Nanda, Bjarne, Silke en Monique.

Naam:

Adres:

Postcode + Woonplaats

Telefoonnummer

Contactpersoon:

Geboortedatum:

E-mail:

Groep in schooljaar 2023/2024

Voor 1 juli € 12,50 daarna € 15,00 

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

NL74 RABO 0102 8255 13 t.n.v. stichting 

dorpshuis Buinerveen inzake spelweek (betalen 

bij opgave)

Woensdag 30 augustus t/m 

zaterdag 2 september 2023

Deelname eigen risico. 

Bijzonderheden: 

Ik doe alleen mee met de avondspellen (12+)    

(graag aanvinken als dit van toepassing is)

Kosten:

Wanneer:

Welke dag bent u beschikbaar als vrijwilliger? 

Voor informatie en aanmelden volg 
onze facebookpagina spelweek 

Buinerveen of informeer
   bij een van onze bestuursleden.

Deze zomer weer een 
nieuwe!!

woensdag 
30 augustus

t/m
zaterdag 2 
september

mailto:spelweekbuinerveen@gmail.com
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Op 25 februari was onze jaarlijk-
se kindercarnaval. De soos was 
ook open waardoor de kinderen 
lekker heen en weer konden 
lopen. In de soos konden de kin-
deren ook karaokeren of met de 
voetbaltafel een potje voetbal 
spelen. In de grote zaal konden 
de kinderen schminken, ballon-
nen vouwen en er stond wat ranja 
en een zakje chips voor ze klaar. 
Het was een leuke gezellige mid-
dag. Aan het eind van de middag 
mochten de kinderen ook nog 
even hun verkleedkleren laten 
zien als ze dat wilde. Daar uit 
werden 2 winnaars getrokken 
een prinses en een prins carnaval. 
Onze prinses carnaval was Pim 
Elting (verkleed als Wednesday) 
en onze prins carnaval is Sten 
van Dijk (verkleed als astronaut).
Inmiddels hebben we ook onze 
jaarlijkse paaseitjes actie gehad. 
Ook verkochten de kinderen dit 
jaar eitjes met loodjes erin. Deze 
verloting word bekend gemaakt 
op 7 april op onze facebook site. 

Namens jeugdwerk heel erg 
bedankt voor het kopen van de 
eitjes en de loodjes. 

Jeannet 
Karin 
Annemiek

Nieuws Jeugdwerk

Prins en prinses carnaval
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Je moers taal…
De titel klinkt wat bot; onvrien-
delijk eigenlijk. Toch staat het in 
de Dikke van Dale en betekent 
het gewoon: “de taal van je moe-
der” ! En zo heb ik het bedoeld.
Het gaat om de taal, de woorden-
schat en de uitspraak die je de 
eerste jaren van je leven leert. 
Meestal vooral van je moeder; 
van thuis., Die taal blijft altijd 
aan je kleven. Voor de meeste 
mensen in Buinerveen zal dat 
Drents Gronings zijn. De taal 
variaties zoals die tussen Borger 
en Stadskanaal voorkomen. Voor 
Willie en mij is dat Westfries.  
Het dialect zoals dat van oudsher 
werd gesproken in het gebied 
binnen de Omringdijk die West-
friesland omsluit. Dit gebied, zo 
ongeveer tussen Enkhuizen, 
Medemblik, Schagen, Alkmaar, 
Hoorn en dan weer Enkhuizen, is 
de laatste 50-60 jaar overstroomd 
door mensen van elders die hun 
eigen taal en uitspraak mee-
brachten. Ik vermoed daarom dat 
het originele Westfries op den 
duur het loodje gaat leggen. Als 
het al niet verdwijnt dan toch erg 
verhollandst en, onder invloed 
v a n  d e  t e l e v i s i e ,  “ v e r -
hilversumt”. En dan spreek ik 
nog niet eens over de toename 
van de Engels-Amerikaanse uit-
drukkingen in onze taal….
Het Westfries is een gemoedelij-
ke spreektaal die vrij langzaam 
en meestal melodisch (zangerig) 
wordt gesproken. Luid spreken, 
laat staan schreeuwen, komt zel-
den voor. “Dat mag wel in de 
krant” zouden ze in Westfrie-
sland zeggen als iemand zich 
opwindt en luider dan op gewone 
toon spreekt.. Als Westfriezen al 
opgewonden zijn, zelden dus, 
dan laten ze dat meestal niet mer-
ken. 
Theo Koomen, de (helaas) veel 
te jong (1984) bij een auto ong-
eluk omgekomen sportverslag-
gever en radiocommentator uit 
Wervershoof, was daarin een 

uitzondering. Een atypisch ent-
housiaste Westfries. Als er bij 
een wielerkoers niets belangrijks 
gebeurde verzon Theo (achter op 
een motorfiets) wel een grandio-
ze valpartij of een spectaculaire 
uitlooppoging die nooit had 
plaatsgevonden. Toen was de 
televisie nog niet overal bij…
Nou effies omskakele in moin 
Westfries…. …. 
Wai, Willie en ik, woonne nou 
bedatte 44 jare in Buinerveen. 
Moin Westfries is boina versle-
ten; ik ben ut boina kwait verzelf. 
Deerom kenne der foute in 't 
Westfries van dut stukkie zitte. 
Deer moette jullie niet op lette 
verzelf… 
Westfries skroive ken oigeluk 
niet. Je skroive ut den verzelf 
zoas je praatte; zo as je het zeg-
ge…..Je moette den skroive net 
as je praatte en lenegies an ver-
zelf. Dr benne wel een boel West-
friese  skroivers; ok van van 
boekke. Bevobbeld Jan Panne-
keet. (Zoek um maar op in Goog-
le !) Jan Pannekeet was Alkmaar-
der en Alkmaar leit niet in West-
friesland; un stukkie der naast 
verzelf. Koik, in de oorlog was ie 
onderdoken in Hôogkarspel. Dat 
leit wel in Westfriesland; in “de 
Streek” en dat leit tussen Enkhui-
zen en Hoorn. Deer het ie West-
fries leert en hai hat er lol in en 
het er in deurleert tot ie zelfs doc-
tor in het Westfries werd. Hai 
skreef ok boeke, kloine verraal-
tjes, in deuze mooie taal en ver-
zelf veul beter as ik “t ken…..  
Westfriese skroivers skroive 
nooit dikke boeke verzelf. An 
twei of drie dunnere boekies is 
meer te verdienne den an ien 
dikke !!.
Effies een kloin Grôtebroeks 
verhaaltje… Je hewwe in Grôo-
tebroek een familie Des. Weer ze 
vandaan komme; 'k zou 't niet 
weite maar de pestoor en de bur-
rie (burgemeester) weite dat hul-
lie naam oigelijk “Desaunois” is. 

Maar woi vinde dat te grôoos en 
zegge deerom Des. Jan Des is 
timmermen, Sjef Des kruijenier 
en Fons Des is kapper.  Nou 
weunde in het Molenpadje Dien 
van 't Hek. Gien fermilie van 
Youp hoor! Dat niet. Dien was un 
al wat ouer worren vraje maid, 
dikke vijftiger denkeluk, en nooit 
an een man bloive hange. Ze had 
een leuk huissie erfds met puur 
zo'n lappie grond er achter. Deer 
had ze der groentetuin en zuk zuk 
verzelf. Van alles en nog wat. Je 
kenne wel zegge dat ze “zelver-
zienend” was. Toch was er nag 
een stukkie grond over en deer 
wou Dien een kippehok hewwe 
met verzelf kippe der in. Op naar 
Jan Des. “Jan Des, ken jij moin 
un kippehok timmere ?”  “Ver-
zelf wel Dien. Da ken ik wel. Hoe 
grôot moet et worre ?” “vroeg 
Jan Des. “Nou, een grôot nacht-
hok en een beste ren. Genog ruim-
te voor voif henne en voif hane.”  
zai Dien. “Nai Dien, je kenne 
veul beter naigen henne en ien 
haan neme. Dat past net zo goed 
in 't hok en levert meer eiers op.” 
raadde Jan Des heur. 
“Nai Jan Des. Nai! Ik wil voif 
henne en voif hane” riep Dien uit. 
“De henne moete en zalle het 
goed bai me hebbe. Trouwes de 
hane ok. Ik wait wat wachte 
is….”.
Historisch !?!

Tot een volgende keer (maar dan 
weer in “gewoon” Nederlands !)   

Wim Windt.   
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Nieuws CKC School 59 - Nieuw Buinen

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

Bijzondere dag voor juf Nelleke
Allereerst hebben wij afgelopen 
woensdag (5 april) een bijzondere 
gebeurtenis gevierd. Juf Nelleke 
bereikt haar pensioengerechtigde leef-
tijd. Gelukkig voor ons, gaat juf Nelle-
ke nog niet met pensioen en blijft zij 
nog een poosje bij ons werken. Wij 
hebben deze dag juf Nelleke wel in het 
zonnetje gezet. 

Buitenlesdag
De bovenbouw heeft op 5 april een 
buitenlesdag gehad. Het was prachtig 
weer. De kinderen waren heel enthou-
siast en betrokken. Ook de kinderen 
van de middenbouw leren regelmatig 
buiten. Door buiten les te krijgen, zijn 
de kinderen volop in beweging. Juist 
met het mooie weer wat er weer aan 
komt, proberen we regelmatig buiten 
les te geven.
 
Paaslunch
Afgelopen donderdag hebben we met 
alle kinderen van school en van de 
opvang een paaslunch gehad. Wat was 
het gezellig om zo bij elkaar te zitten. 
De oudste kinderen waren heel behulp-
zaam voor de jongere kinderen. We 
hebben er samen van genoten!

Peuteropvang
Wat leuk om te zien dat steeds meer 
kinderen onze peuteropvang weten te 
vinden. In de afgelopen periode hebben 
wij weer een aantal nieuwe peuters 
we lkom mogen  he ten .  Ben t  u 
benieuwd naar onze peuteropvang? U 
kunt altijd vrijblijvend eens langsko-
men om samen in gesprek te gaan of 
een kijkje te nemen. Daarnaast hebben 
wij iedere maand een meekijkochtend. 
De volgende ochtend staat gepland op: 
14 juni, maar u bent eerder ook van 
harte welkom.

In de afgelopen maand hebben wij weer een hoop mooie dingen met elkaar 
meegemaakt. Hieronder kunt u kort lezen wat wij zoal hebben gedaan.

http://www.school59.nl
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Gruunlaand
Bed & Breakfast, 
Retreat Center en Creatieve Broedplaats

Een plek waar mensen elkaar vinden, 
inspireren en met elkaar in verbinding staan. 
We organiseren workshops & retreats 
en stellen onze ruimte open voor evenementen. 
Kom jij een kijkje nemen op onze prachtige plek?

www.Gruunlaand.nl
06 28 89 73 28
Zuiderstraat 41 

Buinerveen

Kinderwereld opent twee loca-
ties in Nieuw-Buinen en Valther-
mond

Coevorden – Nog niet eerder 
opende Kinderwereld een locatie 
in de gemeente Borger-Odoorn, 
maar vanaf 9 mei 2023 komt daar 
verandering in. Kinderwereld 
opent de deuren van een nieuwe 
voorschool in Nieuw-Buinen én 
per 1 juni in Valthermond.

Door de nauwe samenwerking 
met School 75 en De Aanloop 
kan er een doorgaande ontwik-
kellijn en warme overdracht naar 
de basisscholen gecreëerd wor-
den voor de peuters. Dinsdag 9 
mei 2023 om 8:15 uur gaan de 
eerste peuters van start. Later zal 
op beide locaties een feestelijke 
opening plaatsvinden.

Op de voorscholen zullen beken-
de en nieuwe pedagogisch mede-
werkers enthousiast te werk gaan 
om spelenderwijs de ontwikke-
ling van peuters te stimuleren.

De locatie in Nieuw-Buinen is 
geopend op dinsdagochtend en 
vrijdagochtend van 8:15 tot 
12:15 uur.
De peuteropvang in Valthermond 
is geopend op maandagochtend, 
dinsdagochtend, donderdagoch-
tend en vrijdagochtend van 8:15 
tot 12:15 uur. Informatie kunt u 
vinden op de website: www.kin-
derwereld.info

We hopen kennis met u te maken 
op een van de locaties.

Kinderwereld

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

http://janvannoortwijk.mijnalbums.nl/
http://www.kinderwereld.info
http://www.kinderwereld.info


Dorpskrant BuinerveenPagina 20



Dorpskrant Buinerveen Pagina 21
 

 
 

 

Meraskikkernieuws
De winterslaap is voor de Meras-
kikkers voorbij. In februari zijn 
we gestart met een avondje plan-
nen maken voor 2023 in het 
dorpshuis. Nou, plannen zijn er 
genoeg, uitvoerbaarheid blijft 
wel een dingetje. Drukke werk-
zaamheden, soms wat gezond-
heidsperikelen, veel plannen in 
het post-corona tijdperk maken 
de planning wel spannend. We 
zijn er maar eens ‘boven’ gaan 
hangen en hebben met elkaar 
gekeken naar wat leuk en haal-
baar is. 
2023 is voor ons het jaar waarin 
we 10 jaar bestaan! Dat wil zeg-
gen, al 10 jaar als muziekvrien-
den samen muziek maken vooral 
in en soms ook rond ons dorp 
Buinerveen Nieuw Buinen West. 
Het eerste idee is dan ook om in 
het zomernummer van de Dorps-
krant een leuk artikel te plaatsen 
met een terugblik naar de afgelo-
pen 10 jaar. Toen we in februari 
wat anekdotes ophaalden, kwa-
men we erachter dat je in 10 jaar 
tijd ongemerkt heel wat beleeft 
met elkaar. Wat hebben we veel 
gelachen, plezier gemaakt en 
gedeeld. Blije en verdrietige 
momenten waarbij altijd het posi-
tieve de boventoon voerde.
Genoeg om een paar bladzijden 
mee te gaan vullen die ook leuk 
zijn voor anderen om te lezen. 
Een paar data hebben we alvast 
vastgelegd:
In het kader van de viering van  
200 jaar Nieuw Buinen Buiner-
veen staat zaterdagochtend 3 juni 
een dorpsontbijt in De Vier-
sprong gepland. Daarvoor geven 
we ons alvast op en wanneer het 
gehoor dat aankan op de vroege 
ochtend: de instrumenten gaan 
mee!
Het dorpspleinfeest in september 
is zo langzamerhand traditie, dus 
dat weekend zijn we zeker weer 
van de partij. Brenda heeft ons 
repertoire al met wat leuke num-

mers aangevuld. 
Zondagmiddag 17 december om 
15.00 uur organiseren we in het 
kader van ons 10-jarig bestaan 
weer een dorpskerstfeest in het 
dorpshuis. Met de organisatie 
van een dorpskerstfeest is het 
immers allemaal begonnen in 
2013 en dat doen we nog graag 
een keer over. 
Tot de zomer repeteren we, wan-
neer de meerderheid kan, op de 
woensdagavonden in de oneven 
weken in het dorpshuis. Wil je 
een keer meespelen, kom dan 
gerust een keer langs. 

Verder mag je ons altijd benade-
ren wanneer je iets te vieren hebt 
en dat graag wilt opluisteren met 
een heuse Meraskikkerserenade. 
Even schakelen via het face-
bookaccount van De Meraskik-
kers-Viersprongensemble of via 
viersprongmusic@gmail.com
dan kijken we graag met jullie 
wat mogelijk is. Wanneer wij een 
redelijke bezetting bij elkaar 
kunnen krijgen op de voorgestel-
de datum dan zijn we van de par-
tij. 
Margriet Nascimento

EUROSTATE 10
9501 DC STADSKANAAL

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

THEEWINKEL STADSKANAAL

mailto:viersprongmusic@gmail.com
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Vervolg paasvuur:  Alles wordt er 
aan gedaan om geen risico te 
lopen dat er vogels gaan nestelen 
in de bult of dat andere dieren het 
als schuilplaats gaan gebruiken. 
Vandaar dat ene weekend. Wel 
bijzonder dan weer dat in andere 
gemeenten weer andere regels 
gelden.
Maar of het nu kwam dat het 
weer de laatste weken niet uitge-
nodigd had om snoeiwerkzaam-
heden in de tuin te doen, of omdat 
de tuinen al zo keurig netjes zijn 
na 3 corona jaren, feit is wel dat 
er lokaal zeer weinig aangevoerd 
is. Ook is door alle regelgevings-
perikelen het Paasvuur niet aan-
gekondigd in de Dorpskrant 
omdat in februari nog niet echt 
duidelijk was of het allemaal wel 
zou mogen. Een ieder zonder 
Facebook of Insta zal er ook wei-
nig van meegekregen hebben dat 
er weer een Paasvuur georgani-
seerd werd en dat er 2 inbrengda-
gen waren voor Pasen. Al met al 
was de bult niet zo mega groot 
geweest als de 2 jongemannen 
van vorig jaar niet ook al vroeg-
tijdig waren begonnen met inza-
melen van takken voor de editie 
van dit jaar. Thomas Hospers en 
Thijs van Rhee waren wel de 
ware helden. Maanden waren ze 
bezig om met trekker en kieper 
van heinde en verre snoeihout op 
te halen en dit op te slaan op het 

erf van de familie Hospers. 
Flinke sta in de weg, maar ook 
aandoenlijk dat de jeugd zich zo 
betrokken voelt bij het slagen 
van de viering van een jaarlijkse 
traditie. 2 aanvoerdagen was wel 
wat aan de korte kant dus de 
heren hebben ook 's nachts flink 
door gebuffeld. Vooral dankzij 
hun inzet kon het publiek genie-
ten van een mega bult die enorm 
veel warmte uitstraalde nadat 
deze ontstoken was.
Op vrijdag en zaterdag waren er 
kranen beschikbaar gesteld door 
Tammenga en Fuhler. Een echte 
uitdaging om de bult zo mooi en 
zo hoog mogelijk op te zetten, 
maar daar zijn ze in geslaagd. Het 
paasvuur comité was druk doen-
de met het regelen van alle vei-
ligheid rondom het vuur, de ver-
snaperingen en natuurlijk was er 
voor alle kinderen weer een zakje 
met chocolade ingekocht. Fak-
kels werden ingeslagen en kilo's 
worst en kaas gesneden. Er was 
een koelwagen gehuurd zodat de 
drankjes ook koud stonden. De 
voorbereidingen gaan inmiddels 
wel als een geoliede machine. 
Oude SRV wagen erbij als basis, 
tafels ervoor, pot met vrij gift er 
op en gaan. 
's Avonds na zevenen begon het 
langzaam op gang te komen. Om 
half 8 was de 2/3e Weg gewoon 
druk en om 20.00u stond er een 

hele file auto's geparkeerd van de 
Zuiderstraat tot de vloeivelden. 
Magnifiek om te zien. Om het 
nog maar niet te hebben over de 
rijen fietsen bij de ingang van het 
terrein. Plus natuurlijk al het volk 
dat al aanwezig was. Ruwe tel-
lingen (gelukkig hebben we de 
foto's nog….) wijzen op 700-800 
bezoekers. Ruim 100 kinderen 
en velen die samen met een 
begeleider een fakkel in ont-
vangst namen om tegen acht uur 
het vuur aan te steken. De sfeer 
zat er goed in. De politie was nog 
even aanwezig om poolshoogte 
te nemen, kopje koffie te drinken 
en de boel in ogenschouw te 
nemen. Maar ook zij konden 
alleen maar concluderen dat de 
sfeer opperbest was, erg relaxed 
en vertrokken al weer redelijk 
snel. 
Vooraf maakt de organisatie 
altijd een schatting: hoeveel 
drinken zou er nodig zijn? Het 
goede weer, de relaxte sfeer en 
het grote gehalte ons-kent-ons en 
gezelligheid zorgde er al gauw 
voor dat de bodem van de 
gehuurde koelwagen in zicht 
kwam. Hoe fijn is het dan dat 
Raymond Schipper van het 
Dorpshuis nog wel de frisdrank 
voorraad aan kan vullen. En 
gelukkig bestaat de organisatie 
ook uit gezonde jongens die thuis 
nog wel wat kratjes hadden 
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staan. Gauw een rondje rijden en 
er was weer aanvulling. Het loste 
zich samen ook zo weer op.
De organisatie kijkt ook dit jaar 
terug op een geweldig festijn. Ze 
snappen nog steeds niet hoe het 
komt dat de lokale aanvoer uit 
het dorp stokte maar laten we 
hopen dat, ondanks alle regelge-
ving die ons in Nederland boven 
het hoofd hangt, deze traditie 
voortgang zal blijven vinden. 
Al le  vr i jwi l l igers  worden 
bedankt voor hun inzet en alle 
bezoekers bedankt voor het 
samen beleven van een geweldig 
festijn. Een gebruik dat zijn oor-
sprong vindt in de tijd van de 
Germanen. Het vuur welk sym-
bool staat voor vruchtbaarheid en 
een nieuw begin. En dat beleven 
we in Buinerveen graag elk jaar 
weer. Houwen zo! Marjan Poelman

Openluchtspel 'Fanfare op de Hondsrug' in Gasselt             
In het tiedelke openluchttheater naost het dörpshoes in Gas-
selt speult de Gasselter Harmonie saomen met een grote 
groep tenielspeulers het openluchtspel 'Fanfare op de 
Hondsrug'. Der kunt 600 man op de tribune. Het decor van 
40 meter bried bestiet oet bekende gebouwen oet Gasselte. 
'Fanfare op de Hondsrug' is een nei theaterstuk, inspireerd 
op de film 'Fanfare' van Bert Haanstra. Schriever en regis-
seur Bert Rossing hef een nei verhaol schreven, dat past bij 
het dörp Gasselt.
De plaotselijke fanfare 'De Hondsrug' oefent al jaoren in 
café 'Doedens' van oetbater Bertus Wolting. Geert Geertse-
ma zit ok in het orkest. Hij is de oetbater van café 'De Smid-
se'. De fanfare oefent veur het Grote Gasselter Gouden Galm 
Muziekfestival, dat ien keer in de vief jaor holden wordt. 
Bertus en Geert kunt mekaar wel schieten. Dat giet vast mis.
De dochter van Bertus Wolting hef een oogie op Thomas 
Geertsema; familie van Geert Geerstema. En dat is ölie op 
het vuur. As dan ok de kosteres oet de kerktoren lazert en in 
Gasselt de heufdpries in de staotslötterij vallen is, komp 
Wemeltie Kruut langs um de tied te verzetten.

Kaortn te koop via www.snotgasselte.nl

14 (try-out), 15, 16 en 17 juni 20.00 uur
Achter de Brinken 6e
9462 RH  GASSELTE

HUUS VAN DE TAOL

http://www.snotgasselte.nl


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

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
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Digitaal Spreekuur 
Maandag 1 mei en 5 juni 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 Spreekuur is gratis 
en ook voor niet-bibliotheek-
leden. Doe mee, u bent van harte 
welkom! 

Kleintje Bieb: 
Plaatjes & Praatjes 
Op woensdag 10 mei en 14 juni 
van 10.00-11.00 uur. Kom met je 
(klein)kind (1,5-4 jaar) naar dit 
gezellige, leerzame uurtje.
Samen gaan we voorlezen, zing-
en, spelletjes doen of knutselen. 
Toegang is gratis.

 Vrouwengroep 
in de bibliotheek
Vanaf januari zijn we gestart met 
de Vrouwengroep, twee weke-
lijks op maandag van 9.30 tot 
11.00 uur in de bibliotheek, Noor-
derdiep 131.
In samenwerking met Welzijns-
groep Andes Borger-Odoorn.
- Elkaar ontmoeten
- Thema's bespreken
- Leuke activiteiten
- (Taal) spelletjes spelen
- Gezellig bij een kopje koffie of 
thee
De volgende bijeenkomsten zijn 
op: 1 mei, 15 mei, 5 juni en 19 
juni.

Wees welkom, toegang is gratis 
en aanmelden hoeft niet. 
 

Online bibliotheek (e-books en 
luisterboeken)
Met de app van de online biblio-
theek geniet je van de mooiste e-
books en luisterboeken. Waar je 
maar wilt, wanneer je maar wilt. 
Om te lezen als e-book en om te 
luisteren als luisterboek.
Hoe werkt het?
Je kunt tot 10 e-books en luister-
boeken downloaden. De boeken 
zijn vervolgens 3 weken lang 
beschikbaar. Ook als je offline 
bent kun je de titels lezen of lui-
steren. Na het verlopen van de 
leentermijn worden de e-books 
automatisch verwijderd uit de 
app.
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TijdschriftenBieb
Lees online in 16 populaire 
Nederlandse tijdschriften, zoals 
Autoweek, Eigen Huis & Inte-
rieur, Happinez, Margriet, Story, 
Viva en Vrij Nederland. 
Zo werkt het
Je kunt in de app previews bekij-
ken van de tijdschriften. Na 
inloggen met je bibliotheekgege-
vens kun je een tijdschrift kiezen, 
downloaden naar je leesmap, 
lezen en ook weer verwijderen. 
Er zit geen limiet op het aantal 
tijdschriften. Na drie weken wor-
den tijdschriften automatisch uit 
de leesmap verwijderd.
Om tijdschriften te lezen in de 
app, log je in met je gegevens van 
de online Bibliotheek.

BoekStart
BoekStart is een programma van 
kinderen van 0 – 4 jaar om 
(voor)lezen te stimuleren. Maak 
je kind gratis lid van de biblio-
theek en kijk in de agenda voor 
leuke BoekStart-  of Dreume-
suurtjes. De allerkleinsten van 0 
–  2  j a a r  o n t v a n g e n  e e n 
BoekStartkoffertje wanneer zij 
lid worden van de bibliotheek!

We zijn een paar maanden verder 
na het wijzigen van opzet en 
naam van dit eigenwijze koor in 
Buinerveen. Maanden waarin we 
op zoek zijn gegaan naar een 
werkwijze en opzet die bij ons 
past en waarin de leden dát vin-
den wat de moeite waard is om 
voor naar het Dorpshuis te 
komen. Dat was, en is nog steeds 
een beetje, een boeiend proces. 
Langzamerhand krijgt Eigen 
Wies toch een eigen karakter.
We repeteren intussen 2 keer per 
maand op de eerste donderdag en 
derde maandag van de maand 
onder enthousiaste leiding van 
Gonda Bos. Je kunt kiezen voor 
een lidmaatschap voor 1 keer per 
maand (€ 35,- per jaar) of 2 keer 
per maand (€ 60,- per jaar). Om 
19.30 uur beginnen we met een 
lekker kopje koffie of thee, om 
20.00 uur gaan we zingen, tus-
sendoor nog een leuke pauze en 
rond 22.00 uur stoppen we er 
weer mee. Natuurlijk is het nog 
best een tijdje gezellig in het 
Dorpshuis, dus niemand hoeft 
dan al naar huis.

Eigen Wies We zijn geen officiële vereniging. Je kunt ons zien als een gezellige 
groep dorpsgenoten van alle leeftijden die houden van lekker samen zing-
en. Om toch wat praktische zaken te regelen, nemen Janny Ansems, Ger-
rit Ottens en Margret Hoving het voortouw. Daar zijn we super blij mee. 
Gonda Bos heeft een heel repertoire, uitgezocht door een groepje zang-
ers, ingespeeld dat we op de repetitieavonden als muzikale begeleiding 
gebruiken. De teksten lezen we als experiment, met behulp van de bea-
mer in het Dorpshuis, van het scherm. De komende tijd gaan we ervaren 
hoe dat bevalt en of we dat zo houden. Stijve nekken de volgende dag 
willen we natuurlijk zoveel mogelijk voorkomen!
Wil je een keer meezingen? Kom dan gewoon langs op een van de 
genoemde avonden. Hoe meer stemmen, hoe meer vreugd! 
Aanmelden bij Margret, 06-57782063 of  famwhoving@hotmail.com 
mag natuurlijk ook. 

Margriet Nascimento

mailto:famwhoving@hotmail.com
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NIEUWS van Plaatselijk Belang Buinerveen/Nieuw-Buinen west

Plaatselijk Belang is een vereniging die de inwoners vertegenwoordigt 
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.

Jaarvergadering:
De jaarvergadering is op 22 
februari gehouden samen met 
Stichting Dorpshuis.  Hans 
Klaassens, Beleidsmedewerker 
groen van Gemeente Borger-
Odoorn heeft uitleg gegeven 
over het onderhoud van groen, 
kunstwerken (bruggen, enz.) en 
wegen. Het onderhoudsniveau is 
door de gemeenteraad vastge-
steld op niveau C, met wel diffe-
rentiaties. Dat ligt aan de jaarlijk-
se risico-controle. Bermbeheer-
plan gaat herzien worden, er zijn 
nieuwe inzichten voor meer bio-
diversiteit. Het verschil in onder-
houd tussen niveau B en C is 1 
miljoen euro. De toekomstige 
watergang langs het Zuiderdiep 
en tussen Hoofdstraat en Hoofd-
kade zal 1x per jaar gekorfd 
(maaien van slootkanten en de 
bodem met een brede bak, waar-
mee gelijk het maaisel weg wordt 
gehaald; daardoor kan de sloot 
voldoende water afvoeren.
Notulen van de gezamenlijke 
jaarvergadering van 2022, notu-
len van Plaatselijk Belang 2022 
en notulen van Stichting Dorps-
huis 2022 staan op de website 
www.buinerveen.info 

Optrommelen 
en 5-Sterrendorp:
Annyttsje Pruim, opbouwwer-
ker, heeft een dorpsvisie voor ons 
geschreven van het hele proces 
en met een actieplan. Hier gaat 
Plaatselijk Belang als leidraad 
weer mee verder.
Werkgroep Wonen:
Uit de inmiddels verzamelde 
informatie blijkt dat in het najaar 
van 2021 Plaatselijk Belang op 

verzoek, net als andere dorpen, 
een lijst met mogelijke bouwlo-
caties heeft ingediend. Alle aan-
gedragen locaties zijn toen echter 
afgeschoten door de gemeente, 
behalve de locatie op de hoek van 
de Molenlaan -Noorderdiep (ei-
gendom van de gemeente). 
Buinerveen is geen hoofdkern en 
gelet op de geschiedenis met de 
moeizame ontwikkeling van 
plan Zuidonder zal eerst worden 
ingezet op een voltooiing van dit 
plan voor nieuwe initiatieven 
worden gehonoreerd. Wellicht 
kan een uitzondering worden 
gemaakt voor een transformatie. 
Dit zal beoordeeld worden op 
moment dat dit aan de orde is. 
Voor de langere termijn biedt het 
terrein op de hoek Molenlaan – 
Noorderdiep kans op ontwikke-
ling.
Vooralsnog zoekt de werkgroep 
naar mogelijke steun van de 
gemeente voor een onderzoek 
naar de behoefte aan huur/koop 
woningen, zoals een Knarrenhof, 
woningcomplex voor oudere 
bewoners in Buinerveen.
-verplaatsbare (zorg-) woningen
-en de mogelijkheden creëren 
voor nieuwe bouwlocaties
Werkgroep Verkeer:
Er gaat een “0” meting uitge-
voerd worden op verschillende 
plekken in ons dorp door VVN. 
Tevens een lasergun actie. Verder 
wordt er nagedacht over een 
vorm van een zichtbare terug-
koppeling van de metingen van 
de Smiley naar de inwoners.

Werkgroep gymzaal School 75:
Er wordt onderzoek gedaan naar 
de interesse voor danslessen in 
de gymzaal van school 75. De 
danslessen zouden in groepen 
worden verdeeld zodat het voor 
jong en oud is! Bewegen op 
muziek, gezelligheid en lekker in 
je eigen dorp! Wie wil dat nou 
niet! Je kunt nog steeds als je mee 
wilt doen, dit kenbaar maken bij 
Karin Loerakker, Zuiderdiep 
145.
Werkgroep Energietransitie:
Ben Timmermans van Avitec 
gaat voorlichting geven aan onze 
inwoners over de waterstoffa-
briek, die gebouwd gaat worden 
op hun terrein, op dinsdag 2 mei. 
Om 19.30 uur in Dorpshuis De 
Viersprong. Wat gaat de water-
stoffabriek voor ons dorp beteke-
nen? Avitec gaat, in samenwer-
king met Solarfields zonnepar-
ken en de windmolens, groene 
waterstof produceren. Het zon-
nepark en de windmolens geven 
een overschot aan energie, die 
gebruikt kan worden voor de 
productie van waterstof. Daarbij 
zijn slechts twee grote zeecontai-
ners nodig. Er zullen geen auto's 
met waterstof door het dorp rij-
den.
De andere weg tot energietrans-
itie en besparing ligt bij onszelf.
Verduurzaming en isolatie van de 
huizen is daarbij het belangrijk-
ste punt. Wat we er zelf allemaal
aan kunnen doen om zo zuinig 
mogelijk met energie om te gaan 
willen we laten uitleggen op een
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voorlichtingsavond.
De energie werkgroep wil hier-
voor de energie coach, de 
beleidsmedewerkster van de 
gemeente en natuur en milieu 
Drenthe uitnodigen. 
Provinciaal gezien zijn er te veel 
aanvragen voor voorlichting om 
iedereen tegemoet te kunnen 
komen. Er is nog geen datum 
geprikt.
Werkgroep groenstrook/veld aan 
Jaagpad:
Uit de gegevens van het Optrom-
melen kwam tevens naar voren 
dat men van de groenstrook/veld 
bij de kademuur aan het Jaagpad 
vond, dat deze wel een opknap-
beurt verdient. Er is contact 
gezocht met Marye Veenstra van 
Landschapsbeheer Drenthe, die 
een plan op gaat stellen. Een aan-
tal inwoners zijn benaderd om 
mee te denken en de werkzaam-
heden uit te gaan voeren na goed-
keuring van het plan door de 
gemeente.

Zuiderdiep/Hoofdstraat/ 
Hoofdkade:
De bomenkap heeft inmiddels 
plaats gevonden. Alle populieren 
en een aantal eiken die te dicht op 
de straat stonden zijn verdwenen.
  

Op dit moment wordt nog  steeds 
gewerkt aan het vervangen van 
de water- en gasleiding langs het 
Zuiderdiep. In de loop van het 
voorjaar moeten nog meer kabels 
en leidingen worden verlegd en 
verdiept. Inmiddels zijn hierover 
met alle partijen afspraken 
gemaakt. Medio mei 2023 wor-
den deze werken uitgevoerd. 
Deze zijn minder ingrijpend dan 
de vervangingswerkzaamheden 
van afgelopen jaar.

Verkeer Smiley:
De Sierzega Smiley snelheids-
meter is door gemeente Borger-
Odoorn geschonken aan de 
Dorpsbe langenve ren ig ing 
Nieuw-Buinen en Plaatselijk 
Belang Buinerveen/Nieuw-
Buinen West.
De afgelopen weken heeft de 
Smiley op het Zuiderdiep en het 
Noorderdiep gehangen. Na uitle-
zen van de gegevens blijkt dat 
velen zich wel redelijk aan de 
afgesproken snelheid houden. Er 
zijn natuurlijk wel uitschieters 
bij. De Smiley is in april, mei en 
juni in beheer bij Dorpsbelangen 
Nieuw-Buinen.
 
Speeltuin:
Inmiddels zijn de speeltoestellen 
besteld en gaan ze voor de zomer 

geplaatst worden in het Zuidon-
der! De speeltuin komt tussen de 
1e weg rechts die in aanleg is en 
het blok met de 6 woningen. Het 
terrein wordt omheind door 
Explorius, zodat de bouwwerk-
zaamheden gewoon door kunnen 
gaan.

NL doet:
Zaterdagochtend 11 maart vond 
NLDoet plaats in ons dorp. Enke-
le bestuursleden samen met vrij-
willigers hebben in het bos 't 
Meras veel snoeiwerk gedaan. 
De kronkelpaadjes zijn weer alle 
goed te belopen. Dank aan de 
Schaatsvereniging Buinerveen 
e.o. voor de gastvrijheid om 
samen koffie te drinken en te 
eten.
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Paasvuur:
De vergunning voor het Paas-
vuur is ingediend door Plaatse-
lijk Belang bij de gemeente. Dit 
jaar moest er een Quickscan eco-
logie worden uitgevoerd door 
een adviesbureau en zijn er geen 
bijzonderheden vastgesteld, die 
een knelpunt vormen ten aanzien 
van de Wet natuurbescherming. 
De kosten zijn door de gemeente 
betaald. Voor kleinschalige paas-
vuren wordt, gezien de beperkte 
stikstofemissie en de relatief 
grote afstand tot Natura 2000-
gebieden, een stikstofdepositie-
berekening niet nodig geacht.
Het Paasvuur-comite heeft de 
uitvoering van het Paasvuur 
onder hun hoede. Dat betreft o.a. 
de plek op landbouwgrond (dank 
aan fam. Kunst), aanvoer takken 
en stro regelen, communicatie, 
opstelling en aan-/afvoer van 
keet en dixi, regelen van fakkels, 
instructies aan kinderen voor 
aansteken, spannen van lint en 
paaltjes, zorgen voor catering en 
afval, enz. Kortom veel werk dat 
de groep prima heeft uitgevoerd.  
Vele complimenten hebben ze 
hiervoor ontvangen.
    
Website:
Hopelijk hebt u de website 
www.buinerveen.info al eens 
bekeken?  
Hier vind u alle informatie over 
ons dorp Buinerveen/Nieuw 
Buinen-West. 
Op deze website staan alle activi-
teiten in de agenda, die in ons 
dorp georganiseerd worden. 
Denk er wel om de activiteiten 
aan  t e  me lden  v ia  r edac-
tie@buinerveen.info  Ook vindt 
u een pagina met historische 

informatie, alle verenigingen 
staan genoemd onder 'vrije tijd' 
en bij toerisme vindt u verschil-
lende 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.

Lidmaatschap:
Aanmelden en opzeggen van het 
lidmaatschap van Plaatselijk 
Belang bij verhuizing of andere 
redenen, kan bij Jan van Noort-
wijk, jvannoortwijk@hetnet.nl .
In mei/juni worden nieuwe inwo-
ners bezocht en gevraagd lid te 
worden van onze vereniging. Via 
automatische incasso zal het jaar-
lijks bedrag van 7,50 euro geïnd 
worden in de maand juli.

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

Emailadres: 
plaatselijkbelang@buinerveen.info

www.buinerveen.info

mailto:plaatselijkbelang@buinerveen.info
http://www.buinerveen.info
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200 Jaar Nieuw-Buinen / Buinerveen
Het komt eraan!
Na een jarenlange voorbereiding 
is het dan bijna zover! De viering 
van 200-jaar Nieuw-Buinen. Een
feest voor alle inwoners van 
Nieuw-Buinen en Buinerveen.
Als bestuur zijn we trots op het 
programma.
De komende weken wordt steeds 
meer zichtbaar dat Nieuw-
Buinen 200 jaar bestaat. Kilome-
ters aan zelfgemaakte vlaggetjes 
worden opgehangen. Is de ver-
siering van jullie straat ook al 
geregeld? We hopen straks 
prachtige straten te zien. Natuur-
lijk hebben we daar ook leuke 
prijzen voor!
We vragen alle inwoners om ook 
mee te helpen het een groot suc-
ces te maken. Voor diverse klus-
sen zoeken we nog vrijwilligers. 
Samen maken we er een onver-
getelijk feest van!
Vanuit het bestuur zijn we dank-
baar aan al die mensen en bedrij-
ven die de viering van 200-Jaar
Nieuw-Buinen steunen. Het ent-
housiasme en de energie gaat 
ervoor zorgen dat we er in 2073 
nog over praten.
We wensen iedereen heel veel 
succes en plezier met de voorbe-
reidingen. Graag zien we ieder-
een tijdens de officiele opening 
van het feest op woensdag 31 
mei.

Buunermond Broest!
Peter Zwiers, Lambert Folkers, 
Marion Zwiers, Jacco Pranger, 
Angelique Smid, Sylvia Eilert

Vers ier ing  Buinerveen  en 
Nieuw-Buinen
De vlag kan uit !
Geen vlaggetje slingert hier meer 
in het huis : alles zit aan een 
draadje ......
In de maand april zullen restvlag-
getjes huis aan huis bezorgd wor-
den ter versiering , mits je een 
voortuin hebt. Dit gaat door, 

zolang de voorraad strekt .
En ja: Dan de 38 km vlaggetjes 
die nog even aan de bomen moe-
ten worden bevestigd !
Heel veel boeren hebben zich 
bereid verklaard om met trekker 
en een heleboel attributen, plus 
hulp van o.a. voetballers van v.v. 
Nieuw-Buinen nog mooier te 
maken. Dus mensen : half mei 
gaat het beginnen !

Nog even een oproep over een 
andere versiering : Ria van der 
Veen heeft heel veel spijkerbroe-
ken liggen, die met stro (benen ) 
en potgrond gevuld zullen wor-
den. Met plantjes gevuld tegen 
de bomen wordt dat een prachtig 
gezicht. Als u in de buurt van zo'n 
versiering woont , zou u de plant-
jes dan water willen geven  zodat 
we er de hele zomer van kunnen 
genieten? En tot slot wil ik graag 
zeggen, dat de voorbereidingen 
nu in volle gang zijn en we nu al 
volop genieten.
Zijn er mensen, die met deze ver-
siering mee willen helpen? 
Neem dan contact op met 
Ria tel. 0649934367 

Voorverkoop kaarten feestavond
Tijdens de feestavond op 3 juni 
treden op: DJ Hermen, de Dik-
dakkers en Jannes.
De kaarten kosten € 10,- per stuk. 
De voorverkoop is op 6 mei, van 
10.00 – 12.00 uur in MFA Noor-
derbreedte en van 14.00 – 15.00 
uur in de Viersprong te Buiner-
veen. Er worden maximaal 8 
kaarten per gezin verkocht.

Op woensdagmiddag en vrijdag-
middag hebben we alles in huis 
voor een te gekke middag vol 
avontuur en plezier!
De woensdagmiddag is voor alle 
kinderen in de leeftijd van 2 tot 
en met 8 jaar. We starten al 
swingend met de DJ bus, kunnen 
onze energie lekker kwijt op de 

stormbaan, springkussen en air-
track parcours. Daarnaast zijn er 
ook circus onderdelen zodat je 
lekker de clown uit kunt hangen. 
Of misschien vind je het wel 
super spannend om met een 
groep vriendjes een nerf activi-
teit te doen. Er is ook onbeperkt 
stoepkrijt en bellen blazers! En 
van al dat spelen krijg je natuur-
lijk ook wel een beetje trek ……. 
dan kun je een heerlijke suiker-
spin komen halen of lekker pop-
corn. Dat klinkt toch te leuk! 
Zien we je dan?
De vrijdagmiddag is voor alle 
kinderen/jongeren in de leeftijd 
van 8 tot en met 15 jaar. DJ Kyran 
zal zorgen dat niemand rustig 
kan blijven zitten en goed opge-
warmd is voor alle toffe sport en 
spel activiteiten. Zo kun je los op 
de stormbaan, airtrack en spring-
kussen. Kun je een partijtje 
opblaas voetbaldarts doen met je 
beste vrienden of lasergamen in 
de tent. Of lekker meezingen met 
de tofste liedjes in de silent disco. 
Hilarisch toch? En dan even chil-
len met je vrienden onder het 
genot van een frietje en snack 
maakt het toch helemaal af! Dit 
wil je niet missen!

Seniorenmiddag 1 juni van 14.00 
uur tot 17.00 uur in MFA Noor-
derbreedte.
De inschrijfformulieren voor de 
seniorenmiddag liggen op de 
volgende locaties: 
Buinerveen: de Viersprong
Nieuw-Buinen: MFA Noorder-
breedte, de Buunerheerd, de Wan-
ne, Tussendiep en Sonnet.

Dorpswandeling
Laat zien wat je kunt! Tijdens 
200 jaar Nieuw-Buinen!
Op 2 juni organiseren we een 
dorpswandeling.
Hoe leuk is het als jij tijdens de 
wandeling laat zien wat je kunt. 
En dat kan van alles zijn: acroba-
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tiek, voorlezen, muziek maken, 
zingen, dansen, toneel opvoeren 
en wat je nog meer kunt bedenk-
en. Dat kan individueel of met 
een groepje, en uiteraard zijn alle 
leeftijden welkom.
Lijkt je dit leuk, meld je dan aan. 
Je krijgt een prominente plek 
langs de route zodat jij de wande-
laars kunt verrassen. Stuur je 
aanmelding naar: 200jaarnieuw-
buinen@gmail.com

Dorpsontbijt
Het dorpsontbijt wordt gehouden 
op 3 juni buiten voor het MFA 
gebouw in Nieuw-Buinen en bij 
de Viersprong te Buinerveen. Het 
wordt een inloop ontbijt van 
08.00 uur tot 10.00 uur, in buffet-
vorm.

Reünie
Zaterdag 3 juni van 14.00 uur tot 
17.00 uur is er een reünie.
Voor wie is de reünie? 
Voor iedereen! Woon je in 
Nieuw-Buinen of Buinerveen of 
heb je er gewoond, iedereen is 
van harte welkom! Er worden 
oude foto's en films getoond. Er 
is uitgebreid gelegenheid om met 
elkaar bij te praten onder het 
genot van een hapje en een 
drankje.
 
Foto-expositie over Nieuw-
Buinen en Buinerveen
Zaterdag 3 juni is er een foto-
expositie in de feesttent van 
11.00  tot 17.00 uur. Er zijn veel 
foto's te zien, o.a. schoolfoto's, 
verenigingsfoto's, familiefoto's, 
behuizingsfoto's en nog veel 
meer. 

Oproep:  die dag, maar ook nu al, 
gelegenheid om fotomateriaal en 
ander materiaal in bruikleen te 
geven aan Jacco Pranger. Deze 
worden na korte tijd aan u gere-
tourneerd.
Voor meer info: Jacco Pranger, 
Mail : 
pranger@nieuwbuinen.com, 
Tel. : 06-21831002

Kijk voor meer informatie en het 
bestellen van aandenkens op 
www.200jaarnieuw-buinen.nl

En tot slot...let op uw brieven-
bus: in mei wordt het volledige 
p rogramma hu i s -aan-hu i s 
bezorgd in 
Nieuw-Buinen en Buinerveen.

Een begeleidende brief samen 
met een rol vlaggetjes hebben 
vele inwoners in ons dorp ont-
vangen in de brievenbus. Deze 
vierkante vlaggetjes zijn selec-
tief uitgedeeld aan bewoners met 
een voortuin. Het is de bedoeling 
dat zij de vlaggetjes zelf ophang-
en in hun voortuin. Graag vanaf 
half mei zodat het er al feestelijk 
gaat uitzien voor het feest 200 
jaar Nieuw-Buinen van woens-
dag 31 mei tot en met zondag 4 
juni.

Daarnaast komen er vlaggetjes 
langs de straten Noorderdiep, 
Zuiderdiep, Hoofdstraat, deel 

Zuiderstraat, deel Noorderstraat, 
Buinerstraat. Dit zijn driehoek-
vlaggetjes, die door agrariërs uit 
ons dorp worden bevestigd aan 
b o m e n  e n  l a n t a a r n p a l e n .
Het zou mooi zijn als u bereid 
bent om deze vlaggetjes na 
afloop in te leveren bij Dorpshuis 
De Viersprong.

Buinerveen: Voortuinen:
In de voortuinen kunnen door de 
inwoners zelf versieringen wor-
den aangebracht. Daarvoor zijn 
er thema's per straten. 

Buinerstraat, Noorderstraat, 
Zuiderstraat ,  Hoofdstraat , 
Hoofdkade, Zuidonder: 
Buinerveen in beeld
Zuiderdiep tot Mondenweg:
Nieuw-Buinen Sportief

Noorderdiep, Molenlaan, Lin-
denlaan, Hollandialaan, Eiken-
laan: 
Wij komen uit het veen.
Ga in overleg met je buren en 
bedenk samen iets. Of wil je lie-
ver alleen iets doen?
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Dorpsontbijt:
Op zaterdag 3 juni kan je genie-
ten van een dorpsontbijt in dorps-
huis De Viersprong. Samen met 
buurtgenoten tussen 8 en 10 uur. 
Gratis deelname. Wat overblijft 
gaat naar de Voedselbank, zodat 
er geen verspilling is. 
Opgave bij Dorpshuis De Vier-
sprong voor zaterdag 27 mei. 
Telefoon 0599-212813.

Film aanleveren:
Vanuit het bestuur van '200 Jaar 
Nieuw-Buinen' willen we alle 
verenigingen en stichtingen 
graag uitnodigen zich te presen-
teren tijdens het openingsfeest op 
31 mei 2023.

Tijdens dit openingsfeest wordt 
de openingshandeling verricht, 
waarbij iedereen welkom is, 
waarna we de avond vervolgen 
met een leuke en gezellige dorps-
avond met lokale artiesten en 
uitgebreide aandacht voor het 
sociale leven in onze dorpen.
Voor de presentatie vragen we 
het volgende :
Maak een filmpje van maximaal 
1 minuut waarin jullie de vereni-
ging of stichting presenteren.
Bram van Buuren, redactielid 
van de Dorpskrant Buinerveen, 
heeft een prachtig filmpje 
gemaakt en ingestuurd met daar-
in de historie van de dorpskrant.
Deze filmpjes laten we op groot 

scherm zien tijdens het openings-
feest en zo laten we zien wat Bui-
nerveen en Nieuw-Buinen alle-
maal te bieden hebben.
Dat wordt een ontzettend leuke 
avond!
De leukste filmpjes belonen we 
tijdens de slotavond op de zon-
dagavond met een leuke prijs en 
natuurlijk eeuwige roem.

1e Paasdag 9 april j.l. hebben we 
samen met dorpshuis en vrijwil-
ligers een gezellige brunch geor-
ganiseerd.
Afgelopen november was er een 
stamppot buffet en de vele reac-
ties die we daarop hebben gehad 
heeft geleid tot deze Paasbrunch. 
De belangstelling voor de brunch 
was overweldigend. In totaal 
hebben we 96 aanmeldingen 
gehad. Onder de deelnemers 
waren ook een groepje van 3 
dames uit Oekraïne zij wonen 
sinds een aantal maanden aan het 
Noorderdiep bij de Mondenweg. 
We zaten dus vol en hebben een 
aantal aanmelders moeten teleur-
stellen.
Zowel in de grote zaal als in het 
café waren de tafels bezet.  
Leuke bijkomstigheid: de entree 
was via de nieuwe hal zodat de 
deelnemers ook een kijkje kon-
den nemen in de hal en konden 
zien wat de verbouwing van de 
afgelopen maanden heeft opge-
leverd.
Bijgaand een paar sfeer foto's 
van de  brunch.

PAASBRUNCH  
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Sinds de zomer van 2021 is aan 
de Zuiderstraat 11 te Buinerveen 
een allround gediplomeerd beau-
ty specialiste neergestreken. 
Eerst nog vanuit de hal van de 
woning maar sinds de herfst van 
2022 heeft Romy Jane Lutjes een 
prachtige schoonheidssalon ach-
ter in de schuur naast de woning. 
Een oprechte aanvulling op de 
bedrijvigheid in Buinerveen 
waar ze trots op mag zijn.

Romy Jane is vooral allround. 
Het houdt dus niet op bij 1 disci-
pline als schoonheidsspecialiste, 
maar Romy is tevens kapster en 
pedicure. En ze heeft zich gespe-
cialiseerd in BIAB nagels.
In 2022 is Romy afgestudeerd als 
schoonheidsspecialiste te Gro-
ningen. Daarvoor had ze al een 
kappersopleiding gedaan in 
Emmen en heeft ze zich tijdens 
haar studie in Groningen ook nog 
eens verbreed tot gediplomeerd 
pedicure. Later kwam daar ook 
het verfraaien van nagels bij, 
zowel voor de voet als voor de 
hand. Een waar allround beauty 
specialist was geboren. Op dit 
moment is Romy nog 3 dagen 
werkzaam voor een salon in Bei-
len maar per 1 mei is ze de volle 5 
dagen en 2 avonden werkzaam in 
haar eigen salon aan de Zuider-

straat 11 te Buinerveen.

Romy Jane Lutjes is opgegroeid 
in Nieuw-Buinen West. Overi-
gens toen ze student was, zat ze 
maar wat graag in Groningen. Ze 
had dan ook nooit gedacht dat ze 
ooit nog weer voor vast terug zou 
komen naar Buinerveen. Maar 
een vaste relatie, graag samen 
willen wonen, geen geschikte 
woning in Groningen en ook nog 
eens graag een salon aan huis 
willen starten. dat alles gaf reden 
genoeg om terugkeer naar de 
basis toch in overweging te 
nemen. In Groningen zou een 
eigen salon aan huis een extra 
uitdaging zijn, ze kende er 
immers niemand. Om van het 
vinden van een betaalbaar pand 
nog maar niet te spreken. In die 
periode dat dit speelde zaten 
Marijke en Xander nog op het 
Dorpshuis en had Marijke een 
appgroep voor de vaste stamgas-
ten. Makkelijk en vooral prak-
tisch om te weten of er nog 
iemand laat op de avond langs 
wilde komen of niet. Anders kon 
de deur dicht en konden zij ook 
naar huis. Via die app werd 
bekend dat Bert Timmermans het 
eigenlijk jammer vond dat het 
huisje waar zijn zusje in woonde 
praktisch onbewoond was omdat 

Ilka erg veel weg was. En laat 
Romy nu net op zoek zijn naar 
iets voor haar en haar salon. Eén 
plus één is twee en Romy trok 
samen met Dion in het huis. Eerst 
in de hal een kleine ruimte in-
gericht maar sinds oktober vorig 
jaar een prachtige praktijkruimte 
in het achterste deel van de gara-
ge. Als je binnenkomt treedt een 
echt 'WOW- effect' op. Rustge-
vende kleuren, ruim, prachtig 
licht, warm. Kortom, alles wat je 
mag verwachten van een ruimte 
waar je even jezelf kunt laten 
verwennen door een echte beauty 
specialiste. Romy houdt er van 
om mensen zich mooi te laten 
voelen. Het is erg leuk, persoon-
lijk, kleinschalig, aan huis. Het 
de tijd nemen voor haar klanten 
vindt Romy erg belangrijk. Ze 
kan er echt van genieten als 
iemand positief en blij de salon 
verlaat. 
De slogan 'Romy Jane van top tot 
teen' is niets te veel gezegd. In de 
salon een kappersstoel, een 
prachtige te verwarmen ligstoel 
voor de schoonheidsbehande-
lingen maar ook voor de pedicure 
activiteiten en aan de zijwand 
nog een tafel met alle professio-
nele tools die ze nodig heeft voor 
de nagelbehandelingen. De 
BIAB nagelbehandeling staat 
letterlijk voor Builder In A Bott-
le. Een supersterke harde lak die 
bovenop de eigen nagels gezet 
wordt. Ideaal voor nagelbijters, 
beter gezegd ideaal tégen het 
nagelbijten. Aangezien de lak zo 
hard wordt en op de eigen nagel 
gezet wordt, groeit de nagel met 
de keiharde lak mee omhoog. 
Het nodigt niet uit om de nagels 
te bijten en zo is na geruime tijd 
de eigen nagel weer mooi meege-
groeid en zijn ook voor mensen 
met korte, vierkante nagels er 
prima mogelijkheden om mooie, 
langwerpige nagels te hebben. 
Breken of scheuren doen ze niet. 

Romy Jane: beauty van top tot teen!
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Verzorgde handen zijn voor 
iedereen mogelijk. De BIAB is 
beschikbaar in vele kleuren maar 
kan eventueel ook nog met gel-
lak afgewerkt worden waardoor 
nog meer kleurcombinaties 
mogelijk zijn. Mocht u nu zelf 
niet zulke mooie nagels hebben 
of het bijten soms niet kunnen 
laten, dan is de BIAB dé oplos-
sing. Romy adviseert graag en 
helpt u met alle plezier aan 
prachtige nagels, voor zowel 
hand als voet. En dat houdt niet 
op bij de nagel alleen, ook de 
nagelriemen worden uitermate 
goed verzorgd zodat het totaal 
plaatje het summum laat zien van 
een verzorgde hand.
De producten die Romy in de 
salon gebruikt zijn van het exclu-
s i e v e  m e r k  I K - S K I N 
PERFECTION. Beauty produc-
ten van een Nederlandse produ-
cent die staat voor 100% natuur-
lijk en sterk huid verbeterend. 
Vega en zonder parabenen en 
sulfaten. Romy is elke keer weer 
positief verrast als ze ziet hoe dit 
merk na een uitgevoerde ge-
zichtsbehandeling ook echt doet 
wat ze belooft. De klant ziet en 
merkt echt het verschil. Ook diep 
reinigende handelingen tegen 
acné zijn mogelijk. Tevens kan 
de IK-SKIN lijn door de klant 
aangeschaft worden om thuis de 
maximale gezichtsverzorging te 
blijven garanderen.
Romy volgt geregeld cursussen 
op haar verschillende vakgebie-
den. Bijblijven met de laatste 
trends maar ook het leren van 
nieuwe technieken maakt voor 
haar de uitdaging extra leuk. 
Het maken van een afspraak is 
super gemakkelijk. Romy Jane 
Beauty maakt gebruik van een 
speciale afspraken link. Hiermee 
kun je kiezen welke behandeling 
je wenst, ook meerdere tegelijk 
zijn mogelijk. Vervolgens kun je 
dan zelf het tijdstip kiezen in een 
agenda. En dit allemaal on-line. 
Vooral voor de drukke mensen 
onder ons, die mogelijk vaak 

even denken: 'O ja, ik moet nodig 
weer naar de pedicure of kapper' , 
maar vervolgens vergeten te bel-
len. Nu pak je je telefoon, tablet 
of computer, checkt wat je nodig 
hebt en pland in. En voor diegene 
die toch liever telefonisch con-
tact legt, ook dat is altijd moge-
lijk.

Met ingang van 1 mei is Romy 
Jane Beauty maar liefst 5 dagen 
per week geopend en 2 avonden.. 
Haar telefoonnummer is 06 215 
928 23. Zie ook haar advertentie 
hieronder. Tevens is ze op Instag-
ram en Facebook te vinden waar 
ook de link beschikbaar is 
naar de afspraken app. 
@romyjane.beauty

Zou je dichtbij het gemak willen 
ervaren van een allround beauty 
specialist? Zoek dan niet verder 
en maak een afspraak. En als je 
meer van het weggeven bent, 
Romy Jane Beauty Salon heeft 

Romy Jane Beauty

Romy Lutjes

Allround Schoonheidsspecialiste

Allround Kapster

Pedicure

Zuiderstraat 11 , Buinerveen

0621592823

Bij Romy Jane Beauty kunt u terecht voor meerdere behandelingen.

Knippen | Gezichtsbehandelingen | Wenkbrauwen | Wimpers | Pedicure

ook mooie cadeau bonnen. Voor 
elk bedrag en vrij te besteden. 
Dus is het niet voor jezelf, trak-
teer dan een ander. Buinerveen 
heeft er weer een ondernemer bij 
waar we met zijn allen trots op 
mogen zijn! 

Marjan Poelman

Avitec infra & milieu NV

Zuiderdiep 34, 9521 AT Nieuw-Buinen

0599-212170 | www.avitec.nl | info@avitec.nl
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Nieuws van de Vrouwen van Nu, afdeling Buinerveen

Avondbijeenkomsten:
Woensdag 15 februari Alice Rou-
kema vertelde over bekkenfysi-
otherapie.
De bekkenbodemspier zit in het 
bekken/kruis bij mannen en bij 
vrouwen. Er kunnen verschillen-
de problemen zijn: urineverlies, 
heel vaak aandrang, niet of heel 
moeilijk kunnen plassen of 
blaasontsteking. Het beste is om 
anderhalf tot twee liter water per 
dag te drinken.
Normaal gesproken plas je 7 tot 8 
keer overdag en ‘s nachts is tot 3x 
nog acceptabel.
Je kan zonder verwijzing van de 
huisarts naar een bekkenfysiot-
herapeut. Er wordt een intakege-
sprek gehouden en later nog een 
inwendig onderzoek. 
Plassen doe je met een holle rug 
met je broek op de enkels. En 
poepen doe je met een bolle rug 
en gebruik eventueel een stoof 
/krukje voor je voeten.
Alice vertelde het geheel op een 
humorvolle wijze.

Woensdag 15 maart
PeterJan Eleveld vertelde over 
Welzijnsgroep Andes en over de 
vele activiteiten voor verschil-
lende doelgroepen.
Andes motiveert en ondersteunt 
inwoners in buurten en dorpen 
van de gemeente Borger-Odoorn 
vanuit hun eigen kracht en hun 
talenten met als doel regie over 
het eigen leven en een leefbare, 
sterke samenleving. De mede-
werkers bieden jou hulp en 
ondersteuning bij verschillende 
onderwerpen, zoals budget-
coaching, mantelzorg, hulp bij 
scheidingen, voorlichting en 
vrijwilligerswerk. Ze zijn er voor 
jong tot oud.

Het Taalhuis in Borger-Odoorn 
is er voor inwoners, die beter 
willen leren lezen en schrijven. 
Ook inwoners die aan de slag 
willen met computers, smartpho-
nes en tablets kunnen bij het Taal-
huis terecht. Laaggeletterdheid 
zit in gemeente Borger-Odoorn 
tussen 13-16 %. Je hoeft je hier-
voor niet te schamen en stap over 
de drempel om hierbij geholpen 
te worden.

Voor Mantelzorg worden er 
verschillende activiteiten gehou-
den, van Mantelzorgcafe, een 
plek waar ontmoeting en gezel-
ligheid tussen mantelzorgers 
centraal staat. Tot persoonlijke 
steunge sprekken en activiteiten 
voor jonge mantelzorgers (onder 
23 jaar).
Mantelzorg is onbetaalde en 
vaak langdurige zorg voor zieke 
familieleden of vrienden. Dit kan 
verzorging zijn of hulp bij dage-
lijkse activiteiten.

Vrijwillige Thuishulp
.Het gaat om het ontlasten van de 
zorg  voor een naaste. Een vrij-
williger komt op de koffie bij 
eenzame mensen of geeft hulp bij 
boodschappen doen. Of is een 
wandel- of fietsmaatje. 
Het VIP! (Vrijwilligers Informa-
tie Punt) adviseert en ondersteunt 
vrijwilligersorganisaties, organi-
seert trainingen en bijeenkom-
sten voor vrijwilligers, promoot 
het vrijwilligerswerk en bemid-
delt tussen vrijwilligers en vrij-
willigersorganisaties.

Wat doen Steunouders? Steu-
nouders zijn volwassen vrijwilli-
gers die één of twee dagdelen per 
week een gastvrij thuis bieden 
aan een kind. Ze geven een kind 
een vertrouwde plek waar het 
welkom is en kind kan zijn. Zo 
geven ze gezinnen een steuntje in 
de rug. Ouders krijgen op die 

manier ruimte om op adem te 
komen en ervaren dat je de zorg 
voor kinderen samen kunt delen. 
Vaak wordt hiermee bovendien 
voorkomen dat zwaardere zorg 
nodig is.

Tot slot nog een leuke quiz met 
allerlei vragen, waarna de punten 
in een schema ingetekend kon-
den worden die ‘jouw positieve 
gezondheid’ liet zien.

Woensdag 19 april Gezamenlijk 
naar Nieuw-Buinen waar Sinus 
Schuiling liedjes van Ede Staal 
gaat zingen.

Woensdag 24 mei:  Marsmanne-
tje op de fiets.  Gerda Marsman 
vertelt op humoristische wijze 
over haar fietstochten naar het 
buitenland in haar eentje.
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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.

Als men overweegt om lid te worden van onze afdeling en de kosten (€ 56,50 voor 2023 ) zijn te hoog, 
kan men bij de gemeente  terecht voor een bijdrage. Toetsing van het inkomen zal hierbij plaats vinden. 

Tuinbezoeken:
dinsdag 16 mei: 
De vier handen in Vlagtwedde
donderdag 1 juni:
De Eendepoel in Sellingen
dinsdag 4 juli:
Stonefarm in Stadskanaal
dinsdag 11 juli: 
Casper en Ria Blom in Buinen
donderdag 3 augustus: Sylvia en 
Henk Heidekamp in Wildervank
Vertrek vanaf Dorpshuis De Vier-
sprong. Aanmelden bij Roelien 
Haikens (0599-212628) of Ger-
dien Veldhoen (0599-212051).

Verslag van de themadag Agra-
rische Commissie op 13 februari 
2023: “Zorg voor mens en dier”.
We zijn met 5 dames naar de 
thema dag geweest, daar was de 
opkomst erg groot, iedereen had 
er weer zin in. De zaal was hele-
maal vol.
Als eerste vertelde Wenda Bol-
huis over haar ervaringen op hun 
melkveehouderij. Bijvoorbeeld 
over de melktap bij de plaatselij-
ke Jumbo en haar actie met de 
brieven voor Johan Remkes van 
tientallen boerenfamilies. Zij 
hadden hun eigen moeilijkheden 
opgeschreven om hun bedrijf 
staande te kunnen houden met de 
vele regels die op hun af komen. 
Ze had die brieven verzameld en 
aan de gedeputeerde van Drenthe 
Henk Jumelet meegegeven. Hij 
heeft er voor gezorgd dat Johan 
Remkes er een aantal heeft 

gebruikt om zijn rapport te 
maken voor de regering over het 
stikstof beleid. De brieven zijn 
gebundeld in een boekje Har-
tenkreten.
Daarna vertelde Geert  Linde-
hols, akkerbouwer uit Zuidwol-
de, vol passie over de veldbonen 
en koolzaad. Daar maakte hij 
koolzaadolie, mayonaise en 
pasta van, die hij dan zelf ook aan 
de man brengt.  Hij heeft zijn 
eigen windmolen voor de ener-
gie. De trekkers rijden op kool-
zaadolie . Zo bedenkt hij hoe de 
akkerbouw duurzamer kan, met 
oog voor de omgeving, biodiver-
siteit en het milieu. Samen met 
collega boeren is hij lid van 
‘Drenthe boert bewust’ die sti-
muleren om meer wederzijds  
begrip. En gaan ze in gesprek met 
burgers om ze een goed beeld te 
geven van de sector en het platte-
land.
Na een heerlijke lunch vertelde 
Charlotte Willemse uit de Wijk 
over haar werk als dierenarts. Ze 
had een schedel van een koe bij 
zich, en embryo’s van kalfjes. 
Een paar ervaringen uit de prak-
tijk  werden met humor verteld.
De voorzitster had nog een leuke 
quiz. De prijzen werden uitge-
reikt en ze sloot de dag af met de 
mededeling dat de Agrarische 
dagen in Hoogeveen zullen 
plaatsvinden op 27 en 28 septem-
ber en op 4 en 5 oktober. De con-
tactmorgen is op 8 november in 
de stadstuin van Emmen.

Wandelen met andere afdeling-
en in Drenthe:
Aly Krol coördineert de provin-
ciale wandelingen. Heeft u vra-
gen of stelt uw afdeling zich 
beschikbaar voor het organiseren 
van een wandeling, neem dan 
contact op Aly.  Even een e-mail 
sturen naar:
1953krol@gmail.com. 
Of bellen met: tel: 0593-526722
Elke deelnemer moet lid zijn van 
Vrouwen van Nu. Introducees 
kunnen niet vaker dan 2 maal 
meelopen.
Wandelen bij de afdeling Eelde 
op donderdag 11 mei start tussen 
9.30 en 10.30 uur
Wandelen bij de afdeling Annen 
op donderdag 8 juni start tussen 
9.30 en 10.30 uur
Wandelen bij de afdeling Echten 
op donderdag 13 juli start tussen 
9.30 en 10.30 uur
Opgave bij de organiserende 
afdeling. Bij de prijs inbegrepen 
koffie/thee en cake en bij terug-
komst een kop soep met een 
broodje.
Bestuur Vrouwen van Nu afde-
ling Buinerveen:
Willy Brouwer, Tineke de Wal, 
Rika Grooten, Betsy ter Keurs en 
Geesje Middeljans
Foto’s en artikelen:
Meer foto’s en artikelen van alle 
activiteiten zijn te zien op 
www.vrouwenvannu.nl onder 
lokale afdelingen.

mailto:vrouwenvannubuinerveen@gmail.com
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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

Feestweek 1974

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

Zuiderdiep 64

9521 AV Nieuw-Buinen

T 06 54774473

holmhuis@brocante-theeschenkerij.nl

www.holmhuis-brocantetheeschenkerij.nl

openingstijden: zie website

Ons nieuwe onderkomen in het 
M.F.A. gebouw De Noorder-
breedte is al door veel mensen en 
groepen bezocht. Een groot deel 
van deze personen kreeg een 
rondleiding  in ons glasmuseum. 
Daarnaast hebben we verschil-
lende grote schenkingen mogen 
ontvangen. Hierover wordt ver-
teld in ons tijdschrift De Buuner 
deel 1 van 2023. Als bestuur en 
vrijwilligers zijn we al enkele 
middagen druk in de weer 
geweest om de materialen uit te 
zoeken welke momenteel nog in 
opslag staan. Een hele klus en 
bestaat uit vele dozen die na de 
brand nog niet weer zijn geopend 
en we zullen nu moeten  beoor-
delen wat voor ons nog bruikbaar 
is. Ook hebben we in de vitrines 
van onze wisseltentoonstelling 
een opstelling gemaakt over de 
bakkerij van de familie Scheltens 
en andere bakkers uit Nieuw-
Buinen en Buinerveen. U kunt u 
een kijkje komen nemen  hoe het 
er destijds aan toe ging in de bak-
kerij.
De “Buuner”, het eerste deel van 
2023 van de Historische Vereni-
ging Nieuw-Buinen, Buinerveen 
is inmiddels weer bij onze leden 
bezorgd en ligt bij de bekende 
verkooppunten. Ook in deze uit-
gave nemen wij u weer mee terug 
in de historie van onze dorpen 
Nieuw-Buinen en Buinerveen 
met verhalen uit  vervlogen tij-
den. Vooral de verhalen van wat 
oudere bewoners die hun herin-
neringen op schrift zetten is een 
groot succes. Verhalen ook vaak 
waarbij de buitenstaander geen 
idee meer heeft dat het er destijds 
zo aan toe ging.
Ons  tijdschrift de Buuner ver-
schijnt drie keer per jaar en er 
komen verhalen en artikelen  
over Nieuw-Buinen en Buiner-
veen. Laat u verrassen en wordt 
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 hoge ver-
zendkosten.
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

(Adem) Coach & Trainer
Bram van Diepen

Persoonlijke ontwikkeling om krachtiger 
in je eigen schoenen te gaan staan.

Neem een kijkje op de website of 
boek een gratis kennismakingsgesprek 
om meer te weten te komen.

www.stapinjeeigenschoenen.nl
06 83 33 96 32
Zuiderstraat 41 

Buinerveen

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

http://www.school59.nl


Dorpskrant BuinerveenPagina 38

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 0599 212719  06 13450972  ina.ottens@outlook.com
Ab Poelman, lid  0599 212857    ab.poelman@ziggo.nl
Jan van Noortwijk, lid 0599 212298    jvannoortwijk@hetnet.nl
Harm van Rhee, lid  06 52466113    harm-jane@online.nl
Jacob Hospers    06 16554099    jacobhospers@outlook.com
Email van onze beheerder: 

 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   

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

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

Zuiderdiep 249 
Nieuw-Buinen

Tel 0599-617968

Zaterdag en zondag

Lopend Buffet

Onbeperkt eten voor slechts 

€ 18.90 p.p.
 

Ook catering mogelijk voor 
thuis en bedrijf

Jolanda Baars-van der Scheer
Zuiderdiep 83
9523 TB Drouwenermond
Tel.: 0599-611231

Ook voor:
     - manicure
     - diabetes en reuma
     - vergoeding ziekenfonds
       mogelijk
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Het was alweer 11 jaar geleden 
dat er een foto van de vrijwilli-
gers van de vrijdag morgenploeg 
van V.V. Buinerveen was geno-
men. Hoogste tijd om deze man-
nen weer op de foto te krijgen en 
wie kun je dan beter vragen dan 
Jeannet Elting. Fotografe van de 
Noorderstraat en oordeel zelf 
maar het is weer een prachtige 
foto geworden. Wat doen al die 
mannen op de vrijdagmorgen 
van 9:00 tot 12:30 allemaal? We 
beginnen altijd met koffie en als 
er een jarig is komt daar gebak of 
een gehaktbal bij en dan begint 
het. Wat heel divers is, zomers is 
er veel grasmaaien onder de hek-
ken door en bij herfstdag is er 
veel blad opruimen. Ook de vel-
den moeten klaargemaakt wor-
den en de jeugd komt zaterdag-
morgen in een gespreid bedje. De 
doelen en de lijnen zijn allemaal 
klaar. Het trainingsveld moet 1 a 
2 keer in het hoofdseizoen 
gemaaid worden. 

De vrijwilligers van V.V. Buinerveen

Verder maken we de doelen en 
reclameborden schoon. Ook de 
afrastering krijgt 1 keer per jaar 
een beurt. Ook de tegels om de 
kleedkamers en de kantine wor-
den onkruid vrijgemaakt en de 
kantjes van de tegelpaden wor-
den bijgehouden. Ook overhang-
ende takken in de singels worden 
bijgehouden en de vuilniszakken 
worden iedere week vervangen + 
tribune schoonmaken. Dit was in 
het kort wat er allemaal gebeurd.

Bent U nieuwsgierig geworden 
kom gerust vrijdagmorgen eens 
langs en hebt u nog een paar uur-
tjes over dan bent U van harte 
welkom! We kunnen nog wel een 
paar vrijwilligers gebruiken er is 
werk genoeg.
                                           
De vrijwilligers van de V.V. Bui-
nerveen 
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Schaats / visnieuws

 

 

 
 

 

 

Schaatsvereniging Buinerveen e.o.
Kontributie schaatsvereniging 2023

Donateur per gezin     € 6.00 p/j
Donateur alleenstaand    € 3,00 p/j
Gezinslidmaatschap     € 8,50 p/j
Persoonlijk lidmaatschap vanaf 18 jaar   € 6,00 p/j

Vanaf heden heb je geen losse viskaart meer nodig als je wilt vissen in de vijver, 
wanneer je lid bent van de schaatsvereniging, kun je gewoon komen vissen.
Bij vragen neem contact op met: Arnold, 06 13384448

Nieuws van Schaatsvereniging Buinerveen e/o

Let op!
Wijzigingen betreffende de viswedstrijden 2023

Zaterdag 22 april   van 13.00 – 16.00 uur
Zaterdag 27 mei   van 13.00 – 16.00 uur (was 18.00 – 21.00)
Zaterdag 24 juni   van 21.00 – 24.00 uur
Zaterdag 15 juli   van 18.00 – 21.00 uur + BBQ 
Zaterdag 9 september   vervalt ivm Pleinfeest
Zaterdag 30 september  van 13.00 – 16.00 uur

De activiteiten die op de planning staan zijn en om in uw agenda te zetten zijn:
6 mei onze oud ijzer actie, meer info elders in de Dorpskrant
18 mei de Hemelvaart Fietspuzzeltocht, met weer leuke vragen over van alles en nog wat. 
Inschrijven en vertrek is vanaf 12.30 uur in Dorpshuis De Viersprong. Jong en oud zijn van harte welkom, 
dus pak die fiets en beleef die tocht van zo'n 30 km eens mee. 

Dit jaar kon NLdoet eindelijk zonder corona maatregelen georganiseerd worden. Door het hele land waren er 
7000 activiteiten waar mensen aan de slag konden om kennis te maken met vrijwilligerswerk.
In Buinerveen is o.a. het verenigingsgebouw schoongemaakt 
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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 81810359

Vrijwilligers VV Buinerveen

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  

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 

Oproep:
Heeft u nog oude dorpskranten, van voor 2000, dan zouden wij 
die graag lenen om in te scannen. 
Wij missen namelijk nog een aantal van af 1993, tot en met 1995. 
Er is vast wel eens een artikel gepubliceerd waardoor u dacht: 
Die moet ik bewaren!

En  die  zoeken we dus! 
Stuur een berichtje naar de redactie, en indien nodig komen we 
de kranten ophalen. 

Alvast heel erg  bedankt.
Redactie  Dorpskrant

mailto:hetveenland@socialeteamsborgerodoorn.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
e.j.hoving@kpnmail.nl

Marjan Poelman 212275
marjanpoelman@hetnet.nl

E-mail-adres :

brammes@t-mobilethuis.nl
Website:

dorpskrant-buinerveen.nl

Redactieadres:                      
Bram van Buuren
  Hoofdkade 4       
Buinerveen
  tel: 211918
Bezorgers:
  Martie Alberts
  Andre Kamp
  Geert Boekholt
  Ina Ottens

  
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        
06 55582238
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:marjanpoelman@hetnet.nl
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