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Ooievaarsnest in Buinerveen
Waar menig dorp zijn best doet
om ooievaars te lokken met
prachtige nesten op palen heeft
een ooievaarspaartje beseft dat er
in Buinerveen ook zonder nestpaal een nest te bouwen valt. Aan
de Noorderstraat is een ooievaar
begin april begonnen met het
bouwen van een nest in een hoge
gekopte eik. Al gauw werd ook
een partner gespot en nu zijn de 2
ooievaars druk bezig met hun
nest en met elkaar. Het zou mooi
zijn als het een succes wordt, ze
blijven zitten op dit nest en er
zelfs gebroed gaat worden. Deze
prachtige dieren, die volgens de
volksverhalen brenger zijn van
geluk en nieuw leven hebben
zonder menselijk ingrijpen Buinerveen gekozen als pleisterplaats. Misschien wel een kroon
op de noeste arbeid van alle vrijwilligers die zich afgelopen jaar
bezig gehouden hebben met het
'Kloppende Hart van Buinerveen'. Waar het mogelijk dit voorjaar een klepperend hart van Buinerveen wordt.
Vorig jaar in de herfst waren er

vanaf het terras van het Dorpshuis al een stuk of 5 ooievaars te
spotten rond deze plek. Het lijkt
er nu op dat 2 ooievaars hun tijdelijke woonplaats lijken te kiezen
aan de Noorderstraat.
Qua voedsel eten ooievaars vooral heel erg veel regenwormen, Ze
foerageren traag. En daarom eten
ze ook trage dieren zoals slakken,
larven, meikevers en andere
trage insecten. Overigens eten ze
ook graag muizen en mollen.
Kikkers en vis zijn niet echt het
favoriete voedsel. Kikkers
springen te gemakkelijk weg en
ooievaars vangen hun prooi liever op het droge. Ze gedragen
zich totaal niet als reigers en zijn
dus geen bedreiging voor de vis
in uw vijver. Ze zijn eerder wat
traag en lui aangelegd. Hun snavel is niet echt gemaakt om een
glibberige vis in vast te houden.
Zie je toch een ooievaar aan de
slootkant, dan is hij vaak op zoek
naar wormen, slakken, larven of
andere zich daar ophoudende
insecten. Lees verder op pagina 7
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Ooievaarsnest
Agenda & activiteiten
Bloemenactie
Paaseieren zoeken
Paasbrunch
Paasvuur 2019
Vervolg ooiervaars
De schoakel toneel
Fiets- puzzeltocht
In ´t gras
Mannenbingo
Meraskikkernieuws
Nieuws CBS 59
Molen de Juffer
Bibliotheken
Plaatselijk belang
Afkoppelen regenwater
Heien begonnen
Nieuws OBS 75
Nieuwe bedrijvigheid
Rubriek uit het verleden
Hist. vereniging
Vrouwen van nu
Voorwerp
Schaats / visnieuws
Nieuws OKK
Fit plus
Act. VV Buinerveen
Volleybaltoernooi
Buinervener boeren
Colofon
Belangrijke tel.nummer
Spelweek
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ACTIVITEITEN IN EN OM HET DORPSHUIS

Agenda
18 apr
20 apr
21 apr
21 apr
4 mei
17 mei
30 mei
1 juni
30 juni
5 okt
2 nov
16 nov

Bloemenactie
Paaseieren zoeken
Paas brunch
Paasvuur
Oud ijzer actie
Kinderbingo
Fiets/puzzeltocht
Mannenbingo
Volleybal
Filmavond
Spokentocht
Vrouwenbingo

Zie ook agenda jongeren cafe op
pagina 7

DATUM VOLGENDE EDITIES
DORPSKRANT BUINERVEEN
Hieronder de datum van verschijning van de Dorpskrant in 2019 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

4 juni 2019

Nummer 4
Nummer 5
Nummer 6

inleveren voor
inleveren voor
inleveren voor

13 augustus 2019
1 oktober 2019
3 december 2019

Verschijning: eind van de betreffende maand

brammes@hetnet.nl

Website:
www.buinerveen.nu
wordt bijgehouden door Bram van Buuren.
Wanneer er activiteiten zijn graag doorgeven via deze site
en ze worden geplaatst in de agenda.

Nieuw-Buinen
Locatie:
MFA Noorderbreedte,
Noorderdiep 137
9521 BC Nieuw-Buinen
Tel.: 0800 2009
Mail: hetveenland@
socialeteamsborgerodoorn.nl

Maandag:
Woensdag:
Vrijdag:

09.00 - 12.00 uur
09.00 - 12.00 uur
09.00 - 12.00 uur

Ruilgoederenbank
Locatie:
Parklaan 26,
Nieuw-Buinen (voormalige
bibliotheek)
Maandag, woensdag en vrijdag
van 09.00 -12.00 uur
Halen en brengen van goederen
op afspraak via
Harm Timmermans:
tel. Is 0683806189

GEZOCHT
Activiteiten Commissie Buinerveen is opzoek naar mensen die ons
komen versterken/opvolgen met het organiseren van verschillende
activiteiten in en rondom het Dorpshuis.
Wij zoeken iemand die erg betrokken is bij het dorp,
en het niet erg vind om werkzaamheden te doen tijdens en voor de
feestjes en activiteiten. Lijkt het jou leuk?
Laat het één van de bestuursleden weten,
Of.. stuur een mailtje naar: acbuinerveen@outlook.com
Nanda, Nick, Jacob en Laura
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Donderdag 18 april 2019
's Avonds vanaf 18.00u.
Huis-aan-huis verkoop zomerbloeiers
in BUINEN, BUINERVEEN, deel DROUWENERVEEN en
NIEUW-BUINEN (tot de Mondenweg)

1 VOOR € 2,00
3 VOOR € 5,00

4 soorten planten:
* geraniums
* surfinia's
* oostenrijkers
* bacopa hangers

Wij hopen dat u alvast een plekje vrij houdt
in uw tuin en/of bloembak
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18e Paasvuur in 2019
Ook dit jaar is het de bedoeling dat er weer een paasvuur georganiseerd wordt. De vergunning moet nog
geregeld worden, de locatie staat in detail nog niet vast, maar de plannen zijn alvast gemaakt!
Wel staat vast dat ook dit jaar het vuur plaats zal vinden aan de 2/3e Weg Zuid te Buinerveen/Nieuw Buinen.
Schoon snoeihout kan alleen gebracht worden op:

Zaterdag 20 april, vanaf 09.00u
Een vrije gift wordt vanzelfsprekend weer op prijs gesteld.
Denkt u er om dat er geen andere vervuiling gebracht wordt dan snoeihout. Boom-/struikwortels en dikke
stammen worden geweerd. Laat duidelijk zijn dat de locatie geen openbare vuilstort is en dat uw bankstellen,
tafels, schuttingen enz. daar niet thuis horen.
Het vuur wordt aangestoken op 1

e

Paasdag 21 april 2019.

Ook dit jaar worden weer gratis fakkels uitgereikt aan de kinderen. Vanaf ongeveer 19.30u begint Eerste
Paasdag het aansteken van de uitgedeelde fakkels. Als iedereen voorzien is, wordt gezamenlijk het vuur
aangestoken.
Bezoek aan het paasvuur is geheel op eigen risico. Voor de veiligheid van de kinderen graag zelf als
ouder/verzorgende opletten dat deze niet te dicht bij de brandstapel komen. Tevens niet in het omliggende
stro gaan spelen met het risico dat tijdens het ontsteken het vuur van de bult wegloopt. Ook de omliggende
percelen grond en slootwallen/sloten sparen door deze niet te betreden.
De organisatie verwacht weer een gezellig avondje genieten met een groot vuur waarbij koffie, thee, een
hapje en een drankje natuurlijk niet ontbreken. En ook staat er weer een vrije gift pot, zodat ook diegene die
geen snoeihout gebracht heeft in staat gesteld wordt om een bijdrage te leveren aan deze jaarlijkse traditie in
onze leefomgeving.
Contactpersoon: Jacob Hospers 06 16 55 40 99
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Vervolg van pagina 1

Ook wordt er wel eens gezegd
dat ooievaars veel weidevogels
eten. Maar hier gaat ook weer op
dat een ooievaar een trage jager
is, langzaam stappend over
weide en land gaat en sowieso
geen zin heeft om achter een ontsnappende prooi aan te gaan.
De grote vogels zijn goed zichtbaar vanaf de straat en zelfs tussen de huizen door op de Hoofdstraat lukt het een glimp op te
vangen. Mocht je willen gaan
kijken, hou er dan wel rekenschap mee dat het nest op
privégrond staat in een tuin van
een van onze mededorpsbewoners en dat het niet de bedoeling
kan zijn die tuin te betreden voor
beter zicht op de vogels. Ook
vanaf de ijsbaan waar ze momenteel hun takken halen zijn ze
goed te volgen.
Marjan Poelman

Agenda 2019 (eerste kwartaal)
Vrijdag 26 april

Paasavond

19.30 - 22.30 uur
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De Schoakel speelde 't Huis Awainzma
Oh, Khaaak !
Meer dan 200 mensen hebben
weer genoten van uitspraken als
deze en vele andere.
Op 16 en 23 maart 2019 speelde
Toneelgroep De Schoakel het
blijspel 't Huis Awainzma (Alles
is Welkom Al Ist Nog Zo Mallotig)
Het stuk gaat over een dak- en
werklozentehuis waarin van
alles gebeurt. Drie werklozen
zorgen voor veel paniek na de
vondst van dynamiet, of was het
nu een circusdiamant? En als er
een freule langskomt dan gebeurt
er nog veel meer. Onder het genot
van veel koffie ruikt ieder zijn
kans om snel rijk te worden, al
dan niet gedeeld met anderen.
Na een ontmaskering, het begin
van een mooie relatie en een
strak plan voor een nieuwe start
van 't Huis Awainzma, lijkt alles
toch nog goed af te lopen.
Beide avonden werd er met veel
plezier gespeeld, waarbij op de
tweede avond zelfs bezoekers
teleurgesteld moesten worden
omdat er geen plaats meer was in
de zaal.
Met de traditionele verloting en
de goede verzorging van Marijke
en Xander en hun team kijken we
terug op twee geslaagde avonden.
Dank aan alle sponsoren voor
hun bijdrage in de prijzen, toneel
attributen en foldermateriaal.
Dank ook aan Kasper Peper voor
het verzorgen van licht en geluid,
Ria Deuring als grimeur en Theresa Klein als kapster.
Toneelgroep De Schoakel (Johan Steerenberg, Marja van der
Scheer, Arie van der Scheer,
Benno van der Aa, Jarno Habing,
Esther van Rhee, Sonja Musch,
Mariet Ottens, Greetje Heidekamp, Janny Hoving en Wim
Bruil)
Tot volgend jaar !!
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De gezamenlijke sportvereniging organiseert op

HEMELVAARTSDAG 30 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
€ 3,00 p.p.
Dus beste mensen:
pak de fiets en doe eens een keer mee.
De Sportvereniging.
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De Boeren-Burgers en Buitenfair

Wegenbouw

“In 't Gras”

Rioleringen

te Valthe zal dit jaar
voor de 23e keer plaatsvinden
en wel op zondag 16 juni
( zondag na Pinksteren) van
10.00 tot 17.00 uur.

Straatwerken
Grondwerken
Cultuur-Techniek

De fair zal net als voorgaande
jaren worden gehouden aan de
rand van het mooie en landelijk
gelegen Valthe, tussen de oude
boerderijen in het oudste en mooiste gedeelte van Valthe.
Op deze bijzondere manifestatie
kunt u snuffelen langs ongeveer
120 kramen met o.a. veel antiek,
curiosa, keramiek, sieraden,
kunst, glaswerk, tuincreaties,
decoraties voor huis en tuin, beelden, handgeweven kleding,
Ook kunt u snuiven aan bloemen
en planten of bloeiende bomen.
Lekker smullen van versgebakken Drentse kniepertjes, honing
heerlijkheden,aardbeien met
slagroom of genieten van een
lekkere paling en allerlei hapjes
en drankjes.
Tijdens deze Boeren-Burgers en
Buitenfair kunt u kijken en luisteren naar muzikale optredens
van Marco Warta en Wim Jan
Eikens. Als straatartiest hebben
we “De Vliegende Hollander”.
Ook aanwezig zijn dit jaar de
contactclowns “Daantje, Coosje
en hobby fotgrafe Sunshine Shot
De kinderen kunnen gratis
schminken, pottenbakken, grabbelen in de grabbelton. Kinderen
vanaf 6 jaar kunnen in de pagodetent onder begeleiding zelf een
schilderij maken!
Entree € 2,50 en voor de kinderen tot en met 12 jaar is het gratis.

THEEWINKEL STADSKANAAL
EUROSTATE 10
9501 DC STADSKANAAL
RIA TRIP
06-46785100
marktidee.org@hotmail.com

Al Vanaf 1922
Complete Woninginrichting
en
Meubelstoffering
Meubelhuis De Groot
Zuiderdiep 21,
Nieuw Buinen
Tel. 0599 - 212367

Dorpskrant Buinerveen
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Zaterdag 1 juni: 1e mannenbingo in Buinerveen!
Zaterdag 1 juni wordt er voor het eerst een echte mannenbingo georganiseerd!
Een avond voor alleen mannen en mooie prijzen.
(zaal open: 19:30u. | aanvang: 20:00u.)

Voor €20,- krijgen de mannen:
Een welkomstbiertje | een pakketje met de bingokaarten | een kaart voor de superronde |
een pen | een loodje | een cadeautje bij vertrek | een supriseact |
hapjes en drankjes tijdens de bingo!
Een gezellige avond als mannen onder elkaar waarbij mooie prijzen te winnen zijn.
(Bijv.: APK – bon | technische prijzen | waspas voor de auto)

Bij elke (valse) bingo krijgt de winnende tafel een shotje!
Tussendoor zijn er schalen bitterballen te winnen.
De hoofdprijs:
Een cadeaubon voor een racedag op circuit Assen of Zandvoort
(datum naar keuze)

Aanmelden: acbuinerveen@outlook.com
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Meraskikkernieuws
In dit nummer van de dorpskrant
een korte terugblik met de
Meraskikkers naar het kindercarnaval op 9 maart. Best wel met
een beetje trots op ons dorp dat
we, zonder subsidies of begeleiding van wat voor coaches dan
ook, dat ieder jaar toch weer met
elkaar voor elkaar krijgen! Deze
keer ook nog eens helemaal gratis omdat de Meraskikkers, dankzij de giften die we soms ontvangen bij een serenade of een
optreden, een lustrumcadeautje
weg konden geven. Dat kan
natuurlijk niet zonder de toffe
vrijwilligers vooraf bij de
opbouw, na het feest bij het
opruimen en tijdens het kinderfeest op vele manieren.
Wat was het een feest! Prachtig
verkleed, hossen op gave
muziek, polonaises, fantastische
schmink-kunstwerkjes en als
volleerde slagwerkers weer naar
huis. We kregen bezoek van een
heuse maestro, die nog wel verdacht veel op Pipi Langkous
leek, en de kinderen binnen 10
minuten omtoverde tot een ritmische bende. Wie buiten was op
dat moment heeft dat vast wel
kunnen horen. Moe, sommigen
zelfs uitgeput, en met blije
gezichtjes gingen de kinderen na
2 uur feestvieren weer naar huis.
Volgend jaar weer? Vast en
zeker!
Na nog een bijdrage op 13 april
aan de reünie van een klas van
school 75 uit de vorige eeuw
gaan we met elkaar werken aan
een leuk programma op een
zomeravond in juni of juli. Wordt
vervolgd…

Verkoop van
afvoegmaterialen
voor alle soorten
gipsplaten

V
laa oor de
gste
prij
s

Complete gipsplaatafwerking
Noorderstaat 1, Buinerveen
0599-212787
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Nieuws CBS School 59
Loopspeltoernooi groep 3/4/5
Op 15 februari hebben de kinderen van groep 3/4/5 meegedaan
aan het loopspeltoernooi in
sporthal “De Splitting”. Wat
waren de kinderen fanatiek! Bij
de eerste ronde verloor team 1 en
team 2 wist gelijk te spelen. Daarna wonnen beide teams elk potje.
De vraag was of ze een beker in
de wacht zouden slepen. Na een
spannende prijsuitreiking zijn
beide teams eerste geworden in
hun poule. Ze hebben sportief
gespeeld, goed samen gewerkt
en dat verdiende een eerste plek.
Het was een leuke en sportieve
morgen.
Voorleeswedstrijd Borger
Omdat Tess Landman de voorleeswedstrijd tijdens de Kinderboekenweek in oktober gewonnen had, mocht ze meedoen aan
de gemeentelijke voorleeswedstrijd in Borger op 13 maart. Elf
scholen deden mee en het voorleesniveau was hoog. Tess las
overtuigend voor uit "Lampje",
het boek dat de gouden griffel
heeft gewonnen. Een leerling
van de Rehobothschool won de
eerste prijs.

Project water
Maandag 18 maart zijn we
gestart met ons project “Ons
water in jouw klas”. Dit project
wordt mede mogelijk gemaakt
door het IVN. Het IVN levert ook
de materialen.
In alle groepen is gedurende veertien dagen rond dit thema
gewerkt en geleerd.
De bovenbouw is gestart met een
ontdekpad, een circuit met allerlei opdrachten en proefjes rond
het thema. Later die week hebben de kinderen van groep 6/7/8
een groepje jongere kinderen
begeleid bij het ontdekpad.
We hebben bezoek gehad van
Ineke Ackermann. Zij werkt voor
het waterschap en vertelde ons
over Droppie en de waterwasmachine. Ineke is nog een keer
bij ons op bezoek geweest. Zij
heeft met de kleuters een regendans gedaan en (nep) slootje
gesprongen. Er kwam geen
regen, maar de dans was erg leuk.
De projectweken zijn afgesloten
met een projectkrant, waaraan
alle kinderen hun bijdrage hebben geleverd.
Website
Wilt u op de hoogte blijven van het
laatste nieuws van
CBS School 59,
bezoekt u dan onze website:
www.school59.nl

1 april
Op 1 april zaten de kinderen van
groep 6/7/8 's middags met
warme jassen aan en mutsen op
in de klas. Vandaag zou de airco
aangelegd worden en die moest
worden getest. Dan zou het erg
gaan afkoelen in de klas. Helaas
ging de aanleg van de airco niet
door vanwege 1 april.

Dorpskrant Buinerveen
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Molen De Juffer zoekt (aspirant)molenaars
Molen De Juffer in Gasselternijveen zoekt vrijwillig
molenaars of mensen die een
opleiding tot vrijwillig
molenaar willen volgen.
Voor De Juffer was 2018 een
roerig jaar: stond de molen eerst
al ruim een jaar stil wegens een
probleem met de roeden, ingrijpender was dat eerste molenaar
Fred Mijnhart overleed. Zijn
missie was De Juffer in de
toekomst draaiende te houden en
daarom zoekt de Stichting
Mulders Aa en Hunze nieuwe
vrijwillig molenaars of mensen
die daarvoor opgeleid willen
worden. Momenteel zijn er op
De Juffer drie molenaars actief:
Ab, Roelof en Jan, en er wordt
naar gestreefd het team met een
zelfde aantal molenaars (in
opleiding) uit te breiden.
Molenaars op De Juffer moeten
uiteraard hun vak verstaan. Ze
hebben hun molenaarsdiploma
of willen er voor studeren (meer
o p w w w. v r i j w i l l i g e m o l enaars.nl).
Dat studeren kan in de gemeente
Aa en Hunze: de praktijk- en
theorieopleiding vindt plaats
onder leiding van instructeur
Henk Wilms op molen Hazewind
in Gieten. Molenaar zijn is meer
dan alleen de molen laten draaien: de molenaar ontvangt be
zoekers en geeft in woord en
gebaar uitleg over het industriele
erfgoed dat een molen in feite is.
Het gastgeverschap weegt
zwaar. Onze molen is immers
geen productiemolen meer,
alhoewel er nog wel wordt
gemalen. De molen is eigendom
van de gemeente en is als rijksmonument een toeristische
trekpleister. Wat wordt er
eigenlijk verwacht van nieuwe
vrijwilligers? Bijvoorbeeld
bereidheid om regelmatig op
zaterdag (en/of andere vaste
draaidag) en tijdens bijzondere
evenementen op de molen te

draaien; enige talenkennis (en
ook streektaal of dialect is fijn),
een actieve en flexibele houding
(er moet altijd wel iets gebeuren
op een molen) en natuurlijk
zelfstandigheid.
Wie zo'n nieuwe hobby met
meerwaarde wel iets toelijkt, kan
bij Henk Wilms op Molen
Hazewind in Gieten terecht om
op afspraak vrijblijvend een
dag(deel) mee te draaien.
Email:
info@aaenhunzemolens.nl

Molen De Juffer in Gasselternijveen is in 1969 op zijn huidige
plek aan de rand van natuurgebied De Oude Weer opgebouwd,
maar heeft oorspronkelijk sinds
1841 aan de Zuidzijde van het
dorp gestaan, en was bekend als
de molen van Graver.
De molen is elke zaterdagochtend en woensdagmiddag open
voor bezoek.
Entree: gratis.
Locatie: Hunzelaan 1A,
9514 BM Gasselternijveen.
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NIEUWS VAN DE BIBLIOTHEKEN
Bibliotheek Nieuw-Buinen openingstijden
Maandag:
14.00 - 17.00 uur
18.00 - 20.00 uur
Dinsdag:
14.00 - 17.00 uur
Donderdag: 08.30 - 11.00 uur
14.00 - 17.00 uur
Daarnaast kun je van maandag t/m vrijdag (behalve
dinsdagochtend) van 8.30 tot 17.00 uur in de
bibliotheek terecht om in te leveren en uit te lenen
via onze selfservice.

Tabletcafé op maandag 6 mei
van 14.00-15.30 uur
In het Tabletcafé geeft een docent
nuttige en handige tips om nog
meer uit uw tablet te halen. Ook
voor vragen en tips rond pc, laptop en smartphone kunt u 1 x per
maand op maandag terecht in de
bibliotheek.
Boekstartuurtje op woensdag
8 mei en 12 juni
van 9.30-10.30 uur
Elke maand is er in de bibliotheek een gratis Boekstartuurtje
voor kinderen van 1,5 tot 4 jaar.
Tijdens het uurtje lezen we voor,
zingen liedjes, doen we spelletjes
of maken een eenvoudig knutselwerkje. Boeken lenen mag ook.
Lid worden is gratis tot 19 jaar.
Cursus Klik & Tik
In de bibliotheken in BorgerOdoorn wordt deze gratis computercursus voor beginners gegeven. De cursus bestaat uit:
- de basis (klikken en zoeken)
-het internet op, e-mailen en
downloaden
-sociale netwerken, links en
weblog
Je kunt je opgeven in de bibliotheek.

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-, woensdag-, donderdag- en Vrijdag
09.00 - 14.00 uur
Dinsdag
13.00 - 17.00 uur
Er zijn dan geen medewerkers aanwezig, je kunt
alleen inleveren, lenen en verlengen
* Mits het MFA Hunzehuys ook op deze tijden
geopend is

Walk & Talk in bibliotheek
Borger
Walk & Talk is een maandelijkse
netwerkbijeenkomst waar werkzoekenden elkaar ontmoeten,
ervaringen delen en tips krijgen
bij de zoektocht naar een baan.
Deze gratis bijeenkomsten worden gehouden op 23 mei, 27 juni,
26 september, 31 oktober, 28
november en 19 december van
10.00-12.00 uur in Het Hunzehuys in Borger, Molenstraat 3.
Voor meer informatie: 088
0128300.
Word lid
Word lid van de bibliotheek en
profiteer meteen van de volgende
voordelen:
Ÿ Lenen bij alle bibliotheken in
Drenthe, maar ook bij veel andere bibliotheken in Nederland.
Ÿ Keus uit duizenden boeken,
tijdschriften, luisterboeken,
films en muziek-cd's.

Ÿ Gratis e-books downloaden

voor je e-reader, tablet, smartphone of computer.
Ÿ Korting op activiteiten als
lezingen, voorstellingen en
workshops.
Een abonnement is geldig bij alle
bibliotheken in Drenthe, je kunt
dus lenen en terugbrengen bij
elke vestiging binnen de provincie. Tot 19 jaar is het abonnement
gratis, daarna betaal je jaarlijks
contributie. Je kunt lid worden in
de bibliotheek, je krijgt dan meteen een pasje.
Opening dBos bij OBS 75
Met het openen van de Bibliotheek op school, afgekort dBos,
kreeg OBS 75 na het afschaffen
van de Bibliobus, weer de
beschikking over een echte bibli-

Dorpskrant Buinerveen

Pagina 17

otheek. Natuurlijk zijn er kinderen die regelmatig boeken lenen
in de regionale bibliotheken en
dat moet natuurlijk ook gewoon
door blijven gaan. De leerkrachten van OBS 75 zijn echter erg
blij met hun eigen collectie waarbij alle kinderen van groep 1 t/m
8 in de gelegenheid zijn om op
hun eigen school boeken te
lenen. De Bibliotheek op school
is een landelijk initiatief waarbij
scholen en bibliotheken structureel samenwerken. De boekencollectie bevat een actueel en
gevarieerd aanbod dat aansluit
bij de belevingswereld van de
kinderen. Op dinsdagmiddag
worden de boeken, onder leiding
van 2 enthousiaste moeders, uitgeleend. Er mag een boek mee
naar huis en er wordt een boek

gekozen om in de klas te lezen.
Alle kinderen kregen een prachtige boekentas met het logo van
de school erop om de boeken in
mee te nemen. Oud collega
Gerda Meerhof verrichtte op
dinsdag 19 maart de openingshandeling door met een leerling
het lintengordijn voor de boeken
weg te schuiven. Zij vertelde de

kinderen over het belang van
lezen. Dat het goed is voor de
taalontwikkeling maar dat lezen
vooral leuk kan zijn.
Met de collectie interessante,
spannende maar vooral leuke
boeken in de nieuwe dBos van
OBS 75 zal dit zeker gaan lukken.

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

Pagina 18

Dorpskrant Buinerveen

NIEUWS van Plaatselijk Belang Buinerveen/Nieuw-Buinen west
Jaarvergadering:
De jaarvergadering is samen met
Stichting Dorpshuis op woensdag 6 maart in Dorpshuis De Viersprong geweest.
Roelfienus Boekholt is gestopt
als bestuurslid van Plaatselijk
Belang. Ina Veenstra is in ons
bestuur gekozen.
Voorzitter Ina Habing, Secretaris
Marijke Kardol, penningmeester
Jan van Noortwijk, leden Dennis
Middeljans, Carla Drent, Ina
Veenstra.
De jaarlijkse contributie is op 6
euro gehouden. Het sociaal team
Het Veenland heeft uitleg gegeven van hun werkzaamheden.
Het team werkt vanuit MFA
Noorderbreedte in NieuwBuinen. Voor inwoners van
Nieuw-Buinen, Buinerveen,
Drouwenermond en Drouwenerveen is team het Veenland het
aanspreekpunt voor vragen over
zorg, ondersteuning en werk.
Plan Het Kloppende Hart Buinerveen:
In december en januari hebben
we bij SNN (SamenwerkingsverbandNoordNederland) alles
ingediend voor het verkrijgen
van de Leader-subsidie. Alles is
eindelijk gecontroleerd door de
RvO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) en akkoord
bevonden. De uitbetaling vindt

plaats binnen enkele weken. Vervolgens kunnen we eindelijk o.a.
Avitec betalen voor hun uitgevoerde diensten t.b.v. ons plan.
De bomen zijn geplant op dinsdag 26 februari.
Ÿ 3 Liquidambar styraciflua
'Stared' = Amberboom; twee
stuks in de plantvakken op het
plein aan dorpshuiszijde en de
derde bij het bushokje
Ÿ 5 Quercus coccinea = Scharlaken eik; hiervan staan er 3 stuks
tussen Hoofdkade/Hoofdstraat
inde vierde op de hoek tussen
Hoofdkade/Hoofdstraat in tussen
de Buddleja Blue Chip= kleine
Vlinderstruik de vijfde op de
hoek Jaagpad/Buinerstraat nabij
het ANWBbord in het gras.
Ÿ Sorbus x arnoldiana ' Golden
Wonder' = Lijsterbes op het grasveld op hoek Buinerstraat /Noorderstraat
Ÿ Syringa reticulate 'ivory Silk'
= Seringenboom op het grasveld
op hoek Buinerstraat /Noorderstraat
De verlichting aan de muur van
ons dorpshuis scheen behoorlijk
fel. Er wordt gewerkt om dit op
de juiste hoeveelheid licht te krijgen.
Regenwaterafkoppeling
In een deel van ons dorp zal
regenwaterafkoppeling plaatsvinden. De bewoners hebben een

Website:
www.buinerveen.nu
wordt bijgehouden door
Bram van Buuren.
Wanneer er activiteiten zijn
graag doorgeven via deze site
en ze worden geplaatst in de
agenda.

brief ontvangen van gemeente
Borger-Odoorn en zijn veelal
door middel van een gesprek ingelicht. De woningen binnen de
demarcatiegrenzen van het Kloppende Hart van Buinerveen-plan
komen hiervoor in aanmerking.
Het regenwater wordt geloosd op
het nieuw uitgegraven kanaal. De
werkzaamheden vinden plaats
vanaf april tot ongeveer juli 2019.
Slootje
Vanwege de wateroverlast tijdens
hevige regenbuien op het stuk
grond tussen Hoofdkade en
Hoofdstraat, waar het afgelopen
najaar gras ingezaaid is, gaat er
na overleg met de gemeente een
slootje komen. Deze wordt uitgegraven in opdracht van gemeente
Borger-Odoorn.

Dorpskrant Buinerveen
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A E D / H a r t v e i l i g B o r g e rOdoorn
Op dinsdag 5 maart heeft een
bijeenkomst met als thema Hartveilig Borger-Odoorn plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomst is geprobeerd inzichtelijk te
maken waar AED's zich in de
hele gemeente bevinden en of
deze voldoende beschikbaar zijn.
Om vervolgens te kijken of er
voldoende burgerhulpverleners
zijn en deze te behouden. En wat
er nog voor nodig is om meer
mensen te motiveren burgerhulpverlener te worden.
De missie is geslaagd als heel
Borger-Odoorn is afgedekt met
voldoende burgerhulpverleners
en AED's! Dan kan in heel Borger-Odoorn binnen 6 minuten
gestart worden met reanimatie
met een AED.
Wie wil het bestuur van Hartveilig Borger-Odoorn versterken?
Er wordt bijvoorbeeld gedacht
aan mensen met specifieke kennis: boekhouden, communicatie,
vormgeving, etc.
Aanmelden kan bij Sandra van
Esveld,
info@hartveiligvalthermond.nl

Noorderdiep 22
9521 BD Nieuw-Buinen
tel.: 06-11226040
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Afkoppelen
regenwater
Bij de herinrichtingswerkzaam
heden van vorig jaar is ook een
deel van de riolering vervangen.
Voor de afvoer van het regenwater van de weg is toen een speciaal regenwaterriool aangelegd.
Dit regenwaterriool is ook voorzien van aansluitleidingen naar
de woningen.
De woningen moeten hier nog
wel op aangesloten worden (dit
heet afkoppelen). Hier gaan wij
de komende tijd mee aan de slag.
De woningen waar het om gaat
hebben inmiddels een brief van
ons gekregen. Indien u nog niets
van de gemeente heeft gehoord
dan ligt voor uw woning geen
regenwaterriool en wordt uw
woning niet afgekoppeld.
Voor het afkoppelen moeten wij
werkzaamheden op privé terrein
uitvoeren. Dit doen wij alleen in
overleg en na toestemming van
de eigenaar. De eigenaar is niet

verplicht om hier aan mee te werken. Medewerking wordt door
ons wel zeer op prijs gesteld.
Het afkoppelen doen wij om
twee redenen:
Ÿ Door het schone regenwater
te scheiden van het afvalwater
wordt voorkomen dit schone
regenwater helemaal naar de
rioolwaterzuivering moet worden gepompt om daar weer
gezuiverd te worden. Dit is beter
voor het milieu.
Ÿ Door de klimaatverandering
komt het steeds vaker voor dat er
hele zware buien vallen. Door
het afkoppelen is de kans op overlast en schade door deze zware
buien veel kleiner.

De planning is dat de gemeente
in week 15 start met de werkzaamheden. Het gaat op 15
woningen. De verwachting is dat
wij 2 tot 3 dagen per woning
nodig hebben om het regenwater
aan te sluiten op het regenwaterriool.

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
Gerbrand Plat,secretaris
0599 212698 06 54628093
Ina Ottens, penningmeester 0599212719 06 13450972
Ab Poelman, lid
0599212857
Jan van Noortwijk, lid
0599212298
Harm van Rhee, lid
06 52466113
0599639516
Alice van Iersel
0616554099
Jacob Hospers

gienus@rateringbv.nl
gplat@hetnet.nl
ina.ottens@ziggo.nl
ab.poelman@ziggo.nl
jvannoortwijk@hetnet.nl
harm-jane@online.nl
beorganised@hotmail.com
jacobhospers@outlook.com

of telefonisch via 0599-212353

Email van onze beheerder:
Xander en Marijke Bardewee

bardewee.drenth@gmail.com

Dorpskrant Buinerveen
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Eerste turbine De Drentse Monden en Oostermoer rust op 34 vibro-heipalen

Heien voor eerste turbine windmolenpark gestart
Langs de Mondenweg tussen
Eerste Exloërmond en NieuwBuinen starten op dinsdag 2 april
de heiwerkzaamheden voor de
eerste turbine van het windpark
De Drentse Monden en Oostermoer. Heispecialisten verzorgen
dat werk voor de fundering in
opdracht van Nordex. De werkzaamheden worden naar verwachting deze week afgerond.
Bij de bouw van de eerste turbine
is gekozen voor een vibropaal,
een zogenaamde 'in de grond
gevormde en grond verdringende
paal'. Die paal wordt gemaakt
nadat een stalen behuizing in de
grond is geheid. Die behuizing
wordt weer uit de grond getrokken nadat de wapening en het
beton zijn aangebracht.
Dit paaltype kan goed trekkrachten opnemen waardoor de
paallengte (13,4 meter) korter is
dan bij gebruik van een pre-fab
paal. In totaal rust de fundering
op 34 palen: 17 palen worden
loodrecht geheid en 17 onder een
hoek.
Het beton storten gebeurt ter
plekke. Dat beton wordt aangevoerd met naar schatting
vijftien betonwagens. Zodra alle
palen zijn gestort en uitgehard
volgt de bouw van de fundering.
Bij vragen of opmerkingen over
de heiwerkzaamheden kunt u
contact opnemen via
info@drentsemondenoostermoe
r.nl

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

Paul Siepel

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

DORPSHUIS DE VIERSPRONG
In- en export
Engeland & Frankrijk

Openingstijden: ma t/m za van 9 tot 17 uur
Zuiderdiep 42A | Nieuw-Buinen
0599-212607 | www.snuffelschuur-drenthe.nl
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Op school is altijd wat te doen,
leerlingen en leerkrachten werken hard om de doelen te halen.
De resultaten van de leerlingen
zijn met de ouders besproken, de
leerlingen hebben hun rapport al
mee gekregen. De leerlingen van
groep 8 gaan het laatste kwartaal
van hun basisschool in, nog even
het zit er op. De adviezen voor
het VO zijn met de ouders en
leerlingen besproken, de keuze
voor het vervolgonderwijs is
gemaakt. 13 leerlingen gaan naar
het Ubbo Emmius, 1 leerling
gaat naar het Esdal College en 1
leerling gaat naar het Terra College.
Er waren veel ouders en leerlingen in en rond de school aan de
slag tijdens NL-DOET. Wat kunnen mensen veel in korte tijd!!
Verplaatsen van allerlei speelmateriaal en picknickbanken,
opruimen en schoonmaken in en
rond school en dat met het slechte weer op de NL-DOET dag. We
zijn de ouders en leerlingen heel
erg dankbaar voor hun inzet. NL-

Dorpskrant Buinerveen

Nieuws OBS 75
DOET zorgt voor sociale verbondenheid in het dorp; We doen
iets voor elkaar!
De leerlingen van de groepen 3
t/m 8 hebben schoolvoorstellingen bijgewoond. De voorstellingen zijn passend bij de leeftijd van
de groepen. Alle leerlingen hebben genoten van de verschillende
voorstellingen.
Tijdens de informatieve ouderavond heeft Dhr. J. van der Kooi
het e.e.a. verteld over PCM, process communication management. In het kort komt het erop
neer dat er zes hoofdgroepen met
bepaalde karaktereigenschappen
zijn, waarbinnen je als persoon
valt. Als je weet hoe een ander in
elkaar handelt en doet vanuit zijn
karaktereigenschap, dan kun je
degene op een manier benaderen
/ helpen die het best aansluit bij
de karaktereigenschap van deze
persoon. Het was een boeiende
avond.

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

www.obs75nieuwbuinen.nl.nl

Op 12 april vieren we Koningsdag. De leerlingen krijgen een
“koningsontbijt” en daarna doen
we met z'n allen gezellige sporten spelactiviteiten op het plein.
De juffen vieren deze dag hun
verjaardagen. 's Avonds leggen
de leerlingen van groep 7/8 een
krans bij het monument aan de
Lindelaan te Buinen. Hiermee
herdenken we de gevallenen tijdens de Tweede Wereldoorlog en
vieren we de bevrijding van onze
omgeving. Het monument in
Buinen is opgedragen aan Stanislav Bilinicz, een van de Poolse
bevrijders.
Een week later, op 16 en 17 april
maken de leerlingen van groep 8
de eindtoets basisonderwijs.
Net voor de meivakantie, op 18
april worden er paasactiviteiten
voor de leerlingen georganiseerd.
De bloemen- en plantenverkoop
is deze keer op donderdagavond
18 april. In de schuur bij de fam.
A. Trip aan het Zuiderdiep kunnen plantjes worden gekocht. De
leden van de AC gaan echter ook
huis aan huis plantjes verkopen.
We hopen dat er veel plantjes
verkocht en geplant zullen worden, dan zien Nieuw-Buinen en
Buinerveen er binnenkort weer
kleurrijk uit.

Dorpskrant Buinerveen
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Opgelet
Hier had een advertentie
van uw bedrijf kunnen
staan!
Wilt u adverteren in de
Dorpskrant stuur dan even
een berichtje naar de
redactie, eventueel is het ook
mogelijk een ontwerp te
maken voor uw logo.
Ook zijn er diverse
mogelijkheden qua formaat.

MAAK KENNIS MET ONZE ZORGBUTLER!
U BLIJFT BAAS IN EIGEN HUIS
Uw zorgbutler

BETROUWBAAR EN GEDIPLOMEERD
BETAALBAAR EN PASSEND VOOR IEDERE ZORGVRAGER
PERSOONLIJKE SERVICE EN ZORGHULPVERLENER IN 1 PERSOON

Senas
Senioren Zorg & Assistentie
Z.O. Drenthe - N.O. Overijssel

Tel.:?0591-785?831

Meest vernieuwende en complete thuiszorg,
zodat u langer thuis kunt blijven wonen!
info@senas-zorg.nl

b.g.g.:?06?-?174?43031

www.senas-zorg.nl

Ook voor:
- manicure
- diabetes en reuma
- vergoeding ziekenfonds
mogelijk
Jolanda Baars-van der Scheer
Zuiderdiep 83
9523 TB Drouwenermond
Tel.: 0599-611231

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

Lopend Buffet

Feestverhuur / materieelverhuur
oa Abraham / Sarah poppen,
statafels, kloofmachines etc.

Onbeperkt eten voor slechts

€ 14.95 p.p.
Ook catering mogelijk voor
thuis en bedrijf

Info: website;
Email;
Facebook;
Telefoon;
Adres;

www.potverhuur.nl
info@potverhuur.nl
www.facebook.nl/potverhuur
06-23213242
Zuiderdiep 131 Nieuw-Buinen
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Nieuwe bedrijvigheid in Buinerveen
Binnenkort kan Buinerveen weer
een nieuwe ondernemer verwelkomen. Sanne MiddeljansStukje zal dan haar nieuwe gastouderopvang starten aan de
Hoofdstraat 2 te Buinerveen.
Omdat ze dit graag alvast wat
breder bekend wil maken benaderde ze de redactie van de
Dorpskrant of het mogelijk was
eens langs te komen om wat meer
te vertellen over haar achtergrond en haar plannen. En als een
ondernemer uit het dorp een
beroep op ons doet, dan maken
we daar graag tijd voor om u als
lezer vervolgens weer te informeren over een stukje bedrijvigheid in ons dorp.
Op dit moment wordt er nog flink
geklust om de ontvangst- en
speelruimte klaar te krijgen.
Zodra deze gereed is kan de
GGD komen keuren en kan het
felbegeerde LRK-nummer verkregen worden en kan ze van
start. LRK staat voor Landelijk
Register Kinderopvang. Iedere
opvanglocatie maar zeker ook de
gastouder moet geregistreerd
staan en wordt dan ook gecontroleerd op diverse onderdelen.
Helaas duurt deze aanvraag onge
veer 8 weken en kan de aanvraag
pas de deur uit als de ruimte
gereed is. En dus is het op dit
moment nog lastig om te zeggen
wanneer de opening plaatsvindt.
Het streven is nog steeds begin
juni, maar alles hangt af van de
beschikbaarheid van de diverse
vaklieden om alles in gereedheid
te brengen.
Jarenlange ervaring in de professionele kinderopvang heeft er toe
geleid dat Sanne precies weet
wat ze wil en tevens wat ze niet
wil. Ze kiest bewust voor het
gastouderschap en niet een kinderopvang. Ze wil de haar toevertrouwde kinderen op laten
groeien in een huiselijke, kleinschalige situatie, in haar eigen

woonomgeving waar ze zelf ook
samen met haar gezin de dag
doorbrengt. Wel zullen de kindjes zeer bevoorrecht zijn omdat
er een aparte speelruimte
gepland staat in de voormalige
winkel, voorin het pand. Dan
kunnen ze lekker spelen en hoeft
niet elke keer de tafel of de vloer
leeggeruimd worden als er bijvoorbeeld gegeten of gedronken
wordt.
Sanne hoefde eigenlijk niet zo
lang nadenken over een naam
voor haar eigen onderneming. Al
wilde ze wel eerst even wat mensen peilen hoe die naam ontvangen zou worden, mede omdat
menigeen aan die naam bepaalde
herinneringen heeft. De Meraskabouters zijn sinds het sluiten
van de peuterschool in het
Dorpshuis verdwenen uit Buinerveen. Een nieuwe voorschool
is er inmiddels weer in OBS 75,
maar de naam Meraskabouters is
volledig verdwenen. Terwijl dit
voor Buinerveen toch een herkenbare naam was met veel herinneringen. Vandaar ook dat
Sanne graag haar gastoudergezin
een naam geeft, en wel 'De
Meraskabouters'. Verwijzend
naar een stuk historie van Buinerveen, wat op deze manier toch
in de herinnering blijft als
gevraagd wordt waar de naam
vandaan komt.
Ze hanteert enkele belangrijke
kernwaarden. Natuurlijk het werken binnen de gewenste waarden
en normen, zowel voor de gast
ouder als voor de kinderen. Maar
ook het bieden van sociale veiligheid is erg belangrijk, net zo goed
als het helpen ontwikkelen van
de sociale en persoonlijke competenties. Sanne herhaalt nog
eens dat het bieden van een warm
thuis als ouders werken, veiligheid, kleinschaligheid en het
geven van persoonlijke aandacht
aan het kind erg belangrijk voor

haar zijn. Het goed kunnen uitdragen van die voor haar zo
belangrijke punten miste ze wel
eens in de professionele, grootschalige kinderopvang. Vandaar
dat ze nu ook besloten heeft om
als gastouder een warme, veilige
omgeving te bieden aan baby's,
peuters, kleuters en eventueel
schoolgaande kinderen. Een
grote tuin om heerlijk elke dag
even buiten te spelen zal er zorg
voor dragen dat de kindjes niet
alleen binnen vertier kunnen
zoeken maar ook buiten een lekkere frisse neus kunnen halen in
alle vrijheid. De allerkleinsten
wordt zelfs de mogelijkheid geboden om lekker buiten te slapen in
een slaaphuisje wat vroeger veel
op het Groningerland gebruikt
werd, de zogenaamde Lutje Potje. En zijn er ouders met speciale
voedingswensen of kinderen met
bepaalde allergieën? In overleg
is veel mogelijk. Ze zal werken
onder de vlag van Gastouderbureau De Hondsrug. Het gehanteerde tarief is inclusief fruit,
brood, koekjes en drinken. Ervaring leert dat voor baby's vaak
eigen voedsel meegegeven
wordt.
Buinerveen/Nieuw-Buinen West
kent natuurlijk al enkele gastouders maar Sanne verwacht dat ze
een aanvulling kan zijn op dat
wat al geboden wordt. Ze hoopt
dat ze elkaar in noodsituaties
kunnen helpen en dus geen concurrenten van elkaar zullen zijn.
Elke vraagouder zoekt vaak
opvang waar ze zichzelf het beste
thuis voelt en wat naar verwachting het beste bij ze past. Sanne
verwacht een aanvulling te zijn
op dat wat reeds geboden wordt
in het dorp. Nu er tevens weer
een voorschool (peuterspeelzaal
in de volksmond) gestart is op
OBS 75 is het extra prettig dat er
ook voldoende opvanglocaties
dichtbij aanwezig zijn.
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Sanne heeft samen met Dennis
inmiddels zelf een zoon, Niek.
Een vrolijk mannetje van inmiddels ruim 4 maand. Een bevoorrecht kind ook. Hij zal opgroeien
met diverse vriendjes en vriendinnetjes om zich heen gezien de
ambities van zijn moeder. De
voor Sanne erg belangrijke kernwoorden als betrouwbaar, vakkundig, gastvrij en verbindend
staan aan de basis van haar
opvangomgeving, zowel voor
haar eigen gezin alsook voor de
kinderen die haar toevertrouwd
worden.
De redactie van de Dorpskrant
wens haar veel succes!
Mocht u nu ook graag eens uw
nieuw te starten onderneming of
bestaande onderneming in de
Dorpskrant belicht willen zien?
Neem dan contact op via mail of
telefoon met één van onze redactieleden. Hun gegevens vindt u
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achter in deze Dorpskrant. We
komen dan graag eens langs om
ook het verhaal van uw onderneming een plekje te geven in een
editie van deze krant.
Marjan Poelman
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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
Foto links:
Tanken aan de Hoofdstraat
nummer 6 bij Uneken.

Foto onder:
1974 150 jarig bestaan met
schip van Schipper in de
optocht.

Voor reacties Jacco Pranger, pranger@nieuwbuinen.com, 0599-621767 of 06-21831002.
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Nieuws van de Historische Vereniging
Nieuw-Buinen en Buinerveen
Na de brand van vrijdag 9
november 2018 is er voor onze
vereniging/ museum niet veel
veranderd en wachten we nog
steeds op vervolg stappen en
moeten op zoek naar een nieuwe
locatie wat niet mee valt. We hadden een mooie locatie met veel
ruimtes om te vullen en krijgen
zo'n ruimte helaas niet weer
terug. Er zijn wel enkele ontwikkelingen waar wij u zeker van op
de hoogte zullen houden.
Ook bestaat onze vereniging dit
jaar alweer 10 jaar en laten dit
natuurlijk niet ongemerkt voorbij gaan, let op de media de
komende tijd wat er gaat gebeuren. Op 10 april a.s. hebben we
onze jaarvergadering, deze
wordt gehouden in het MFA
gebouw Nieuw-Buinen met ook
een lezing verzorgd door Bert
Rosien scheepvaart in de Veenkoloniën.
Eindelijk is hij er ons nieuw tijdschrift. Afgelopen donderdagavond 21 maart werd in het
dorpshuis de Viersprong te Buinerveen het eerste exemplaar
overhandigd aan burgemeester
Jan Seton van Borger-Odoorn.

De genodigden die hierbij aanwezig waren kregen daarna ook
allen een exemplaar van ons
nieuw tijdschrift uitgereikt en
onder het genot van een drankje
konden zij inzien wat wij van de
redactie er van hebben gemaakt.
Dit tijdschrift zal dan 3 keer per
jaar verschijnen in kleur en er
komen verhalen en artikelen in
uit Nieuw-Buinen en Buinerveen. Laat u verrassen en wordt
lid van onze vereniging voor 17
euro per jaar en ontvangt dan ook
dit tijdschrift op de deurmat.

Ook willen we onze sponsoren
en leden danken voor hun bijdrage in 2018. Maar ook dank aan
een ieder die op de een of andere
wijze zich in heeft gezet voor de
vereniging als ook het museum.
Zonder u kunnen we dit niet en
kunnen het op deze manier ook
in stand houden voor de toekomst.
Voor meer informatie
over onze vereniging en glas
museum kunt u contact opnemen
met Jacco Pranger secretaris van
de vereniging. Tel. 06-21831002
of pranger@nieuwbuinen.com

TIMMERBEDRIJF H.J. KRUIT
Zuiderdiep 97
9521 AC Nw-Buinen
Tel. 0599-212495

VOOR AL UW: * Kozijnen
* Deuren
* Trappen
* Kleine verbouwingen
en onderhoud

Gehandicapten Platform Borger-Odoorn
Secretariaat: Molenstraat 64 9531 CK Borger.
E- gehandicaptplatformbo@home.nl
Tel. 0599-234722
Wij gaan de lucht in
Het heeft even geduurd,
maar ook wij zijn vanaf nu actief op internet. Ons platformlid Ria
Jorna heeft een prachtige website gebouwd, vrolijk van opzet en in
een heerlijke Jip en Janneke taal opgesteld.
U vindt ons onder gehandicaptenplatformborger-odoorn.nl
Wij nodigen een ieder van harte uit eens een kijkje te nemen.
Misschien kunt u er nog uw voordeel mee doen
Veel plezier, platform leden GP Borger-Odoorn.
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Nieuws van de Vrouwen van Nu, afdeling Buinerveen
Avondbijeenkomsten:
13-2-2019:
Op deze avond werd eerst Minie
Jansen gehuldigd voor 55-jarig
lidmaatschap! Ze werd verblijd
met een oorkonde, boeket bloemen en een zilveren lepeltje.
Johan Boonman heeft een boerenbedrijf in Roemenië. Hij
vertelde eerst een algemeen verhaal over dit land en liet onder
andere het immense paleis van
Ceausescu zien. Het land is dunbevolkt met 2,5 miljoen mensen
in de hoofdstad Boekarest. 2%
van de bevolking is zigeuner en
wordt zwaar gediscrimineerd.
Deze groepering wordt opgeleid
om te stelen om te voorzien in
hun levensonderhoud.
Johan Boonman heeft samen met
Harry een veebedrijf opgezet in
het zuiden. Inmiddels staan er 3
grote boerderijen, waarvan oorspronkelijk Nederlandse vaarzen
zijn geïmporteerd. De melk
wordt naar Griekenland getransporteerd vanwege de corruptie in
Roemenië. Alle veevoer wordt
zelf verbouwd, zoals mais en
luzerne.
13-3-2019:
Egbert Popken uit Exloërveen
vertelde over zijn bedrijf Huyskwekerij Popken. Samen met
zo'n 18 kwekers hebben ze dit
huismerk opgericht. De planten
worden zelf gekweekt en verkocht vanuit eigen huis. Ook is er
potgrond onder een label, die op
alle Huyskwekerijen wordt verkocht. Er zijn hangpotten ontwikkeld met een waterreservoir.
Met behulp van “toverpoeder” (1
schepje op een gieter water) krijg
je prachtig bloeiende planten.
Tot slot ontvingen we allemaal
een munt, die we bij hen kunnen
besteden.

Volgende afdelingsavondbijeenkomsten:
Dinsdag 9 april: Samen met afdeling Nieuw-Buinen organiseert
Aaltsje Ypeij een muziekquiz in
Buinerveen
Woensdag 15 mei: Stonefarm uit
Stadskanaal
Uit eten:
Vrijdag 7 juni lopend buffet bij
Chinees Restaurant “de Nieuwe
Ster” te Nieuw-Buinen
Tuincommissie op bezoek bij:
13 mei Bostuin “Leberburg”in
Buinenvertrek 13.30 uur
(op de fiets)
24 juni Tuin fam.van Leeuwen in
Wedde vertrek 13.00 uur
8 juli Tuin “Tien-hoeve” in Lageland vertrek 13.00 uur
12 augustus Tuin Cocky Stottelaar in Peize vertrek 13.00 uur
Vertrek vanaf dorpshuis De Viersprong. Aanmelden bij Roelien
Haikens.
Activiteitencommissie:
Dinsdag 4 juni met de bus: Dagreis naar het Oranjemuseum in
Diepenheim en het Kasteel Bad
Bentheim. Van 8.30-20.15 uur
inclusief lunch en diner.

Aanmelden bij Betsy ter Keurs,
terkeurs39@hotmail.com of
0599-212644. Kosten 70 euro.
Wie wil er mee??
Woensdag 3 juli: fietstocht in de
nabije omgeving 13.00 uur vanaf
dorpshuis De Viersprong.
Donderdag 19 september naar
het Cuby & the Blizzards
museum in Grolloo vertrek 13.00
uur.
Woensdag 30 oktober naar het
Vervenershuis in Valthermond
vertrek 13.00 uur.
Provinciale Agrarische themadag “Verzorgen maakt genieten”
Karin Albring opende de dag,
waarna Jaap van Slooten vertelde
over de werking van magnesium,
dat het uit de mijn bij Veendam
komt. Wat het magnesium voor
je lichaam kan doen. Wat een
tekort aan magnesium voor een
gevolg kan hebben. En hoe je dit
b.v. met een voetbadje met magnesium erin kan verlichten. Na
de lunch vertelde Annechien ten
Have over haar varkensbedrijf.
Ze heeft twee sterren van de dierenbescherming gekregen voor
de manier waarop ze varkens
houdt. Daarna werd de dag afgesloten met prachtige liedjes van
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Isa Zwart. Ze zingt haar eigen
geschreven liedjes die vooral
gevoelig en rustig zijn. Ook zingt
ze graag covers maar dan op haar
eigen manier. Ze kreeg als dank
een staande ovatie.
Wandelen met andere afdelingen in Drenthe:
Lammy Veldman coördineert
provinciale wandelingen met telkens een afstand van 8 of 12 km;
janenlammy@kpnmail.nl
Wandelen bij de afdeling Westerbork op donderdag 11 april start
tussen 9.30 en 10.30 uur
Wandelen bij afdeling Zwiggelte
op donderdag 9 mei start tussen
9.30 en 10.30 uur
Wandelen bij afdeling Beilen op
donderdag 13 juni start tussen
9.30 en 10.30 uur
Bij de prijs inbegrepen koffie/thee en cake en bij terugkomst een kop soep met een
broodje.

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 Annette de
Jong, tel. 0599-621012

Als men overweegt om lid te worden van onze afdeling en de kosten (51,50 euro per jaar) zijn te
hoog, kan men bij de gemeente
terecht voor een bijdrage. Toetsing van het inkomen zal hierbij
plaats vinden.
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Het voorwerp
De nieuwe uitdaging uit het
februarinummer (2019) van de
Dorpskrant heeft een paar reacties opgeleverd. Daarop gaan we
zo meteen in. Opvallend genoeg
hebben er meer lezers “in het
voorbijgaan” opmerkingen
gemaakt over de gekunstelde
foto met de koeienketting. De
een vond het toch wel kunst, de
ander hield het bij slim bedacht
en weer een andere lezer lanceerde de suggestie om alsnog even
een koe te lenen of te huren….
Tja, met dank voor de complimenten en voor wat betreft de
koe, die laten we maar op stal of
in de wei!
Het voorwerp dat in de Dorpskrant van februari ter beoordeling is opgenomen is misschien
veelvuldig en intensief bekeken,
niettemin – zoals hierboven in de
eerste zin van dit verhaal aangegeven – hebben slechts vier
lezers in alle ernst gereageerd.
Daarvan heeft Geert Boekholt uit
Buinerveen de spijker recht op de
kop geslagen: een plaggenschop.
Een plaggenschop wordt (werd)
gebruikt om stukken heidegrond
af te steken. De afgestoken stukken zijn de heidezoden. Om dat
heidesteken redelijk soepel te
kunnen uitvoeren is de schop aan
de onderzijde voorzien van een
bijna messcherpe steekrand. Zie
foto. Voor de mensen die iets
beter thuiszijn in het onderhoud
van heidegebieden, die weten dat
om de zoveel tijd plaggenvelden
worden aangewezen voor het
afsteken van heide. Dit in het
kader van het jong en krachtig
houden van het heidegebied.
Nog even iets over de naam plaggenschop: die wordt ook wel
plaggensteker of plaggenhak
genoemd. Voor Geert: geen plag,
wél pluim.
Twee lezers zagen in de foto –
met begrip daarvoor - een iets
andere schop. De ene Jan hield

het op een graanschep of meelschep, de andere Jan gaf de naam
bekschop aan ons door. Dat het
een schop voorstelt, dat is wel
duidelijk. Evenwel naspeuringen
in woordenboek, historische
tijdschriften en encyclopedie
werpen geen licht op de inzendingen van de beide heren. Bij
deze nodigen wij hen wél uit om
iets meer over hun schop/schepsuggesties aan ons door te
geven. Daarvoor maken we dan
in de voorwerp-rubriek van de
Dorpskrant van juni a.s. ruimte
vrij.
De vierde lezer gaf door dat het
een gaffelschop moest zijn. Zij
zat waarschijnlijk even met de
gedachten op een zijspoor (de

klok horen luiden et cetera), want
een gaffel is doorgaans een vork
met twee tanden, zoals we die
kennen als hulpmiddel bij het
opsteken van hooi. Als drietand
is die zeker bekend als de vork
van Neptunus. Voor de lezers
onder ons die bij een tandarts
werken of gewerkt hebben, die
hebben weet van een gaffeltand
of gaffelgebit: te zien bij iemand
wiens voorste tanden vér vooruitsteken.
Het voorwerp waarvoor we nu
aandacht vragen is aangereikt
door Gé Hoogerwerf (uit Buinerveen), zoals door hem ter gelegenheid van Nieuwjaar ( = goede
voornemens) is toegezegd. Zie
de foto's. De vragen: wat is het?,
waarvoor gebruikt?, waar en
door wie gebruikt? Brand los,
denk ruim en voel je vrij. Uw
reactie graag vóór 1 juni a.s. naar
óf de hoofdredacteur (zie Colofon) óf naar 0599212867….
Martin Snapper
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De vliegende brik
Zoekt nieuwe leden voor de
sjoelvereniging.
Wie gaat er gezellig met ons
op dinsdagavond sjoelen?
Wij sjoelen van

SIMON BERENDS
Zuiderdiep 18
9521 AT Nw-Buinen
Tel 0599-212518
Fax 0599-212171
Mobiel. 06-53844312
www.simonberends.nl

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

WAAROM U ZOU MOETEN KIEZEN VOOR PGB
De aangewezen manier om zelf de controle te houden over:
? Het tijdstip en de duur van wanneer de
? Bij wie u uw hulp inkoopt.
hulpverlener bij u komt.
? Welke zorgdiensten u inkoopt zoals persoonlijke
verzorging, verpleging, begeleiding of huishoudelijke hulp. ? De regie over de zorg en dus over uw leven.

PGB INFORMATIE - UITLEG EN ADVIES
GRATIS EN VRIJBLIJVEND - WIE BETAALT, DIE BEPAALT!

Senas
Senioren Zorg & Assistentie
Z.O. Drenthe - N.O. Overijssel

Tel.:?0591-785?831

Meest vernieuwende en complete thuiszorg,
zodat u langer thuis kunt blijven wonen!
b.g.g.:?06?-?174?43031

info@senas-zorg.nl

www.senas-zorg.nl

Trimsalon Dommel
Noorderdiep 44
9521 BD Nieuw Buinen
Tel: 06-21408840
www.trimsalon-dommel.nl
www.facebook.com/trimsalondommel

Behandeling volgens afspraak
Lid A.B.H.B.

Kinderopvang

Noorderstraat 38
9524 PD Buinerveen

“DE MOLLETJES”
Heeft nog een aantal plekken vrij.
Voor kinderen van 0 t/m 12 jaar

Nieuwsgierig?!
Kom gerust even langs,
koffie, thee en limonade staan
klaar.

Groetjes Tjarda
Zuiderdiep 10
9521 AT Nieuw Buinen
Tel. 0599-212230
E-mail
kov.de.molletjes@gmail.com

AFRASTERINGSMATERIALEN
TUINHOUT
PVC MATERIALEN

Geopend:
Di-vr 9.00-18.00
Za
9.00-13.00
Tel. 0599-212326

A.Sloots
Zuiderdiep 217 / Nieuw-Buinen T: 0599-212773 F: 0599-212783
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Sportnieuws
Schaats / visnieuws
De schaatsvereniging“Buinerveen“ organiseert de volgende
viswedstrijden:
18 mei
18.00 -21.00 uur
15 juni
21.00-24.00 uur
13 juli
18.00-21.00 uur + BBQ
31 augustus
13.00-16.00 uur
28 september
13.00-16.00 uur (op gewicht)
Inleg volwassenen
Kinderen t/m 12 jaar

€ 2.50
€ 1.00

OUDE METALEN AKTIE
Zaterdag 4 mei 2019
Vanaf 9.30 uur
Materialen niet voor 9:15 uur aan de weg plaatsen
GEEN witgoedapparaten en rubberbanden
Zwaar materiaal?
Bel Arnold Habing: 0599-212353 of 0613384448
Schaatsvereniging Buinerveen e.o.
Kontributie schaatsvereniging 2019
Donateur per gezin
Donateur alleenstaand
Gezinslidmaatschap
Persoonlijk lidmaatschap vanaf 18jaar

€ 6.00
€ 3.00
€ 8.50
€ 6.00

Viskaarten voor het vissen in de ijsbaan in 2019 zijn te verkrijgen bij:
A. Trip
(Alleen op de maandagen tussen 18.00 uur - 19.00 uur)
Zuiderdiep 8
9521 AT Nieuw-Buinen
A.Habing
(Alleen op de woensdagen tussen 18.00 uur - 19.00 uur)
Zuiderstraat 14A
9524 PJ Buinerveen
Gezinslidmaatschap:
€11.50
Persoonlijk lidmaatschap:
€ 6.50
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Nieuws s.v. O.K.K.
Er is in ons aanbod iets verandert, daarom een nieuwe lijst met onze danslessen:
Dinsdag:
Dames
Kids 8 t/m 12 jaar
Dames

Zumba
Fundance junior
Zumba

Zondag:
Alle leeftijden

09.00 – 10.00 uur
18.00 – 19.00 uur
19.15- 20.15 uur

Freestyle Zumba

Je mag twee keer gratis meedoen om te kijken of je het leuk
vind daarna kun je lid worden van sv. O.K.K.
Voor vragen kan je bellen met Wilma Hendriks
tel: 0599-619137.

beweegseizoen

Het
voor senioren is geopend!

Voor senioren is het heel belangrijk om
fit te blijven door verantwoord te bewegen onder leiding van deskundige
docenten. Op maandag 3 september
beginnen onze 15 groepen voor 55plussers weer aan hun volgende seizoen van 33 lessen (sep '18 – mei '19).
Kom gerust eens onaangekondigd
langs en neem je gympies mee om twee
maal gratis mee te doen.
De contributie bedraagt € 3,- per les. Zo
blijf je in beweging en het is nog gezellig ook.
Kijk voor meer informatie op onze website www.fitplus-borger-odoorn.nl
of bel:
Herman van Veen
secretaris/penningmeester,
tel. 0599-238908 of
Frank Cliné,
voorzitter,
tel. 0591-532555.

€ 30.00/kw.
€ 27.00/kw.
€ 30.00/kw

10.00 – 11.00 uur

€ 30.00/kw.
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Activiteiten VV Buinerveen
Steun de VV Buinerveen
door kleding in te zamelen
voor mensen in nood
Wat mag er wel en wat mag niet worden ingezameld:
Materialen die wel worden vergoed:
Kleding
Schoenen (samengebonden)
Huishoud textiel zoals lakens, kussenslopen, dekens,
dekbedovertrekken, gordijnen en handdoeken
Ÿ (alles verpakt in gesloten plastic zakken)
Materialen die niet worden vergoed 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
Inleveren kan bij het voetbalveld in een blauwe rolcontainer, deze
staat net buiten het hek.
De tijd is iedere vrijdagmorgen vanaf 09.00 uur tot 12.00 uur.
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Hebt U nog vragen hierover bel dan tel. 06 12 20 88 16.

BE-SUS

FRITUURVET

Voor onderhoud in, aan en om het huis…!
Tuinen, straatwerk, schoonmaak,
of in combinatie. Bel voor gratis advies!
Bert 0646188435
Susanne 0620735294
Voor bedrijven en particulieren

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

Dorpskrant Buinerveen
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Beste Sportvrienden
Het bestuur + activiteiten commissie van
Voetbalvereniging Buinerveen is van plan

30 Juni
Weer de jaarlijks (straten, familie, vrienden) volleybal toernooi te organiseren op
het sportveld in Buinerveen

Aanvang 13.00 uur
Nog even voor de duidelijkheid:
Een team bestaat uit 6 personen waarvan (2 vrouwen, meisjes)
binnen de lijnen moeten staan
Inleg is 10 euro per team
Alle teams moeten een half uur van tevoren aanwezig zijn
Een team dat niet speelt moet een teller +scheidsrechter beschikbaar stellen
Opgave kan tot woensdag 26 Juni tot 18.00 uur
Opgave kun je doen bij:
G Boekholt tel 0599-212869 of bij W Timmer tel 06-81810359

Iedereen een gezellige maar vooral sportief toernooi toe gewenst
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Buinervener boeren door de jaren heen (Deel 2)
Jan Weits kopte met “De grote
verandering” de ontwikkelingen
vanaf de jaren zestig in de agrarische bedrijvigheid in Buinerveen. Zie zijn artikel in De
Zwerfsteen / 't Turfschip, nr. 1 in
2018. De neergang in het aantal
boerderijen in de sectoren melkvee en landbouw is terug te
brengen tot min of meer gelijktijdige ontwikkelingen, zoals:
-De herinrichting van het gebied
door herverkaveling;
-De toenemende beschikbaarheid en bereikbaarheid van landbouwmachines;
-Overheidsmaatregelen op terreinen als milieu, mestbeleid en
voedselveiligheid;
-Maatregelen om veel werkgelegenheid naar het noorden van
Nederland over te brengen.
Ruilverkaveling
Met name door het graven van
nieuwe waterwegen en sloten én
het rechttrekken van het Kleine
Dieppie moesten er grondruilen
tot stand worden gebracht. Doorgaans betekende dat langdurig
gesteggel over bodemkwaliteit,
bereikbaarheid van gronden,
optimale grondwaterstand en
goede waterafvoer. Zo zijn door
het verharden van zanddijken de
akkerbouwers in het voordeel
geraakt voor wat betreft bereikbaarheid van (nieuwe of deels
verworven) percelen.

Denk aan het bestraten van de
Osdijk en Zuursedijk. Met name
het (onbedoeld) voorzien in betere akkerbouwpercelen, in combinatie met de toenemende inzet
van landbouwmachines, luidde
vanaf circa 1965 een fase in waarin ook de animo een melkveebedrijf overeind te houden duidelijk afnam.
Landbouwmachines
De mechanisatie nam hand over
hand toe. In deze regio verschenen tractoren, rooi- en dorsmachines. De tractor trok de
ploeg(en) door de akker en achter
die tractor werden hulpmiddelen
gekoppeld om onder meer te egaliseren, plantvoren te maken, in
strakke lijnen op goede afstanden
te zaaien en te oogsten.

Zie foto's (uit archief Jan Weits)
aardappelkrabben en machinaal
rooien mét kleine tractor. Vervolgens hebben we die hulpmidde-

len alsmaar groter en sneller zien
worden, alsook de entree van de
combine. Een landbouwwerktuig dat het graan maait én dorst
in één doorgaande werking. En
ook hier doorgaans een samenhang van factoren die de kleine
akkerbouwer tot stoppen dwong.
De kleinere boer zag op tegen de
kosten en/of financiering van
landbouwmachines, zag ook
geen kans om het bedrijfsperceel
uit te breiden en meer en meer
overkwam het de boer geen
opvolger te hebben. Zonen (en
dochters) gingen na een schooldiploma werk zoeken in het westen, zagen bedrijfsovername niet
zitten en prevaleerden een werkkring van 09.00 – 17.00 uur met
een stabiele beloning. Blijft dat
een kleine groep overblijvers (de
groter wordende boeren) de gronden van de kleine boeren opkocht
en daardoor (nog even) konden
voortbestaan.
Voedselveiligheid
Alle boeren kregen wel te maken
met de gevolgen van milieumaatregelen, mestbeleid en voorzieningen op het gebied van voedselveiligheid. Langzaam maar
zeker raakt het handmelken buiten gebruik en verdwenen de
melkbussen. In de uren tussen
melken en ophalen van de melkbussen verminderde de kwaliteit
van de niet zo heel snel afkoelende melk. In verband met het verhogen van de kwaliteit van de
verse melk ontstonden er een
aantal verbeteringen zoals
gebruik van melkmachines, later
geheel automatische melkinrichtingen met rechtstreekse melkopvang in koeltanks. En dat
vroeg (= vereiste) weer om grotere melkveebedrijven. Al deze
ontwikkelingen kostte de kop
van vele lokale/regionale kleine
melkfabrieken, leidde tot enkele
grote melkophalers en melkver-
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werkers en daarmee het verdwijnen van bijna alle Buinervener
melkveehouders. Zie foto's (uit
archief Jan Weits) ophalen melkbussen met paard en kar, later de
grotere aanpak met melkwagen.
Werkgelegenheid Noord
Nederland
In de jaren vijftig stak herrijzend
Nederland de handen uit de mouwen. Bijvoorbeeld de vestiging
van Philips en AKU/ENKA in
onze regio (Zuid-Oost Drenthe/Zuid-Oost Groningen) was
een direct gevolg van het regeringsbeleid na de Tweede Wereld
oorlog. In Den Haag was men
van mening dat industriële activiteiten de goede weg was naar
scheppen van werk en op gang
helpen van productiviteit en
export. Tussen 1949 en 1963
produceerde het Ministerie van
Economische Zaken maar liefst
acht industrienota's. Al werkende
weg bleek al snel dat Noord
Nederland meer dan andere regio's op dat gebied sterk achterbleef. De grootste zorgenkindjes
waren Oost-Friesland, OostGroningen en Zuid-OostDrenthe. Vanaf 1950 kregen deze
gebieden extra steun voor de
ontwikkeling van bedrijfsterreinen, infrastructuur, woonwijken
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en onderwijs. Bedrijven die zich
vestigden in onder meer Emmen,
Hoogeveen, Veendam, Winschoten en Stadskanaal werden
beloond met premies. Over de rol
van Philips Stadskanaal op het
voortbestaan (= sluiten) van Buinervener boerenbedrijven zal in
een volgende editie van deze
dorpskrant iets meer informatie
worden gegeven. Daarbij zal –
net als in deze alinea is gedaan –
gebruik worden gemaakt van het
boek “50 jaar Philips in Stadskanaal” waarin teksten en foto's van

medewerkers van Dagblad van
het Noorden: Michel Brandsma,
Henk Wollerich, Jan Kiewiet,
Henk Blanken, Theo Koopman
en Anne Marie Kamp.
Jan Weits / Martin Snapper
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Imkerij - Destilleerderij - Schminkerij

De Gouden Moer
Aanmelding voor de
uitstapjes van
BoodschappenPlusBus
kan via welzijnsorganisatie
Andes van
Maandag t/m Vrijdag
van 09.00-12.00 uur,
op telefoon nummer:
06-31938756 of 0591-585554

- Honing- en bijenwas producten
- Gepersonaliseerde presentjes
- Exclusieve dranken
- Educatieve lezingen voor school
- Creatieve workshops
- Kinderfeestjes
-Vrijgezellenfeesten
- Demonstraties Oude Ambachten
www.degoudenmoer.nl
Zuiderdiep 189 9521 AE
tel. 0599211949

degoudenmoer@gmail.com
Nieuw-Buinen
Cittaslow Supporter

De BoodschappenPlusBus
wordt mogelijk gemaakt door
de gemeente Borger-Odoorn,
Welzijnsorganisatie Andes,
het Nationaal Ouderenfonds,
de Vriendenloterij, de
Rabobank, het Drentse
Mondenfonds, Woonservice
Lefier, garage Oving en het
fonds Sluyterman van Loo.

Zuiderdiep 64
9521 AV Nieuw-Buinen
T 06 54774473

holmhuis@brocante-theeschenkerij.nl
www.holmhuis-brocantetheeschenkerij.nl

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
1996. 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

openingstijden: zie website

Vlieghuis
Installatietechniek
ga
da s, w
k e ate
nz re
ink n e
we lec
rk tra
en

Gert Vlieghuis
Hollandialaan 3a
9521 BW Nieuw Buinen
Tel.: 0599-212755
Mob.: 06-53267174
www.vlieghuis.com
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COLOFON
Uitgever:
Stichting Dorpshuis Buinerveen
Locatieadres:
Dorpshuis ‘de Viersprong’
tel: 212813
Redactie:
Bram van Buuren 211918
brammes@hetnet.nl
Geert Hilbolling
212975
geert.hilbolling1@ziggo.nl
Foto’s
members.ziggo.nl/geertbuinerveen
Janny Hoving
hobo14@zonnet.nl
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Belangrijke telefoon nummers
Politie Wijkagent
Jan Beugels
0900-8844
Gemeente:
zonder 0591
140591
KCC Buurtbeheer
zonder 0591
140591
Gebiedscoordinator.
Wietze van der Harst
06-11706974
Dieren ambulance
09001122362
Dorpsbelangen Nieuw-Buinen
06-27437413
Plaatselijk Belang Buinerveen/Nieuw-Buinen west
0599-212353
Huisartsenpost buiten kantoortijden
0900-9229

212446

Marjan Poelman
212275
marjanpoelman@hetnet.nl
E-mail-adres :

brammes@hetnet.nl
Website:

dorpskrant-buinerveen.nl
Redactieadres:
Bram van Buuren
Hoofdkade 4
Buinerveen
tel: 211918
Bezorgers:
Martie Alberts
Andre Kamp
Brian van Buuren
Geert Boekholt
Lien Verstoep
Druk:
Middeljans,
Buinerveen
tel. 212232

Wij steunen verenigingen uit de regio
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.

Rabobank Borger-Klenckeland
Een aandeel in elkaar
rabobank.nl/borger-klenckeland
(0599) 69 63 50
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Spelweeknieuws!
De voorbereidingen van de spelweek zijn alweer in volle gang. Zoals afgelopen jaar zal
ook dit jaar de spelweek weer plaatsvinden op het terrein van VV. Buinerveen.
Het thema voor dit jaar is HOLLAND.
Van koekhappen tot wie is de mol en van de stormbaan tot een feestelijke afsluiting.
De feestelijke afsluiting voor groep 1 t/m 4 zal dit jaar in tegenstelling tot voorgaande jaren op vrijdagavond
plaatsvinden, de rondrit op zaterdagochtend komt hiermee te vervallen! We nodigen jullie allen uit om de
spelweek gezamelijk met ons af te sluiten!
Jullie doen toch ook mee?!
Aanmelden kan weer vanaf 1 mei via de website of middels het
aanmeldformulier dat op de scholen wordt uitgedeeld.
Wij zijn opzoek naar vrijwilligers die ons deze week willen ondersteunen met de verschillende activiteiten
en het op en afbouwen. Aanmelden hiervoor kan bij één van de bestuursleden of via onze mail:
spelweekbuinerveen@gmail.com

Dag
Woensdag

Tijd
14.00-16.00

Groep 1 t/m 4

Groep 5 t/m 8

4-7 jaar

8-12 jaar

Speurtocht

Survivallen

20.00-22.00

Maak het spel

Wie is het

22.00-00.00
Donderdag

12+

Wie is de mol

10.00-12.00

Knutselen en patat eten

Hollandse spelletjes M

14.00-16.00

Hollandse spelletjes S

Ken je dorp

Hollandse spelletjes XXL

18:30-19:30
21.00-23:00
Vrijdag

10.00-12.00

Lasergamen
Waterspektakel

14.00-16.00
18:30-19:30

Zaterdag

Stormbaan
Heel Holland bakt

Feestelijke afsluiting

20.00-22.00

Ik hou van Holland

22.00-08.00

Groep 5 Groep 6,7,8
naar huis overnachten

07.00-08.00

Stormbaan

Ontbijt

Dropping
Ontbijt

