Dorpskrant Buinerveen
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Dorpshuis gesloten vanwege Corona
Afhalen van Snacks wel mogelijk
Velen van onze inwoners zullen
het wel hebben gemerkt: ons
dorpshuis is gesloten vanaf 15
maart 18.00 uur vanwege de ook
in ons land optredende Corona
ziekte. Allereerst gold deze sluiting tot 16 april maar inmiddels is
de gesloten termijn verlengd tot
en met 28 april 2020. En of de
sluiting daarna nog eens verlengd is nu nog niet bekend maar
zeker niet onmogelijk!
Sluiting treft vooral beheerders
Deze sluiting betekent natuurlijk
voor ons beheerdersechtpaar
Marijke en Xander Bardewee
een groot verlies van inkomen
omdat bijna alle activiteiten in
het dorpshuis vanaf 15 maart
verboden zijn. De maatregel van
onze overheid is begrijpelijk
omdat besmetting met het Coronavirus zoveel als mogelijk moet
worden voorkomen. Uiteraard
doen Marijke en Xander wel een
beroep op de opengestelde schaderegelingen waardoor het verlies gedeeltelijk zal worden
gecompenseerd.
Afhalen van snacks wel
mogelijk!
De sluiting van het dorpshuis
betekent niet dat er helemaal
niets kan gebeuren. In de regelgeving is opgenomen dat afhalen

van voedsel wel mogelijk is mits
de regels daarvoor in acht worden genomen. Marijke en Xander bieden de mogelijkheid om
telefonisch een bestelling te
plaatsen en dan tussen 16.00 en
20.00 uur de bestelling af te
halen. Die mogelijkheid wordt
geboden op elke donderdag, vrijdag en zaterdag. Bij dit afhalen
moet wel worden voldaan aan
enkele voorschriften zoals het in
acht nemen van de 1,50 meter
afstand tussen personen en is er
alleen pin-betaling toegestaan.
Bovendien mogen er niet meer
dan drie personen in de zaal aanwezig zijn. Zijn er al drie personen binnen dan moet u buiten
even op uw beurt wachten.
Bestellen?
Voor diegenen die van deze
mogelijkheid gebruik willen
maken volgt hierbij het telefoonnummer van het dorpshuis: 0599
212813. Bestellen kan alleen
telefonisch. Ook is informatie te
vinden op de facebookpagina
van het dorpshuis: “Dorpshuis
De Viersprong Buinerveen”. Een
bestelling is tevens een blijk van
begrip, vertrouwen en hulp in
deze voor onze beheerders erg
moeilijke periode.
Bestuur Stichting Dorshuis
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ACTIVITEITEN IN EN OM HET DORPSHUIS

Agenda
9 mei Oude metalen aktie
tot 31 mei Plantjes actie
20 jun Viswedstrijd

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 :

11 jul Viswedstrijd

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.

12-15 aug

Nummer 3

inleveren voor

3 juni 2020

Nummer 4
Nummer 5
Nummer 6

inleveren voor
inleveren voor
inleveren voor

12 augustus 2020
7 oktober 2020
2 december 2020

28 jun Volleybal

Spelweek

29 aug Viswedstrijd
11 sep Pleinfeest
12 sep Pleinfeest

Verschijning: eind van de betreffende maand

26 sep Viswedstrijd

brammes@hetnet.nl

Website:
www.buinerveen.nu

Nieuw-Buinen

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

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: Nieuw-Buinen
Industrieweg 25
Maandag, woensdag en vrijdag
van 09.00 -12.00 uur
Halen en brengen van goederen
op afspraak via
Angelique Delfsma
tel. Is 0683806189

Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige automobilisten
die voor verlenging van hun rijbewijs moeten worden gekeurd, kunnen
voor informatie en een afspraak tijdens kantooruren bellen naar het
landelijke afsprakenbureau van Regelzorg Rijbewijskeuringen:
088 23 23 300.
Zelf een datum plannen kan via www.regelzorg.nl.
Locaties in de regio zijn
Assen, Gieten, Emmen en Winschoten.
Tarief:
€ 35,00 voor de B/E keuring
€ 55,00 voor chauffeurs met rijbewijs C/D/E.
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OUDE METALEN ACTIE
Zaterdag 9 mei 2020
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

Jongeren café 'T HOK Buinerveen
We hebben met NLDoet heel hard gewerkt met een aantal vrijwilligers om de jeugdsoos wat op te knappen en weer
helemaal fris en schoon te maken. Zo jammer dat jullie dat nu niet kunnen zien!

Hoewel, als je langs rijdt kun je zien dat de dertig jaar oude lamellen voor het raam eindelijk vervangen zijn voor iets
nieuws. Was het jou al opgevallen?
We hopen dat iedereen gezond is en dat we de jeugd
van de jeugdsoos snel weer mogen verwelkomen zodra
we weer open mogen.
Houd onze Facabookpagina in de gaten om op
de hoogte te blijven van onze activiteiten.
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Beste mensen,
Wij hopen dat jullie het allemaal nog een beetje redden in deze rare tijden. De signalen die wij vanuit jullie
krijgen zijn gelukkig zeer bemoedigend. In veel dorpen is het nog rustig en houdt men zich goed aan de
regels. Ook ontstaan er mooie initiatieven. Mensen helpen elkaar waar mogelijk. Super om dit in onze mooie
gemeente te zien! Blijf dit vooral doen.
Uiteraard zijn er ook zorgen en vragen. Bereiken we alle inwoners in onze dorpen wel, valt er niemand
tussen wal en schip? Niet iedereen heeft namelijk de beschikking over een goed netwerk. Voor het doen van
bijvoorbeeld een boodschap is dit wel zeer wenselijk.
Om jullie hierin te helpen, hebben wij een lijst opgesteld met de winkels in onze gemeente die ook aan huis
bezorgen. Doe jullie voordeel hiermee.
Zie onder de lijst van winkels in gemeente Borger-Odoorn.
Gebiedscoördinator van gemeente Borger-Odoorn

Levensmiddelen bezorging in de Gemeente:
-

-

Coop Odoorn (0591-512293)
Bezorgt i.v.m. de corona nu de hele dag en rekent geen bezorgkosten.
Drogisterij Elly (0591-512215)
Bezorgt op afspraak.
Drogisterij Sima (0591-514769)
In uiterste gevallen kan dat, maar er wordt doorgaans verwezen naar eigen zorgkader.
Bakker Joost Odoorn (0591-580280)
Bezorgt. Binnen het dorp geen bezorgkosten
Bakker Kuipers Valthe (0591-512247)
Bezorgt en rekent geen bezorgkosten in Valthe.
Puur ambacht Exloo (0591-221406)
Bezorgt en rekent geen bezorgkosten in Exloo.
Schutrups Klijndijk (06-53995417)
Heeft een route: -Maandag, Klijndijk/Odoorn/Valthe
-Dinsdag, Valthermond (voorste)/Exloërkijl/Valthe
-Vrijdag, Exloo/Valthermond (achter)
Daarnaast kan er online besteld worden, waarbij de bestelling liefst 2 dagen van te voren gedaan wordt.
Spar Exloo (0591-549082)
Bezorgt i.v.m. de corona nu de hele dag en rekent geen bezorgkosten. Heeft nu ook online mogelijkheid en verschillende
betaalmogelijkheden.
Van Klinken Valthermond (0599-661328)
Bezorgt. Bestellingen via site of door te bellen.
Attent A.Drent tweede Exloërmond (0599-671896)
Heeft geen online bestelmogelijkheid. Op vrijdag kan er altijd bezorgd worden en op andere dagen in overleg.
Bakker Oale Ambacht Borger (0599-234546)
Bezorgt. 1 dag van te voren bestellen.
Puur Ambacht Borger (0599-236942)
Bezorgt. 1 dag van te voren bestellen.
Boni Borger (0599-236942)
Kan NIET bezorgen i.v.m. het ontbreken van middelen. Kan goederen wel gereed zetten.
AH Borger (0599-234443)
Gaat NIET bezorgen
Aldi Borger en Nw-Buinen (0529-459300)
Gaat NIET bezorgen
Kruitvat Borger (0318-798000)
Bezorgt.
Etos Borger (0599-235576) Erik Wichertjes (06-51234084)
Gaat niet bezorgen, maar wil wel meewerken aan afhalen buiten bij de winkel.
Bakkerij Eerkens Nw-Buinen (0599-615451)
Bezorgt. 1 dag van te voren bestellen, met bezorgkosten.
De Ieme Natuurvoeding Borger (0599-236124)
Bezorgt. Binnen Borger rekent men per bestelling €2,50,- aan bezorgkosten. Buiten Borger rekent men € 5,- aan
bezorgkosten. Bestellingen bij voorkeur via de mail: ieme@iemeborger.nl
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Van de Zweedse buizerd, de ooievaar en de winter
Van de Zweedse buizerd, de ooievaar en de winter.
Het was een zonnige dag in de
tweede helft van oktober. Met
mijn vrolijke kleinzoon Hugo, de
oudste van dochter Willemijn, en
vergezeld door onze hond Boera
wandelde ik al keuvelend over
onze “camping” die de laatste
jaren steeds meer op een natuurgebied is gaan lijken. Hugo liep
soms voor mij uit en gooide dan
een stevige tak weg, zover als hij
dat kon. Boera joeg daar dan achteraan en bracht hem weer terug.
Doel van de tocht was de bijenstal, een soort afdak waaronder 8
bijenkasten staan en die bijna aan
het eind van de camping is
gebouwd. Iedere morgen wandelen hond en ikzelf daar heen. Dan
noteer ik de gegevens van de
minimum maximum thermometer die in de bijenstal hangt en
lees de stand in de regenmeter af.
Nu zouden opa en Hugo eens
even kijken of en hoe druk de
bijen nog vlogen. Het zal ongeveer halverwege de wandeling
zijn geweest toen een grote schaduw over de grond gleed. Hugo
schrok er van en zowel hij als ik
keken verrast omhoog. Ik zag
wat ik vermoedde: de Zweedse

buizerd. Een grote donkerbruine
vogel gleed boven de bomen in
de richting van de Paardetangendijk. Hij was er weer. Al zeker 4
of 5 jaar zie ik elke winter in het
gebied rond de kruising Paardentangendijk-Noorderstraat en
ook op de camping een buitengewoon grote bruine buizerd. Uitsluitend als het winter is; in voorjaar en zomer is hij er niet. Er van
uitgaande dat veel vogels in de
winter hun broedgebied verlaten
en naar meer zuidelijke streken
trekken had ik, voor mijzelf,
deze buizerd de Zweedse buizerd gedoopt. Zeker weten of het
altijd dezelfde was kon natuurlijk niet maar ik ging daar wel
van uit. Buizerds kunnen wel 20
jaar oud worden dus het kon heel
goed zo zijn. Als het voorjaar
aanbrak was de vogel op zekere
dag weer gevlogen. Het aparte
van de winter 2019-2020 is dat ik
de Zweedse buizerd na die ene
keer niet meer heb gezien hoewel
ik er speciaal op heb gelet.
Toen ik op 20 februari een brief
naar de post had gebracht zag ik
dat op het ooievaarsnest in de
hoogste boom bij de woning van
mevrouw Rous een ooievaar was
teruggekeerd. Ik hoorde dat hij
ook al eerder gesignaleerd was.
Dat was buitengewoon vroeg in
het jaar; eigenlijk nog midden in
de winter.

Zou het misschien zo zijn dat
beide vogels gevoeld hebben dat
het weer dit jaar de winter zou
overslaan ? Dat de Zweedse buizerd daarom vroegtijdig de
terugreis naar het noorden had
durven aanvangen ? Dat de ooievaar daarom al naar Buinerveen
was teruggekeerd terwijl het best
had gekund dat zich nog een
staartje winter had kunnen
voordoen ?
We weten het niet maar stiekem
denk ik dat het zo is… Misschien
onzin; nooit te bewijzen; maar
het is minstens heel apart; het
vroege vertrek van de Zweedse
buizerd en de vroege terugkomst
van de Buinerveense ooievaar(s).
Wim Windt
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EENZAAM……
“Eenzaam maar niet alleen” is de
naam van een boek dat voormalig koningin Wilhelmina over
haar leven schreef. Als je er over
nadenkt wat die titel inhoudt kun
je de betekenis van wat eenzaam
is misschien wat scherper
omschrijven. Je kunt dus je eenzaam voelen zowel als je alleen
bent maar ook in gezelschap van
anderen.
Wat is dan eenzaamheid precies ?
Een poging om wat verder te
komen…
Eenzaam ben je als je behoefte
hebt aan zinvol contact met één
of meer medemensen maar door
een zekere oorzaak is dat contact
er niet of te weinig en zie je zelf
geen kans dit gevoel te doorbreken.
Wat kan die oorzaak zijn ?
Er kan een ruimtelijke oorzaak
zijn; je woning staat alleen op
een eiland en het water verhindert contact met anderen of je
ervaart dit zo.
Er kan een taalprobleem zijn;
bijvoorbeeld als je verzeild bent
geraakt in een gezelschap waar
een onbekende taal
wordt
gesproken of je ervaart dit zo.
Er kan een cultuurprobleem zijn;
de mensen waartussen je leeft
hebben heel andere gebruiken en
gewoonten als jijzelf. Men voelt
zich anders en vreemdeling.
Er kan een karakterprobleem
zijn; door je eigen aard voel je zo
veel verschil met de mensen om
je heen dat werkelijk contact niet
mogelijk lijkt. Zo van: “ Ik heb
gelijk en die anderen deugen
niet”.
Er kan een gebeurtenis in je leven
zijn geweest die je zo uit je evenwicht heeft gebracht dat je dit de
mensen om je heen verwijt of
aanrekent. Je hebt begrip en
steun verwacht die in jouw ogen
te weinig was of zelfs is weggebleven.
In al deze situaties kan de oor-
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zaak van het eenzaam voelen
aan beide kanten liggen of
gedeeltelijk aan de kant van “de
eenzame” en gedeeltelijk aan de
kant van “de mensen rondom”.
In situaties waarin diepe teleurstelling of hevige jaloezie vanuit
een traumatische gebeurtenis in
het verleden de eenzaamheid
heeft veroorzaakt is het voor
goedwillende medemensen uit
de omgeving heel moeilijk die te
helpen wegnemen. Ondanks
pogingen daartoe van die mensen
(familie, vereniging, kerk, dorp,
buren enz.) kan uit frustratie of
trauma brute afwijzing volgen.
Die leidt dan tot “hakken in het
zand” en verdere vereenzaming
en werkt dus contraproductief.
Dat dit zijn oorzaak vindt in
hem/haar zelf wordt niet herkend en erkend .
Wat te doen ?
Toen “Plaatselijk belang” vorig
najaar mensen opriep over dit
onderwerp te komen praten in het
Dorpshuis kwamen er tussen 10
en 20 mensen op af. Zij voelden
zich allen betrokken bij het dorp
en zijn inwoners en waren bereid
waar mogelijk te helpen om eenzaamheidsproblemen aan te pakken. Er werden initiatieven tot
activiteiten aangereikt. In de
laatste Dorpskranten is daarover
een verslag te vinden.
Ik stel vast dat mensen het recht
hebben eenzaam te zijn. De buitenwereld vermoedt soms wel
wat maar weet ook niet echt of
en welke mensen zich echt een-

zaam voelen en hoe daaraan iets
te doen. Je kunt niet zomaar op
iemand afstappen en vragen:
“Bent u eenzaam ?”
Daarom is het allereerst de eenzame mens zelf die op een of
andere manier in actie moet
komen en contact zoeken met
mensen om hem/haar heen. Het
kan zijn door zich bij een kerk,
sportvereniging, ouderenbond,
buurtvereniging, voetbalclub,
biljart vereniging, sjoelclub of
wat dan ook aan te sluiten, door
familiebanden aan te halen, door
vergaderingen te bezoeken, door
een toneeluitvoering of concert
te bezoeken, door hulp aan te
bieden op dit of dat gebied, door
te gaan wandelen/fietsen en dan
onderweg met toevallige mensen
een praatje te maken; van het één
komt dan misschien het ander,
enzovoorts.
Sociaal actief worden. Niet blijven zitten mokken maar jezelf
toespreken; naar buiten treden en
je zelf er toe brengen om actief
belangstelling te hebben en te
tonen voor de ander die er voor
je kan zijn. Familieleden, buren,
collega's kortom de mensen
waarmee je te maken krijgt. Zij
zullen positief reageren.
“Wie wil die kan” geldt ook voor
eenzame mensen.
En als dat allemaal maar niet lukt
zoek dan iemand op die echt je
vertrouwen heeft en spreek je
uit.
Tien tegen één kom je daarmee
en daarna verder….
Wim Windt.
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Feestverhuur / materieelverhuur
oa Abraham / Sarah poppen,
statafels, kloofmachines etc.
Info: website;
Email;
Facebook;
Telefoon;
Adres;

www.potverhuur.nl
info@potverhuur.nl
www.facebook.nl/potverhuur
06-23213242
Zuiderdiep 131 Nieuw-Buinen

Pleinfeest 2020:
11 & 12 september
Het zijn gekke, onzekere tijden.
Ondanks dat zijn de voorbereidingen voor het Pleinfeest 2020
weer gestart. Of het door kan
gaan weten we helaas nog niet.
Maar zolang er nog geen definitieve besluiten zijn genomen
gaan wij door met de voorbereidingen. Wij hopen natuurlijk dat
wij dit jaarlijkse dorpsfeest door
kunnen laten gaan!
Het weekend van vrijdag 11 &
zaterdag 12 september zal weer
in het teken staan van gezelligheid en activiteiten op en rond
ons mooie dorpsplein. Vrijdag
zal er 's avonds weer een en al
gezelligheid zijn in de feesttent.
Daarna kunnen we zaterdag door
in de dagactiviteiten met als
afsluiting weer een muziekavond.
Dit alles zal weer zoveel mogelijk in samenwerking zijn met
verenigingen en vrijwilligers,
zoals Buinerveen dit altijd zo
goed kan!
Hopelijk tot dan!
Pleinfeest Commissie

Ook voor:
- manicure
- diabetes en reuma
- vergoeding ziekenfonds
mogelijk
Jolanda Baars-van der Scheer
Zuiderdiep 83
9523 TB Drouwenermond
Tel.: 0599-611231
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Over het Veenkaor gesproken…
Over het Veenkaor gesproken…
De liederen die het Veenkaor
zingt vormen een mengelmoes.
Het “repertoire” is heel gevarieerd.
De laatste weken voor Kerstmis
zijn het gewoonlijk bekende
kerstliederen die bij de repetities
gezongen en ingeoefend worden.
Buiten die speciale periode is de
zang map gevuld met zo'n 100
teksten van min of meer bekende
liederen. Muziek die “lekker”
zingt.
Meest Nederlands maar ook voor
Engelse, Duitse of anders talige
nummers draait het koor de hand
niet voor om. Goed in het gehoor
liggende melodieën van zeemansliederen zoals “De klok
van Arnemuiden” tot “Bye bye
love”; van “Het kleine café aan
de haven” tot “Sierra Madre”.
Mij is opgevallen hoe goed het
werk van Ede Staal (gestorven
1986 !)de tijd heeft doorstaan. Ik

merk door zijn ballades te zingen
deze steeds beter te gaan invoelen en waarderen. Je hoort ook
hoe mooi, vriendelijk en raak de
Groninger taal kan zijn. Het herinnert me aan onze buurvrouw
tijdens de periode dat we in Sauwerd woonden (1968-1971) die
zo zacht en mooi Gronings liet
horen dat dit mij altijd is bijgebleven.
Wij zingen van Ede “Mien eerdappelland”, “ 't Het nog nooit zo
donker west”, “Vrouger” en “Termunterziel” en misschien komen
er nog wel meer van zijn ballades
bij. Authentieke muziek, sterk
van tekst en melodie, met een
vleugje nostalgie en heimwee en
zeker veel liefde voor het Groningerland en zijn bewoners.
Voor mij zijn de liederen van
Ede Staal zeker van hetzelfde
niveau als bijvoorbeeld “Het
Dorp” tekst van Friso Wiegersma, muziek Jean Ferrat,

gezongen onder meer door Wim
Sonneveld en André van Duin of
“Aan de Amsterdamse grachten”
van Pieter Goemans ook gezongen door Wim Sonneveld en anderen. Door ze te zingen leer je
deze liedjes extra waarderen. En
u weet het: Zingen is goed voor
lijf en leden !! !!
Kom het eens uitproberen na de
coronaperiode !
Zet uw stem in en kom meezingen op donderdagavond in het
Dorpshuis.
Wim Windt

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
Alice van Iersel
0599639516
Jacob Hospers
0616554099

gienus@hrcoatings.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

Email van onze beheerder:
Xander en Marijke Bardewee

bardewee.drenth@gmail.com
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Naam:
Adres:
Postcode + Woonplaats

Deelnameformulier
Spelweek Buinerveen
2020

Telefoonnummer:
geboortedatum:
E-mail adres:

Aanmelden via de site is mogelijk
vanaf 1 mei

Groep in schooljaar
2020/2021

www.spelweekbuinerveen.nl

Voor 1 juli € 12,50 daarna € 15,00
Kosten:

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

Deelnameformulieren + bijdrage kunnen
ingeleverd worden bij:

(te voldoen bij opgave)
Woensdag 12 augustus t/m
Wanneer:
zaterdag 15 augustus 2020
Opmerkingen:

Janet Smid
Noorderstraat 3
Buinerveen
(kan ook in de brievenbus gedeponeerd worden)

Schoenmaat
(groep 1 t/m 4)
Vrijwilliger:
Ik doe alleen mee met de avondspellen (12+)
(graag aanvinken als dit van toepassing is)
Deelname op eigen risico

Dag

Tijd

Groep 1 t/m 4
4-7 jaar
Ruilen maar

Groep 5 t/m 8
8-12 jaar
Challenge
The game

Woensdag 14.00-16.00
20.00-22.00
22.00-00.00
Donderdag 10.00-12.00 Pimp je schoen en smikkelen
Hou je sokken wit
14.00-16.00
Het Kabouter pad
Lasergamen
14.00-17.00
21.00-23.00
Vrijdag
10.00-12.00
Waterfeest
Stormbaan
14.00-16.00
Levend Buinerveen
18.30-19.30
Feestje
19.30-20.30
BBQ
20.30-22.00
Pubquiz
22.00-08.00
Groep 5 Groep 6,7,8
naar huis overnachten
22.30-08.00
Zaterdag 07.00-08.00
Ontbijt

12+
De alleskunner
Wie is de mol

Lekker sportief
Lasergamen
Stormbaan
BBQ

Dropping
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Internet Glasvezel in Oranje, Grijs en Wit
Het is jullie niet ontgaan. De aannemer die het glasvezelnetwerk
aanlegt is volgens plan door Buinerveen getrokken. Tot ieders
verbazing steekt nu voor elk huis
een oranje sprietje uit de grond.
Dit oranje sprietje is de glasvezel
kabel die naar de huizen gelegd
moet worden.
Het bedrijf 'De digitale stad'
voert het glasvezel project in
Borger-Odoorn uit. Deze heeft
de aannemer opdracht gegeven
om de glasvezelkabel in Buinerveen voor te bereiden.
Het glasvezel project in BorgerOdoorn is opgezet vanuit Europese regels die gelden als de overheid een subsidie wil geven.
Deze regel schrijft voor dat het
project alleen adressen met internet van minder dan 30Mbit mag
aansluiten. Deze adressen worden 'witte adressen' genoemd.
Dit komt overeen met de adressen die buiten de kern van een

dorp liggen. De adressen die in de
kern liggen worden dan 'grijze
adressen' genoemd en komen
niet in aanmerking.
Krijgt Buinerveen nu wel of geen
glasvezel internet en wanneer.
Dit is op dit moment moeilijk te
zeggen. Binnenkort overlegt de
gemeente met 'De digitale stad'.
Wordt vervolgt…
Timothy Maduro

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

of telefonisch via 0599-212353

Algemeen nummer Dorpshuis 0599 – 615 320

Dorpskrant Buinerveen
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Steun de
VV Buinerveen
door kleding in te zamelen 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,
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

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

Ÿ

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.

Noorderstraat 38
9524 PD Buinerveen

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

AFRASTERINGSMATERIALEN
TUINHOUT
PVC MATERIALEN

Geopend:
Di-vr 9.00-18.00
Za
9.00-13.00
Tel. 0599-212326
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Nieuws CBS School 59
En daar zitten we dan.. Allemaal
te werken vanuit huis. De eerste
week zijn we allemaal druk bezig
geweest met het organiseren van
het leren op afstand. We merken
dat we daar op School 59 een
goede balans in hebben gevonden, maar ook missen we de kinderen ontzettend. Om u een klein
kijkje te geven in ons aanbod,
nemen drie leerkrachten u mee in
ons onderwijs op afstand.
De onderbouw (groep 1/2)
Geschreven door juf Nelleke Vos
De communicatie met de ouders
verloopt via Parro. In parro is er
een speciale kleuterapp gemaakt. Op deze manier kunnen
de ouders met elkaar praten en
elkaar ondersteunen. Foto's, liedjes en filmpjes worden met
elkaar gedeeld. In deze app komt
ook de planning voor de volgende dag te staan met o.a. digitale
lessen van Gynzy, Squla en Bas.
Daarnaast is er een Yurls pagina
gemaakt waar allerlei werkjes,
spelletjes, filmpjes e.d. wordt
klaargezet waar de ouders met
hun kinderen mee aan de slag
kunnen. Er wordt goed gewerkt
door de kleuters en de ouders. Er
komen prachtige creaties tevoorschijn. Samen komen wij hier
doorheen!

De middenbouw (groep 3/4/5)
Geschreven door
juf Ilse Kleefman
In een vrij vlot tempo is het thuisonderwijs in groep 3/4/5 opgezet. Elke dag krijgen de kinderen
een planning toegestuurd. Vooral
de essentiële leerstof wordt aangeboden, maar ook een ontspannend lesje tekenen of muziek
maken. Doormiddel van een
ouderapp is er veel contact
onderling, op een afgesproken
tijdstip is de juf bereikbaar. Dit
gaan we uitbreiden naar videobellen zodat het contact nog persoonlijker wordt.
De kinderen maken het werk veel
online, zodat juf direct mee kan
kijken en feedback kan geven.
Alleen groep 3 werkt in een werkboekje thuis. Af en toe vraag ik
de kinderen mij een brief te
schrijven hoe het met ze gaat. Zo
oefenen ze ook nog het schrijven
en krijg je wat persoonlijke info.
Het is even omdenken, maar het
creëert ook weer hele mooie
momenten. Samen komen we er
wel!
De bovenbouw (groep 6/7/8)
Geschreven door
juf Suzan Klinkhamer
Op 18 maart zijn we met groep
6/7/8 van School 59 begonnen
met het digitaal werken.
Wij, de juffen, moesten eerst wel
even slikken. Hoe gaan we dat
doen, wat gaan we doen? Wat
hebben we al, wat moet erbij
komen? Al gauw merkte ik waar
wij als kleine school groot in
zijn: Samen werken naar hetzelfde doel. Na een kort overleg
met het team konden we al snel
aan de slag om de digitale leeromgeving klaar te zetten voor
leerlingen. Het kostte ons twee
dagen om het goed op poten te
zetten. We maakten een dagplan-

ning en plaatsten dit dagelijks in
parro.
Al gauw bleek in de bovenbouw
dat er behoefte was aan persoonlijk contact tussen leerlingen en
leerkrachten. Met hulp van de
bovenschools ict- er creëerden
we in Teams een omgeving voor
groep 6 t/m 8. Tot dusver werkt
dit goed. Op een snelle manier
worden bestanden gedeeld, er
wordt instructie gegeven d.m.v.
groepsbeeldbellen en individueel
beeldbellen. Doordat het in
Teams mogelijk is om beeldschermen te delen kunnen we op
een snelle manier met leerlingen
meekijken en ze voorzien van de
juiste feedback.

Website
Wilt u op de hoogte blijven van het
laatste nieuws van
CBS School 59,
bezoekt u dan onze website:
www.school59.nl
of volg ons op twitter:
@ckcschool59

Dorpskrant Buinerveen
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De digitale programma's die we
voor de basisvakken rekenen,
taal en spelling gebruiken, hebben allemaal de mogelijkheid tot
direct monitoren van de leerling
resultaten. We weten dus wat de
leerlingen hebben gemaakt.
Door het individuele contact via
Teams, krijgen we nu beter
inzicht in hoe de resultaten tot
stand komen. Daarnaast proberen we regelmatig contact te leggen met ouders van leerlingen bij
wie het leerproces moeizaam
verloopt. Dit doen we via parro,
email en in een enkel geval via
beeldbellen in Teams.
In de komende tijd gaan we de
klassen assistent online inzetten,
zodat er ook in deze situatie nog
meer tijd is voor de leerlingen die
extra ondersteuning nodig hebben. En we denken na hoe we
onze pabostagiaire in kunnen
zetten, zodat ook hij zo min mogelijk oponthoud zal ondervinden
in zijn opleiding.
Om het thuiswerken plezierig te
houden plaatsen leerkrachten om
de beurt een challenge of zomaar
een filmpje in padlet. Ook ouders
en kinderen delen op dit online
prikbord foto's en filmpjes over
het thuiswerken, de vrije tijdsbesteding en andere grappen en
grollen. Zo hebben we een
onderling plezierig contact.

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

www.senas-zorg.nl

info@senas-zorg.nl
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Zevenblad: lastige woekeraar of heerlijke groente?
Nu we met zijn allen meer aan huis gebonden zijn, gaan velen van ons tuinieren: schoffelen, harken en
onkruid wieden. Maar wacht, vóór je begint met onkruid wieden! Besef je goed dat veel van deze onkruiden
waardevolle eetbare planten zijn. Maak van de gelegenheid gebruik de planten in jouw tuin beter te leren
kennen en in een ander perspectief te zien. Er staat zo veel eetbaars in jouw tuin, vaak zonder dat je het weet.
Zevenblad, ook wel bekend als hanepoot, is een beruchte woekeraar. We hebben het plantje te danken aan de
Romeinen. De verkenners die voor de troepen uit gingen, namen het zevenblad mee. Zij plantten en zaaiden
het hier uit zodat het als voedsel kon dienen voor de Romeinse legers. Dit zegt wel iets over de kwaliteiten
van het zevenblad. Het is namelijk rijk aan voedingsstoffen, bevat veel mineralen en is in grote mate te
oogsten.
Heeft zevenblad zich eenmaal gevestigd in je tuin, dan kom je er niet meer vanaf. Maar wat als jij nu ook
ontdekt dat je hem kunt eten? Is het dan nog zo erg dat hij er is? Je kunt het jongere blad gebruiken als
groente, net als spinazie. Maak er een soep, hartige taart of pesto van. Of snipper wat jong blad door de
salade. Om jouw te inspireren eens op een andere manier naar het zevenblad te kijken, hier een recept voor
een pesto met zevenblad.
Vegan pesto met zevenblad
Ingrediënten:
1 bos jong zevenblad
75 g. zonnebloempitten
1 teen knoflook
½ kopje olijfolie
2 flinke eetlepels edelgistvlokken
sap van een halve citroen
peper en zout
Bereidingswijze:
Rooster de zonnebloempitten in een droge koekenpan. Laat ze afkoelen op een bord.
Snijd het zevenblad fijn en doe alle ingrediënten in een maatbeker.
Meng met de staafmixer tot een dikke maar nog grove massa. Maal niet te lang, het mag nog stukken
bevatten. Voeg eventueel nog wat olijfolie toe, tot het een smeuïge pesto is.
Aandachtspunten bij het wildplukken:
1. Weet wat je doet en ben er zeker van dat je de goede plant hebt. Ook in jouw tuin kunnen giftige
planten staan.
2. Pluk op een schone plek, ver van industrie, autoverkeer, bestrijdingsmiddelen en de populaire honden
uitlaatplek van de buurt
3. Pluk alleen veel voorkomende eetbare planten. Zeldzame en beschermde planten laat je staan
4. Maak van je tuin een wilde tuin of laat een stukje verwilderen. De bijen, vlinders en andere dieren
zullen je dankbaar zijn. Zo werkt het twee kanten op. Jij kunt je maaltijd aanvullen met eetbare wilde
planten uit jouw tuin en de bijen en vlinders hebben ook meer te snoepen
Leah Groeneweg is wildplukster en organiseert samen
met Tim Horneman natuurbelevings- en wildplukactiviteiten.
Op hun website www.inhetwildeweg.nl staan nog veel
meer inspirerende recepten, als ook het aanbod van
hun activiteiten.

Dorpskrant Buinerveen

Duif
Er zit een houtduif in de voortuin.
Op het gras. Versuft, knipperend
met de oogjes en met opgezette
veren rond de krop. De duif zit
pal in de zon en die schijnt
behoorlijk fel vandaag. Ai! Dat
ziet er niet goed uit. De vogel is
ziek, dat is duidelijk. Af en toe
loop ik naar het raam en kijk naar
de duif. Er zit nog wel wat beweging in, soms zit de vogel iets
verderop, maar nog altijd precies
in het zicht. 'Waarom heeft de
zieke duif nou juist onze tuin
uitgekozen?, vraagt mijn man.
Dat weet ik ook niet. Misschien
omdat wij geen katten hebben?
Tussen de middag loopt mijn
man de tuin in, op zoek naar de
duif. Hij vindt haar; ze zit wat
naast de oprit, op het parkeerplaatsje. Versuft en nog steeds
knipperend met haar oogjes.
Vandaag wou ik nou juist de tuin
in. Dat is mijn remedie tegen het
teveel aan slecht coronanieuws
de laatste tijd. Ik zal nu maar niet
de voortuin in gaan. Daar zit de
duif, en door de zieke duif te zien,
Besmet met een of ander virus?,
denk ik toch weer aan corona en
dat is nou juist niet de bedoeling.
Dan maar de achtertuin in.
In de achtertuin struin ik wat
rond en doe hier en daar wat klusjes. Eikels van de tegels bij het
huisje halen, 2019 was een uitzonderlijk goed eikeljaar,
Robertskruid weghalen (Geranium robertianum), de vijvertjes
bijvullen en er meteen maar wat
blad uitscheppen. Niet uit het
vijvertje achterin de tuin bij de
schommelpalen, daar kunnen
nog kikkers in zitten! Vorig jaar
was ik te vroeg en haalde ze uit
hun winterslaap. De kikkers in
onze tuin slapen lang uit.
De roodborst die onze achtertuin
als territorium heeft achtervolgt
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me. Hij (of zij) loert op lekkere
hapjes. Altijd leuk, gezelschap
van een roodborstje. Het komt
steeds dichterbij. En daar, tussen
de bonte dovenetel voor het huisje ontdek ik zowaar één kievitsbloem (Fritillaria meleagris).
Een witte en nog stijf in knop,
maar toch. Een jaar geleden harkte ik de knoppen er per ongeluk
uit, dus nu blijf ik uit de buurt
met de hark. Oh, wat heerlijk
toch, zo buiten in de tuin bezig
zijn. Je zal maar op een flat
wonen. We zijn een stuk beter af,
in Buinerveen, juist nu.
Weer binnen trek ik mijn tuinkleren uit, zet mijn laarzen bij de
verwarming in de bijkeuken (zijn
ze morgen lekker warm) en loop
dan naar de woonkamer. Even
kijken hoe het met de duif staat.
Ik werp een blik uit het raam
maar zie niks. De duif is weg.
Gelukkig maar. Als zij dan toch
sterft dan alsjeblieft uit het zicht,
onder de heg of zo.
De volgende dag schijnt de zon
al weer. Ik ga de tuin in. Eerst
maar eens de vogels te voeren.
Dat doe ik anders nooit in april,
maar nu wél omdat ik zo van ze

geniet en ze me de dag door helpen. Ik bied ze wel eiwitrijk voedsel aan (meelwormen!). Daar
hebben ze nu, in het voorjaar
behoefte aan. Na het vullen van
de laatste voedersilo die ik aan
een tak van de appelboom
ophang draai ik me om. Mijn blik
valt direct op iets groots op de
grond. Grijs, met bruin en wit.
Het is de houtduif. Ze ligt half
onder de tuinbank met gespreide
vleugels, oogjes gesloten. Dood.
Ach. Gelukkig dat mijn man
thuis werkt. Ik roep hem, hij
komt uit zijn werkkamer en gaat
meteen tot actie over. Handig
schept hij de duif op met de spa
en loopt ermee naar de verste
uithoek van de tuin...
En ik? Ik schiet gauw de tuin in
en vul de gieter. Even wat afleiding zoeken. Vandaag eerst maar
eens de planten in de bloembakken water geven. Terwijl ik bezig
ben klinkt er een schor 'roe-kóe
koe, roe-kóe koe'! uit de kersenboom. Ik kijk omhoog. Daar, op
een hoge tak, zit een houtduif.
Deze leeft - en hoe.
Sylvia van Soest
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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.

De bibliotheek bezorgt reserveringen thuis
De bibliotheek komt naar haar
klanten toe. We doen er alles aan
om de collectie zo veel mogelijk
beschikbaar te maken. Daarom
kunnen klanten ook nieuwe
reserveringen doen. Dit is alleen
van toepassing op boeken die
binnen de eigen bibliotheek
aanwezig zijn. Ook deze titels
worden aan de deur geleverd.
Tot die tijd kunnen klanten
gebruik maken van de overige
(online) diensten.
Overige diensten
De fysieke deuren van de bibliotheek zijn tijdelijk gesloten,
maar online zijn we 24/7 open.
Hier lees je e-books, luister je
naar luister boeken, leer je voor
je auto-theorie of gebruik je de
andere diensten die de bibliotheek beschikbaar stelt.
Op ww.bibliothekendrenthe.nl/online-bibliotheek is een
actueel overzicht van alle diensten en content die bibliotheken
aangesloten bij Biblionet Drenthe bieden aan klanten.

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

Volg ons op facebook
Elke maandag: Video Thuisblijf
Top5 met leuke tips voor ebooks voor kinderen
Elke woensdag: Video Online
boekstartuurtjes
Elke vrijdag: Vragenuurtje

Tot 1 juni zijn alle activiteiten
van de bibliotheek afgelast en/of
opgeschort.
De bibliotheken zijn in ieder
geval t/m 28 april dicht en bij het
inleveren van kopij voor deze
dorpskrant is er nog geen duidelijkheid wanneer de bibliotheken weer open zullen gaan.
De medewerkers van de bibliotheek wensen u sterkte in deze
bijzondere tijd én veel leesplezier!

Dorpskrant Buinerveen
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NIEUWS van Plaatselijk Belang Buinerveen/Nieuw-Buinen west
Huisnummer op paaltje:
Het is gelukt om de financiering
voor de huisnummers rond te
krijgen. Dankzij een subsidie van
gemeente Borger-Odoorn en van
Kracht van de Veenkoloniën is
dit gelukt.
Voor de uitreiking van de
voucher zou op dinsdag 7 april
een bijeenkomst zijn in ons
dorpshuis, maar helaas is het
Coronavirus een spelbreker. De
activiteit is voorlopig uitgesteld.
Inmiddels zijn de huisnummers
en paaltjes in bestelling.
De bedoeling is, om als de maatregelen omtrent het Coronavirus
voorbij zijn, dat u de huisnummers en paaltjes zelf op kunt
komen halen bij Middeljans
Sport en Reclame, Hoofdstraat 3
in Buinerveen.

Jaarvergadering:
Op woensdag 11 maart is onze
jaarvergadering gehouden samen met Stichting Dorpshuis
Buinerveen. Sandra van Esveld
van Stichting Hartveilig BorgerOdoorn vertelde over de AED's
en de BHV-ers in ons dorp. Bij
Dorpshuis De Viersprong hangt
een AED en bij fam. Hospers,
Zuiderdiep (tegenover Chinees
restaurant De Nieuwe Ster). Er
zijn 41 BHV-ers aangemeld in
ons gebied. Er wordt geprobeerd
om nog een AED aan te schaffen
in de buurt van Avitec. De cursussen, bestaande uit max. 8 personen kunnen in Dorpshuis De
Viersprong georganiseerd worden. Laat een ieder die een cursus
via zijn/haar werk volgt zich ook
aanmelden op hartslag.nu. Je kan
zelf bepalen waar je opgeroepen

wil worden.
Van het afgelopen jaar is een
PowerPointPresentatie vertoond
met daarin foto's van de activiteiten die door Plaatselijk Belang
zijn (mede) georganiseerd.
Carla Drent heeft afscheid genomen van het bestuur vanwege
een andere bestuursfunctie. Zij
werd bedankt voor haar werk als
bestuurslid. Fijn dat zij wel zich
wel blijven inzetten voor de AED
in ons dorp. Graag zien we een
inwoner uit Nieuw-Buinen west
deel uit maken van ons bestuur.
Wie stelt zich beschikbaar?
Informatie kan bij de bestuursleden opgevraagd worden.
De kascommissie heeft decharge
verleend. De contributie voor
2020 is vastgesteld op 7,50 euro
per jaar. We zijn druk bezig om te
gaan innen via een automatische
incasso, maar dat zal helaas dit
jaar nog niet gaan plaatsvinden.
A E D / H a r t v e i l i g B o r g e rOdoorn UPDATE van de werkgroep:
Samen op weg naar 1250 burgerhulpverleners in Borger-Odoorn!
Om dit te realiseren, heeft Hartveilig Borger-Odoorn een week
van de reanimatie georganiseerd.
Van 3 tot en met 8 februari zijn er
in de gehele gemeente reanimatiecursussen gevolgd. In Dorpshuis de Viersprong werden op 3
dagdelen lessen gegeven. Voor
de mensen waarvoor geen plaats
was of die niet konden, wordt
nog naar een nieuw moment
gezocht. Hiervoor was al een
datum gekozen, maar vanwege
het Coronavirus is deze uitgesteld. Informatie is te vinden op
de website www.hartveiligbo.nl.
En bij Marijke Kardol als contactpersoon in ons dorp voor de
AED.
Sms of app?
Is er een melding in de buurt van
jouw woon- en werkadres terwijl

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.

je in een andere stad bent? Dan
ontvang je geen oproep via de
app, maar ontvang je wel een
sms. We sturen namelijk altijd
standaard een sms op basis van je
ingevulde woon- en werkadres.
Dit kan dus ook gebeuren als jij
daar op dat moment niet bent.
Met de HartslagNu-app ontvang
je oproepen op basis van je gpslocatie, dus de plek waar je op dat
moment bent. Met de app kun je
dus in een onbekende omgeving
opgeroepen worden.

Speeltuin:
Als speerpunt zijn we dit jaar
bezig met het realiseren van een
speeltuin in ons dorp.
Hiervoor zal een plan en een
begroting opgesteld moeten worden. Tevens kan er nagedacht
worden over de plek waar de
speeltuin gesitueerd moet worden. En op welke manier wordt
de speeltuin ingevuld?
Mocht u belangstelling hebben
om mee te denken in een werkgroep Speeltuin, die opgezet gaat
worden, dan kunt u zich wenden
tot ons bestuur.
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Koffieuurtje:
Dit uurtje wordt georganiseerd
voor onze inwoners om elkaar te
ontmoeten. Maar ook om mensen bij elkaar te brengen, die bv.
vervoersproblemen hebben om
een boodschap te doen of een
ziekenhuisbezoek of medicijnen
op te halen. Ook voor inwoners
die wel belangstelling hebben
om even bij elkaar op bezoek te
komen voor een praatje en een
kop koffie. Of samen een activiteit te gaan ondernemen.
Op de laatste bijeenkomst op
woensdag 26 februari is er
gesjoeld en gekaart door de aanwezigen. Een gezellige middag!
De volgende activiteiten zijn
vanwege de maateregelen
omtrent het Coronavirus afgelast.
Woensdag 1 april:
Naar Lenie Pegge op de Zuidelijke Tweederde weg. Kletsen bij
een bakje koffie/thee en rondlopen op de boerderij of in de moestuin. Vertrek bij dorpshuis De
Viersprong
Woensdag 13 mei: Fietstocht van
ongeveer 1 tot 1,5 uur met koffie/thee Vertrek bij dorpshuis De
Viersprong
Hopelijk kunnen we in juni weer
nieuwe afspraken maken.
Computerles:
De eerste groep cursisten Klik en
Tik hebben de lessen afgerond en
een certificaat ontvangen. Daarna heeft deze groep de cursus
Digisterker gevolgd en inmiddels ook afgerond met een certificaat.
Een tweede groep is gestart met
Klik en Tik, maar helaas zijn
deze lessen voorlopig gestopt
vanwege het Coronavirus.
De Klik en Tik cursussen bestaan
uit een aantal bijeenkomsten van
twee uur, waarbij eerst de basis
wordt behandeld (klikken en
zoeken) en daarna internet, emailen enz. en vervolgens kan
nog worden behandeld sociale
netwerken. Er is een docent aan-
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wezig, die deze cursus begeleidt.
Op dit moment nemen 7 inwoners in eigen tempo deel aan deze
cursus.
Vanuit Biblionet Drenthe wordt
gezorgd voor laptops en koptelefoontjes. Eigen laptop of een
tablet mag ook gebruikt worden.
Aanmelden kan nog steeds via
Ina Habing 0599-212353 of 0655582238 of via een briefje met
adresgegevens in de brievenbus
op Zuiderstraat 14A.

NL-doet:
Op zaterdag 14 maart hebben wij
als Plaatselijk Belang meegedaan met de actie NL-doet.
Er zijn 50 nestkastjes ophangen
aan de eikenbomen aan de Noorderstraat en het Zuiderdiep. Dit
ter bestrijding van de eikenprocessierups. De nestkastjes zijn
geschonken door GroenLinks
Borger-Odoorn en fractievoorzitter Pieter de Groot hielp mee
om de kastjes te bevestigen.
Dank aan een ieder die heeft meegeholpen!
Het bestuur van Plaatselijk
Belang Buinerveen/NieuwBuinen west bestaat uit:
Ina Habing, voorzitter
Marijke Kardol, secretaris
Jan van Noortwijk,
(penningmeester)
Dennis Middeljans
Ina Veenstra
vacature
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Nieuws OBS 75
We zouden wel eens geschiedenis kunnen schrijven met het
coronavirus. Wie had gedacht dat
het zou uitgroeien tot een pandemie? Overtreffen we de Spaanse
griep van 1918 – 1919?
Wie zal het weten? Laten we
maar hopen dat het niet al te lang
meer aanhoudt. Kom maar op
met de zon!
We hebben de toetsen van het
leerlingvolgsysteem achter de
rug. De leerlingen hebben hun
rapport meegehad en de leerlingen die naar het Voortgezet onderwijs gaan, hebben samen met
hun ouders de vervolgschool
bepaalt. De aanmeldingen zijn de
deur uit. De IEP-toets voor groep
8 gaat dit schooljaar niet door
i.vm. het coronavirus.
We zouden nu een periode tegemoet gaan waarin veel activiteiten op stapel staan. Zo gaan op 3
april de leerlingen van de bovenbouw een dagje op stap in het
teken van 75 jaar Vrijheid! Ze
zullen in de gemeente BorgerOdoorn opmerkelijke plekken
uit de 2e Wereldoorlog bezoeken
en er is een theatervoorstelling.
Helaas niets van dit alles!
Op de donderdagmiddag voor
het paasweekend hebben we
allerlei activiteiten voor de leerlingen gepland. De leden van de
AC zijn er druk mee. We weten
dat dit goed komt, want er zit een
stel enthousiaste ouders in de
AC, die hun schouders graag
onder boeiende activiteiten zetten. Jammer, gaat ook niet door.
De koningsspelen zijn op 17 april
gepland. Erg vroeg dit jaar, maar
dat heeft te maken met de meivakantie. De juffen vieren naast de
koningsspelen ook de juffendag
op 17 april. We zijn druk bezig
met de voorbereidingen. Komen
volgend jaar ook goed van pas.
Onze jaarlijkse bloemenactie
vindt ook plaats op 17 april. Druk
dagje dus. De AC komt met

mooie planten langs de deur.
Natuurlijk hopen ze veel te verkopen, zodat ze met de inkomsten weer mooie activiteiten voor
de leerlingen kunnen organiseren. Wat zal het er in Nieuw Buinen /Buinerveen straks fleurig
uitzien!
En dan op naar de meivakantie,
27 april t/m 8 mei. Het blijft ook
na de meivakantie een plezierige,
leerzame tijd voor de leerlingen.
Het verkeersexamen (theoretisch
en praktisch) staat op de rol, de
Obstacle Run voor de groepen 5
t/m 8 is ook een hele uitdaging op
15 mei. Van 18 t/m 28 mei zijn we
druk met ons Kunstproject.
Noteert u alvast 28 mei in de

agenda's, want dan hebben we
afsluiting van het project met een
pleinfeest. En ook het pleinfeest
is gecanceld.
Om met de woorden van Mark
Rutte te spreken, let een beetje op
elkaar, houd 1 ½ meter afstand,
was regelmatig je handen en bel
af een toe met vrienden, ouders
en bekenden. Het komt vast weer
goed.

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

www.obs75nieuwbuinen.nl.nl

Dorpskrant Buinerveen
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Door de huidige beperkingen zijn de trouwe vrijwilligers van OBS 75 niet in staat bij u aan de deur te komen
om de zomerbloeiers aan te bieden zoals voorgaande jaren. Echter, in samenspraak met Kwekerij Popken te
Exloërveen is er een oplossing gezocht. Kwekerij Popken heeft de mogelijkheid geboden om toch de
jaarlijkse actie uit te voeren in een andere opzet. We zijn erg trots op deze samenwerking en zijn Popken
dan ook zeer erkentelijk voor het samen zoeken naar een oplossing in deze bijzondere tijd. Natuurlijk
worden alle door het RIVM gestelde maatregelen in acht genomen en we vragen u dan ook de gewenste
1,5 meter afstand te houden bij bezoek aan de kwekerij.
Deze week hebben alle inwoners van Buinerveen, Nieuw-Buinen tot de Mondenweg, Buinen en
Drouwenerveen een flyer in de brievenbus gehad met een uniek nummer. Deze flyer werkt als een
waardebon. Hij wordt eenmalig bezorgd en wordt bij verzilvering ingenomen. De flyer is alleen geldig voor
de zomerbloeiers waarmee de school elk jaar al langs uw deur kwam, tot 31 mei 2020!
Van elke aankoop van deze zomerbloeiers met de uniek genummerde bon draagt Kwekerij Popken een
percentage af aan de school. Aan de ene kant dus niet het gemak van het kopen van prachtige
zomerbloeiers aan de deur, maar anderzijds een wereld aan kleurkeus in de kassen van Popken. Dus heeft u
de A4 flyer nog niet gevonden deze week, zoek dan erg goed uw oud papierbak na of dat ene stapeltje op
een stoel, tafeltje of in de hoek. U steunt daarmee de school en krijgt er prachtige bloemen voor terug. Het
enige wat u moet doen is de A4 flyer meenemen naar Popken, uw planten uitzoeken en bij de kassa de flyer
inclusief het unieke nummer duidelijk laten zien en inleveren. Eénmalig, dat dan weer wel.
De activiteitencommissie OBS 75 dankt u bij voorbaat voor uw steun en hoopt op een grote opbrengst en
veel vrolijk gekleurde bloembakken dit voorjaar.
Bij dit artikel op linker bladzijde een klein voorbeeld van de flyer. Dan weet u waar u naar zoeken moet,
mocht u de flyer nog niet hebben opgemerkt.
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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

Verkoop van
afvoegmaterialen
voor alle soorten
gipsplaten

V
laa oor de
gste
prij
s

Complete gipsplaatafwerking
Noorderstaat 1, Buinerveen
0599-212787

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.

Avitec infra & milieu NV
Zuiderdiep 34, 9521 AT Nieuw-Buinen
0599-212170 | www.avitec.nl | info@avitec.nl

Ook zijn er diverse
mogelijkheden qua formaat.

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

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

Lopend Buffet
Onbeperkt eten voor slechts

€ 14.95 p.p.
Ook catering mogelijk voor
thuis en bedrijf
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Meraskikkernieuws
Op weg naar Pasen lijkt het alsof
we met elkaar in een hele slechte
film zijn beland. Nog niet iedereen lijkt te beseffen dat social
distancing een bevel is en geen
verzoek. Ook wij hebben het
daar soms best wel moeilijk mee.
Positief hierin is dat je gezondheid, vrijheid, ruimte nog meer
gaat waarderen dan je misschien
al deed.
Nog niet zo lang geleden vierden
we met de kinderen uit ons dorp
het kindercarnaval. Een prachtige middag waar Jos Tipker een
stukje topvermaak bracht. Wat
hebben de kinderen, maar zeker
ook de andere aanwezigen genoten. Iets waar ons dorp sterk in is:
samen met vrijwilligers maak je
veel mogelijk! Ook vanaf deze
plek nog een keer een warm dankjewel voor jullie hulp. Ons werd
de vraag gesteld waar we dit toch
allemaal van doen want de
gevraagde entree aan de kinderen
is vast niet genoeg. Zoiets is
immers niet goedkoop. En dat
klopt helemaal. Het antwoord is
eenvoudig. Eigenlijk betaalt
onze omgeving indirect mee aan
deze activiteiten. Wanneer er in
het dorp iets te vieren is en we
worden gevraagd om bijvoorbeeld een serenade te 'blazen'
doen we dat graag en we maken
soms muziek bij bijvoorbeeld
een open dag. Heel vaak krijgen
we dan een bijdrage voor nieuwe
bladmuziek of voor een activiteit. We verkopen zelfgemaakte
producten op de kerstmarkt en
het pleinfeest in ons dorp. Al jullie bijdragen geven we gedurende het jaar weer uit aan activiteiten zoals het kindercarnaval én
nieuwe bladmuziek. Want om het
leuk te houden vinden we het fijn
om regelmatig nieuwe, vrolijke
muziek te laten horen. Onze volgende uitdaging is repertoire van
André Hazes. Thuis te oefenen
voorlopig want samen muziek

maken is er ook even niet bij.
Of toch wel…maar dan op een
andere manier dan we gewend
zijn. Zo werd Mark, onze basspeler, 50 op 1 april. Werkelijk waar
geen grap! Normaal gesproken
zouden we dan met zijn allen een
serenade gaan brengen maar dat
was uitgesloten. Het kan ook
anders. Een van ons ging op pad
met het 50 jarigen-kikkercadeau
terwijl een ander bij aankomst de
jarige belde en het lang zal hij
leven in de telefoon toeterde.
Ruimschoots anderhalve meter
afstand maar de muziek schalt
Mark nu waarschijnlijk nog in
zijn oren! Als klap op de grote
trom..uh..vuurpijl kreeg hij ook
nog een verjaardagslinger met
kikkerselfies van alle Meraskikkers. Dit alles niet nadat we ongeveer 198 appjes verder waren
om toch vooral mogelijk te
maken dat er een echte serenade
bij Mark voor het huis plaats zou
vinden. De behoefte om de grenzen van de nieuwe 'wet' op te
zoeken is ons dus ook niet
vreemd?

4 mei tijdens de nationale herdenking laten we weer van ons
horen. Waarschijnlijk nog steeds
niet fysiek ergens op één locatie
maar om 19.58 uur zullen door
het hele land koperblazers het
taptoesignaal laten horen. Na de
2 minuten stilte om 20.02 vallen
andere muzikanten in en spelen
we gezamenlijk het Wilhelmus.
Wat zou het mooi zijn wanneer
deze muziek echt overal klinkt.
Iedereen is uitgenodigd om in
zijn of haar eigen omgeving mee
te doen.
Om de verveling de baas te blijven heeft Marjan tot slot een
echte Meraskikker woordzoeker
gemaakt voor de Dorpskrant. De
lege vakjes vormen samen een
zin. De oplossing mag gemaild
worden naar viersprongmusic@gmail.com of bezorgd in de
brievenbus bij de familie Trip,
Zuiderdiep 8 in Nieuw Buinen.
Onder de goede inzendingen
verloten we een leuk Meraskikkerpakketje.
Let een beetje op elkaar, zorg
voor elkaar en houd de moed
erin!
Margriet Nascimento
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Woordzoeker
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Meraskikkers
Althoorn
Waldhoorn
Snarentrom
Tuba
Fluit
Klarinet
Trompet
Bekkens
Tamboerijn
Woodblock
Triangel
Muziek
Noot
Stander
Doek
Optreden
Bas
Knijper
Blad
Lol
Dirigent
Schatert
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Zuidonder, eindelijk zichtbaar
Het heeft lang geduurd, vele plannen zijn de revue gepasseerd.
Vaak waren er vragen maar geen
idee waar de antwoorden te vinden waren. En nu moet het
gebeuren. Het nieuwbouwplan
van Buinerveen is niet meer anoniem, niet meer onvindbaar maar
heeft een eigen pakkende, wervende website gekregen. En er is
een lokale makelaar aangesteld
die de kavels met verkoopprijzen
aanbiedt. Transparantie. Dus de
vragen kunnen eindelijk beantwoord worden en iedereen met
toegang tot internet kan op
www.zuidonder.nl de planomschrijving bekijken en leuke
interviews lezen met betrokkenen. Voor de lezers van de Dorpskrant die wat minder digitaal
ingericht zijn, op deze wijze een
klein overzicht van de teksten die
te vinden op de voornoemde website. Met toestemming van de
projectontwikkelaar die het zelfs
een geweldig idee vond om ook
in onze Dorpskrant aandacht te
schenken aan het plan.
“Zuidonder in het landelijke Buinerveen is de ideale plek voor
jouw droomhuis. Midden in het
groen met de veengronden als
uitzicht. Je woont hier helemaal
op jezelf, maar wel in een knus
buurtje waar buren elkaar kennen. "Dit is wonen in een liedje
van Daniel Lohues”.
In Zuidonder zijn verschillende
ruime kavels te koop. Je ontwerpt hier zelf je huis en kiest
zelf je aannemer. Niets staat je in
de weg om van je volgende huis
je droomhuis te maken. De
kavels in Zuidonder zijn er perfect voor! In Zuidonder ervaar je
de ultieme vrijheid. Niet alleen
omdat de natuur altijd dichtbij is,
maar vooral omdat je woont in
jouw eigen zelf ontworpen huis.
Zuidonder biedt de ruimte en de
kansen om jouw woondromen uit
te laten komen. Een woonkeuken

voor de hele familie, een woonkamer met open haard of een
zolderkamer die helemaal van
jou alleen is. In Zuidonder is het
aan jou. Start vandaag nog met
het ontwerpen van je droomhuis.
Het beeldkwaliteitsplan van Zuidonder bevat een klein aantal
richtlijnen. Je huis mag aan de
voorgevel maximaal zeven meter
breed zijn. Twee meter achter de
voorgevel mag je hier van afwijken. Je huis dient georiënteerd te
zijn op de straat. Je huis mag
maximaal twee bouwlagen
bevatten en is afgedekt met een
kap met een helling van minimaal 35 graden. Bovendien kenmerkt het huis zich door een eenvoudige detaillering, een rode of
bruine gevelsteen en een antracietkleurige dakpan. Maar let op,
per straat mogen vier huizen hier
van afwijken. Er is in Zuidonder
ruimte voor 37 huizen. Als de
verkoop vordert, komen er nieuwe kavels in verkoop.
Precies zoals wij het willen
Het droomhuis van Tjerk Habing
(30) en Ammerens Trip (29) is
bijna klaar. Duizenden uren hebben ze eraan gewerkt. Tjerk, een
constructeur, heeft het huis zelf
getekend. Op 25 april worden
vrienden en familie opgetrommeld voor de verhuizing. 'Dit is
wat we altijd al wilden.'
Trots leiden Tjerk en Ammerens
ons rond door hun droom: een
strakke woning met landelijke
elementen. Ruim en modern.
Zonnepanelen op het dak, een
duurzame aardwarmtepomp,
perfect geïsoleerd. 'En dit is de
droom van Tjerk.' Ammerens,
die werkt als opticien, wijst op
een kluwen kabels die uit keurig
genummerde kabelgoten komen.
'Domotica!', zegt Tjerk, die constructeur in de weg- en waterbouw is. 'Alle stroompunten kan
ik straks toewijzen en online aan-

sturen naar wens.'
Ook het uitzicht is een droom.
'Kijk dan toch', zegt Ammerens
als we na de rondleiding achter
op het erf belanden. Het is volle
maan. De nacht is helder. In de
verte draait een windmolen. Nog
veel verder knippert een lint rode
lichten. Dat is Duitsland. Maar
het is vooral stil. Over de blauwig
verlichte velden vliegt een uil en
verder is het stil. Dit is wonen in
een liedje van Daniël Lohues.
Is dit waarom jullie gekozen
hebben voor Buinerveen?
Tjerk: 'Ja, dit was we altijd wilden. We hebben zes jaar in Meppel gewoond, maar dat we ooit
terug naar Buinerveen zouden
gaan, stond als een paal boven
water. Ik ben hier geboren en
Ammerens één dorp verderop.
Onze vrienden en familieleden
wonen hier. En het is betaalbaar
hè?Met ons budget koop je in de
buurt van Utrecht alleen de
grond. Wij zetten er voor hetzelfde geld ook nog een huis op. Helemaal naar eigen inzicht.
Waarom is die vrijheid belangrijk voor jullie?
Ammerens: 'We willen zelf bepalen hoe ons huis eruit komt te
zien. En dat is gelukt.'
Tjerk: 'Ik heb de tekening zelf
gemaakt. Daar hebben we wel
een jaar over nagedacht.'
Ammerens: 'Stukje bij beetje
kwam het op papier. Telkens weer
een stukje bijschaven. De inspiratie zochten we op plekken waar
bijzondere huizen te vinden zijn.
Zo hebben we veel rondgereden
en gefotografeerd in de Blauwe
Stad.'
Tjerk: 'Dat zelf bouwen is wel
wat mensen hier graag willen.
Dat spreekt ons ook aan. Zelf
ontwerpen, zelf een aannemer
kiezen, veel zelf doen.'
Heb je die vrijheid gekregen?
Tjerk: 'Natuurlijk moeten wij
voldoen aan het beeldkwaliteitsplan, maar binnen die kaders
waren we eigen baas.'
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Ammerens: 'De woning voldoet
aan onze wensen en aan gemeentelijke eisen.'
Tjerk: 'De goothoogte, de nokhoogte, de gevelbreedte, dat
soort dingen. Dat kwam uiteindelijk mooi bij elkaar. Omdat we
de eerste op het nieuwe plan zijn,
konden we zelf de rooilijn bepalen. Dat vond ik wel grappig.'
Zijn er keuzes waarover jullie
lang hebben nagedacht?
Tjerk: 'We hebben onderzocht of
een grote kelder tot de mogelijkheden zou behoren, maar dat
lukte financieel niet.'
Ammerens: 'Wel hebben we de
bovenverdieping in de voorbereidingsfase aangepast. Waar je nu
een zijbeuk met een extra dakpunt ziet, stond eerst een plat dak
ingetekend.'
Tjerk: 'Dat was wel even wikken
en wegen. Het is nu een zee van
ruimte.'
Ammerens: 'We moeten er nog
een bestemming voor vinden,
maar dat gaat wel lukken.'
Hoe verliep de bouw?
Tjerk: 'Goed. We begonnen met
wat vertraging. Door de hitte kon
het beton niet worden gestort
omdat het te snel hard werd.'
Ammerens: 'Maar verder loopt
alles naar wens. Dat mag ook
wel, want eind juli verwachten
we gezinsuitbreiding.'
Gefeliciteerd! Gaat alles goed?
Ammerens: 'Ja, supergoed.'
Jullie wonen nu nog in een stacaravan naast de bouw. Is het
huis op tijd klaar voor de
bevalling?
Tjerk: 'Zeker. Dat gaat ruim-
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schoots lukken. Er moet nog veel
gebeuren, maar we hebben nog
een paar maanden. Het is hard
werken, maar ik vind dit een
prachtige tijd. En trouwens: ik
wist ook meteen weer waarom ik
zo graag in het dorp wilde
wonen.'
Hoezo?
Tjerk: 'Het is ons-kent-ons en
tijdens de bouw merk je meteen
hoe prettig dat is. Niemand is te
beroerd om je te helpen. Overal
kun je handjes en materiaal
lenen. Als het huis binnen klaar
is, gaan we buiten een paar
zaterdagen straten. Dat is
gewoon genieten: een oergezellige dag met vrienden. Een biertje
als het werk is gedaan.
Ammerens: 'Het sociale karakter maakt het ook veilig. Overdag
zijn wij aan het werk. Onze bouwplaats is vrij toegankelijk. Er
staan geen hekken omheen.'
Tjerk: 'Maar als er een onbekende om ons huis scharrelt, krijgen
we wel een belletje.
Jullie plek is bijzonder hè; helemaal achterop het veld?
Tjerk: 'Zo hadden we het in ons
hoofd. Eerst werd ons een kavel
aangeboden op het begin van het
plan, maar wij wilden per se aan
de rand bouwen. Het vrije zicht
over de velden is wat we zochten.
Daar moesten we wel even voor
praten, maar we kwamen er
uiteindelijk prima uit met de projectontwikkelaar.'
Ammerens: 'We zijn nu ook een
mooi visitekaartje hè? Vol in het
zicht!'
Tjerk: 'Er komen regelmatig

belangstellenden even een rondje
doen. Die praten we graag bij
over de kavels.'
Nieuwe buren zijn welkom?
Tjerk: 'Zeker! Het is nu wel heel
erg vrijstaand hè?'
Tot zover de bijdrage in deze
Dorpskrant aangaande het nieuwe plan Zuidonder. Met dank
aan de toestemming voor plaatsen van Explorius Vastgoedontwikkeling in de persoon van
Sjoerd Dijs. Mocht u interesse
hebben in een kavel op Zuidonder, de verkoop is in handen van
Wim Stuursma Makelaardij.
Hans de Vries staat voor u klaar
om vragen te beantwoorden. Te
bereiken op 0599 236 666. Voor
alle overige informatie is de website natuurlijk ten allen tijde te
bezoeken.
Vermoedelijk zullen Tjerk en
Ammerens het enige stel zijn
wiens blijde verwachting ook in
de Dorpskrant werd aangekondigd. Namens de redactie van
harte gefeliciteerd! De ooievaars
die vorig jaar in ons dorp zijn
neergestreken en nu alweer volop
aan het nestelen zijn hebben hun
werk goed gedaan!
Marjan Poelman
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Nieuws van de Vrouwen van Nu, afdeling Buinerveen
Avondbijeenkomsten:
Woensdag 19 februari: Via
Pedagogische academie is Erik
Hulsegge terecht gekomen in de
journalistiek. Hij heeft gewerkt
bij Groninger Dagblad en
Kanaalstreek, waar hij wekelijks
een eigen column schreef. Bij
RTV Noord heeft hij verschillende werkzaamheden uitgevoerd.
Op dit moment presenteert hij
samen met Wiebe Klijnstra het
radioprogramma Noordmannen.
De quiz Klouk is door hem
bedacht en is nog steeds te zien
op de televisie.
Hij heeft 2 boeken geschreven;
"Numero Dertien" en
"Haalfzeuven".
Een mooie avond met veel
humor!
Woensdag 18 maart: Alice Roukema over bekkenfysiotherapie. Vanwege de maatregelen
omtrent het Coronavirus is deze
bijeenkomst niet gehouden.

Themadag Provinciale Agraris c h e C o m m i s s i e
Deze dag in Hoogeveen had als
thema ZORG VAN ETEN EN
DRINKEN MAAR OOK
AAIBAAR BLIJVEN.
Wija Koers informeerde ons hoe
belangrijk het is om je goed te
presenteren als agrariër.
Ze doet dit werk al 25 jaar voor
verschillende doelgroepen, maar
ze kwam in contact met de boeren na een zeer vervelende uitzending van Zembla jaren terug.
Ze kwam er achter dat er verschillende partijen in de politiek,
de (sociale) media en marketing
met elkaar goed samenwerken
om de boeren in een slecht daglicht te plaatsen. Ook de oprichters van de vegaburger fabriek
behoren tot die partij. Om tegen
deze georganiseerde weerstand
tegen de melkveehouderij een
weerwoord te ontwikkelen helpt
ze met de melkvee studieclub om

allemaal het zelfde positieve
verhaal te vertellen. Ook via Facebook kun hier meer over lezen
Stichting Melkvee Drenthe en
Koeiemorgen geven een heel
ander beeld.
Ze heeft daarna de week van het
Nederlandse voedsel georganiseerd, waarvan je op internet
leuke verhalen kunt lezen, die
deze week beleefd zijn.
Na dit verhaal was het de beurt
aan Elly van der Woude van
Interzorg. Zij vertelde hoe lekker
eten en drinken en een schone
was en Interzorg het verschil kan
maken. Interzorg is op vele
manieren op zoek naar verduurzaming en goede zorg voor
ernstige patiënten. Dit doen ze
door b.v. Ledverlichting, zonneenergie, Medeye (zorgt voor een
veilige dubbele controle van high
risk medicatie), beweegapp voor
thuisoefeningen, afvalscheiding
en in de nieuwbouw geen gas. De
keuken willen ze weer terug bij
Interzorg, want de koks hebben
heel lekkere hapjes en smoothies
bedacht voor hun patiënten, waarin voedzame en eiwitrijke producten zijn verwerkt. Wij mochten ze ook proeven en ze smaakten heerlijk. De wasserette gaan
ze ook aanpassen, zodat de kleding met een scan op de goede
plaats terecht komt. Verder willen ze op koffiedik oesterzwammen kweken. En ze raadde ons
aan om aan onze jonge generatie
uit te leggen, dat het voedsel hier
in Nederland van top kwaliteit is
en dat seizoensgebonden producten veel beter voor ons klimaat
zijn. Daarom wil ze de koks weer
een keuken geven in de te nieuw
te bouwen instellingen zodat ze
weer kunnen koken met streekproducten en seizoensgebonden .
Na al deze informatie traden
Eddie Zinnemers en Rob Wilhelm voor ons op. Dit duo 2
VOUDT speelde IMPORTDRENTEN.
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Tijdens hun programma lieten ze
ons zien hoe hun inburgeringsproces was verlopen. Dat was
vallen en opstaan, ook de aaibaarheid kwam ter sprake wat
komische taferelen veroorzaakte
en waar wij veel plezier aan
beleefden.
Lenie Pegge, Agrarische Commissie Buinerveen.
Alle activiteiten tot 1 juli zijn
vanwege de maatregelen omtrent
het Coronavirus komen te vervallen. We hopen in de volgende
dorpskrant te melden wanneer
welke uitstapjes weer doorgang
zullen vinden.
Allemaal veel sterkte en blijf
gezond en denk aan elkaar!

Als men overweegt om lid te worden van onze afdeling en de kosten (53,50 euro per jaar) zijn te
hoog, kan men bij de gemeente
terecht voor een bijdrage. Toetsing van het inkomen zal hierbij
plaats vinden.

Bij praat

len wij die planten met bloemen
waaruit onze honingbijen nectar
kunnen opzuigen en stuifmeel
verzamelen. Dat zijn in het voorjaar vooral de wilg (verschillende soorten), het sneeuwklokje,
krokussen en vooral paardenbloem. Later ook fruitbomen,
esdoorn, laurierkers, liguster,
vuilboom, linde. Wilt u meer
weten over welke planten voor
insecten aantrekkelijk zijn raadpleeg dan www.imkerpedia.nl
Over paardenbloemen gesproken; ik herinner mij hoe ik in
april van de jaren 1975 t/m 1979
mijn bijenvolken had staan te
midden van oude graslanden in
de buurtschap Marijenkampen
(nu behorend tot de gemeente
Steenwijkerland). Die weides
daar waren toen geel van de paardenbloemen. In zeker jaar hadden de bijen op Koninginnedag
de kasten in enkele mooie dagen
zo vol gesleept hadden dat de
honing er bijkans uitstroomde.
Rond de kasten hing een geur van
paardenbloemen honing. Ik leerde toen en daardoor dat je, om
problemen te voorkomen, het
snel groeiend volk tijdig meer
ruimte moet geven door een of

Hoe zit een bijenvolk in elkaar??
Voor hen die hiervan geen weet
hebben. Centraal staat de moer,
ook wel koningin genoemd. Zij
is niet de baas maar de moeder
die wordt geleid en gevoed door
een aantal werkbijen.. Er is één
moer in het volk; de moeder van
alle andere bijen. Eind april legt
zij waarschijnlijk meer, soms
veel meer, dan duizend eitjes per
dag. In elke lege schoongepoetste cel één.
Dat eitje wordt larfje en na enige
tijd door andere bijen gevoed te
zijn wordt de cel afgesloten en
verpopt zich dat larfje tot werkbij. Dan knaagt zij de deksel van
de cel weg en begint aan haar
werkzaam leven. In een klein
aantal speciaal ruime cellen legt
de moer onbevruchte eitjes waaruit darren, de mannetjes-bijen,
ontstaan. Één moer, enkele tienduizenden werkbijen en een paar
honderd darren, dat zal nu en de
komende tijd ongeveer de
samenstelling van een bijenvolk
zijn.
Ook wil ik het met u hebben over
de bijenweide. Daarmee bedoe-

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

meer extra “kamers” lege raampjes te geven of op zijn minst
regelmatig volle raampjes door
leeg geslingerde moet vervangen.
Helaas bevatten de huidige graslanden in omgeving Buinerveen
gras, gras en nog eens gras en
zijn paardenbloemen en later in
het jaar de witte klaver letterlijk
dun gezaaid. Het moet voor de
bijen komen van bermen en van
die tuinen en grasveldjes waarin
natuur wat meer zijn eigen gevarieerde gang mag gaan.
Nog even dit: de volken groeien
in april snel en als je te weinig
ruimte geeft ontstaat zwermdrift;
de voorplantingswijze van
honingbijen.
Daarover een volgend keer.
Tot dan.
Wim Windt
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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, pranger@nieuwbuinen.com, 06-21831002.
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Nieuws van de Historische Vereniging
Nieuw-Buinen en Buinerveen
We hebben nu een woning aan de
Akelei tot onze beschikking
gekregen. Hiervoor heeft de
firma Hafa vloerbedekking ter
beschikking gesteld en heeft
deze ook gelegd. Hiervoor zijn
we de firma zeer erkentelijk.
Ons archief en historisch materiaal kunnen we nu overplaatsen
van het Aailaand naar deze
woning. Helaas liggen momenteel de werkzaamheden stil door
het Coronavirus. Wanneer de
beperkingen worden opgeheven
zullen we verder gaan met de
ontruiming van het Aailaand.
Op dit moment zijn we in
gesprek met het 4 mei Comité
over de invulling van het programma rond 4 en 5 mei.
De dodenherdenking en de
bevrijding van ons land en dus
ook van onze dorpen. Dit is
immers 75 jaar geleden.
Hiervoor zal er ook een expositie
worden ingericht in het gebouw
“Het Tussendiep” tegenover het
monument aan de Kerklaan.
Er zijn al verschillende plannen
uitgewerkt en ook moeten er nog
een aantal zaken verder worden
geregeld. In de komende tijd hou-

den we u via de media hiervan op
de hoogte.
Wanneer het Coronavirus ook
hier ons noodzaakt tot maatregelen, zullen we kijken of de expositie naar een andere datum kan
worden verschoven.
Voor de inrichting van ons nieuwe museum in de bibliotheek is
het wachten op de toekenning
van een aantal aangevraagde
subsidies. De informatie die we
krijgen over deze aanvragen is
zeer hoopvol. We wachten af.
De eerste editie van de tweede
jaargang van “De Buuner” ligt
op dit moment bij de drukker.
Het is een extra dikke uitgave
geworden en staat geheel in het
teken van de Tweede Wereldoorlog en de Bevrijding van onze
dorpen. Ons tijdschrift verschijnt
drie keer per jaar in kleur en gaat
terug in de historie van onze dorpen. Laat u eens verrassen en
wordt lid van onze vereniging
voor 17 euro per jaar.
Hiervoor krijgt u ook ons tijdschrift drie keer per jaar thuisbezorgd. Cadeautip? Schenk eens
een abonnement aan een familielid of kennis.

Onze activiteiten kunt u ook volgen op facebook en op onze website. Hierdoor zijn al contacten
ontstaan met oud inwoners die na
de oorlog geëmigreerd zijn naar
Canada of Amerika.
Deze personen of nakomelingen
gaan op zoek naar de vroegere
gegevens van hun familie.
In de afgelopen periode hebben
we ook weer een aantal foto’s toe
kunnen voegen aan ons archief
en hebben we ook weer een aantal glasproducten uit onze vroegere glasfabrieken aan onze verzameling toe kunnen voegen.
Ga dus geen spulletjes en boeken
uit vroegere tijden weggooien,
maar neem eerst even contact op
met één van onze bestuursleden.
Zo hebben we al heel vaak zeer
waardevolle spullen kunnen “redden” en kwamen ze niet in de
grijze container terecht.
We zijn dan ook zeer ingenomen
met al deze schenkingen en ook
met de hulp van zeer veel vrijwilligers.
Zonder deze hulp lukt het ons
echt niet om onze vereniging in
stand te houden.

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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Het
voorwerp
Het leven van alledag wordt in
deze periode voor een zeer groot
deel bepaald door het Covid-19.
Het is rustig op straat, de bewegingen van en naar school en
werk dragen bij aan die rust. De
mensen worden meer en meer
gedwongen om zich in eigen huis
op te houden, door tal van fysieke, juridische, psychologische en
medische oproepen en waar-

Dorpskrant Buinerveen
schuwingen zijn we ertoe gehouden vooral binnen de veilige
muren van onze eigen 'vesting' te
verblijven. En in dit woord - verblijven – zit ook zoiets als blijf
zitten waar je zit.
En het daarop volgende verroer
je niet heeft ook mij gegrepen.
Vanuit de alom bestaande zorgen
over en de talrijke inspanningen
om gezond te blijven of (nog
erger) de strijd om leven te winnen, heb ik ook moeten kiezen
voor het op slot gooien van de
voorwerp-winkel. Voor wat
betreft het voorwerp dat (met 2

foto's én overduidelijk geëtaleerd) in De Dorpskrant van
februari jl. (op pagina 38) is
getoond , heb ik er voor gekozen
de huidige bezitter van dit hulpwerktuig niet te coronateren.
Voor hem, zijn vrouw, personeel
en bezoekers van zijn bedrijfspand/winkel zou het onmogelijk
zijn de verplichte (RIVM)
afstand in acht te nemen.
Voor een goede analyse van het
tamelijk grote februari-voorwerp is nou eenmaal meer ruimte
nodig. En daarom krijgen de
dorpskrantlezers nog een week
of zes extra gelegenheid om hun
mening over dat grote ronde ding
(zie foto) te geven.
Géén druk op de ketel, maar toch
uiterste reactiedatum:
30 juni 2020.
Martin Snapper
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Einde activiteitencommissie
Einde activiteitencommissie
Een nogal angstaanjagende titel.
Als het werkelijkheid werd dan
zou dat betekenen dat er veel
jaarlijks terugkerende activiteiten in het dorp niet meer door een
vaste commissie, die opereert
onder de vlag van de Stichting
Dorpshuis, georganiseerd zullen
worden.
Elk jaar staan er nieuwe en
bestaande activiteiten op de agenda. Elk jaar worden deze met
plezier voorbereid en georganiseerd door een vaste, actieve commissie. Gesteund door vele vrijwilligers er om heen. Om maar
wat te noemen: inkopen doen
voor de mannen- en de vrouwenbingo. Sponsoren zoeken voor
mooie prijzen tijdens de verloting. Pub quizzen organiseren in
samenwerking met dorpsbewoners. De angstaanjagende, populaire spokentocht die in goede
samenwerking met de IJsvereniging en vele vrijwilligers georganiseerd wordt. Voor de kinderen
is er elk jaar het verstoppen van
paaseieren. Om deze dan samen
weer op te zoeken in de hoop dat
ze, als 1 van de 30-40 kinderen,
het gouden ei vinden en misschien wel eerste worden! Of de
kinderbingo waar elke keer weer
mooie prijzen voor te winnen
zijn.
Zo een reeks van jaarlijks terugkerende activiteiten die zonder
actieve en betrokken organisatoren wel eens van de agenda kunnen verdwijnen. En dat zou niet
alleen erg jammer zijn, het zou
doodzonde zijn voor ons actieve
dorp. Natuurlijk zijn er nog wel
meer dingen te organiseren maar
het huidige zittende, jonge team
van commissieleden is stuk voor
stuk in een levensfase beland
waarbij het gezin, hele jonge
kinderen of het huidige werk er

voor zorgen dat er andere prioriteiten zijn om dit moment. Steeds
moeilijker te combineren met het
goed en actief kunnen functioneren in een activiteiten commissie.
Via Facebook zijn al herhaalde
oproepen gedaan om nieuwe
commissieleden te vinden.
Helaas zonder resultaat. De huidige commissieleden (Jacob
Hospers, Laura Schipper, Nanda
Pepping-Bos en Nick Heidekamp) stoppen dan ook per 31
december 2020 met hun activiteiten. Ze zullen voor het dorp
echt niet verdwijnen, maar
maken voor nu even een stap op
de plaats en treden allen terug.
En u begrijpt, indien er geen
opvolging komt, dan wordt
bovenstaande titel een gruwelijke werkelijkheid. En zouden we
dat moeten willen als dorp?
Mogelijk zou u het prettig vinden
om persoonlijk gevraagd te worden voor een rol. Mogelijk praat
u in uw partner of gezin, met
buren of andere dorpsbewoners
erover dat het toch niet te verteren is dat er geen activiteitencommissie meer is. Misschien
begrijpt u de keuze van de leden,
misschien ook niet. Maar wat
zou het geweldig zijn als u, juist
in deze tijd, nu het gemis van iets
samen doen zo voelbaar is, er
over na gaat denken om, als we
uit deze Corona crisis zijn, iets te
gaan betekenen voor de leefbaarheid van het dorp. En wilt u het
niet alleen maar denkt u dat een
goeie buur of hier wonende
vriend/vriendin dat samen met u
ook wel leuk zou vinden? Twijfel
niet langer maar neem contact op
met 1 van de eerder genoemde
commissieleden. Dat kan via de
mail: acbuinerveen@outlook.com
of telefonisch is Nanda PeppingBos ook te bereiken. Mochten er

vragen zijn wat het precies betekent of inhoudt dan kan ze
bereikt worden op haar mobiel,
tel. 06 11 453 992
Juist in deze tijd wordt duidelijk
dat samenhang, gezelligheid en
verbondenheid zo'n groot goed
is. We hebben nu volop de tijd om
na te denken. Wat we belangrijk
vinden, wat we missen, wat we
anders zouden willen zien. Daarom deze oproep; laat bovenstaande titel geen werkelijkheid
worden en meld u aan! Het zou
immers echt zonde zijn als deze
activiteiten uit de dorpsagenda
verdwijnen.
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Huus van de Taol

Willy Weerman, oeze taolschulte
veur de gemiente Börger-Oring,
wil nao 12 jaor het stokkie overdragen an een aander. Dus nou bin
we bij het Huus van de Taol op
zuuk naor een neie taolschulte!
Dizze ambassadeur vertegenwoordigt oes in de gemiente
Börger-Oring en organiseert
activiteiten zoas het veurlezen op
basisschoelen in de meertmaond-streektaolmaond en onderholdt de contacten met de
gemiente. Vanzölf döt de taolschulte dit niet allenig; zij/hij
wordt hierbij holpen deur aandere vrijwilligers uut de gemiente.
Wiedere activiteiten op streektaolgebied wordt deur dizze groep
zölf bedacht en uutvoerd.
Wie drag de streektaol net zo'n
warm hart toe as Willy? Wie wilt
't stokkie van hum overnimmen
en der veur zörgen daw deurgaot
met de mooie dingen die as we in
de gemiente Börger-Oring doet?
Veur meer informatie kuj bellen
met oeze directeur Renate Snoeijing op 0593 -371010 of mail via
info@huusvandetaol.nl
Oetzenden over het Drents op
You Tube:
Even wat over het Drèents. Het
Huus van de Taol giet veurlopig
vanof Maandag 6 april alle warkdagen um 10 uur een stukkie oetzenden over het Drèents op het
YouTube-kanaal van het Huus
van de Taol. Het duurt op zien
hoogst 5 minuten en kan over van
alles gaon, maar het hef altied te
maken met streektaol.

VAN FRANSJE PIEPELAAR
DIE IN EEN HOND GING
WONEN:
Een Nederlandse titel veur een
boek van Het Drentse Boek? Ja!
Dit lees- en veurleesboek van
Leny Hamminga oet Taorl is in
het Nederlands schreven en de
moesies en aandere biesten praot
Drèents! Zo wil we de niet daogelijks Drèents sprekende mèensen zien laoten dat Drèents
(veur)lezen prachtig is en heulemaol niet stoer! Fransje Piepelaar komp tot leven met de
geweldige tekeniengs van Sanne
Bruinsma oet Assen. Kinder tot
een jaor of 10 kunt zuch prachtig
vernuvern met de verhaolen van
Fransje Piepelaar.

Het boek is in de boekhandel te
koop veur € 14,95. En ok op
www.drentheboeken.com.
Huusvriend van het Huus van de
Taol kuj al worden vanof € 10,in 't jaor!
In Wiesneus 2020 staon dizze
puzzel en de kleurplaot. Inzenden kuj nog tot 1 september
2020.

Kleur dizze plaat, doe
hum in een envelop en
stuur hum veur 1
september 2020 op
naor:
Huus van de Taol,
Postbus 163, 9410 AD
Beilen. Der mut wel
een postzegel op de
envelop.
Mit dizze kleurplaat
kuj een hiel mooie
pries winnen!

Dorpskrant Buinerveen

Aj alle woorden vunden hebt,
blef der een Drentse zin over.
Dizze zin kuj veur 1 september
2020 opsturen naor
info@huusvandetaol.nl.
Je mugt de oplössing ok met de
post opsturen naor het Huus
van de Taol, Postbus 163, 9410
AD Beilen. Dan mot er wal een
postzegel op. Vergeet niet je
naam, adres, leeftied en de
schoel waor aj op zit te
vermelden.
Doe je best!
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Sportnieuws
Schaats / visnieuws
Nieuws van Schaatsvereniging Buinerveen e/o.
Zaterdag 14 maart jongsleden hebben we nog een paar klussen kunnen doen in het kader van NL doet.
Aangezien deze plaatsvonden in de buitenlucht en ook nog met een redelijke temperatuur,
was dit prima te doen.
Daarna werden de maatregelen aangescherpt en zoals onlangs verkondigt, ook verlengd tot 28 april
aanstaande. Waarvan evenementen en activiteiten zelfs tot 1 juni. Daarom zijn de eerste 2 viswedstrijden
van april en mei geannuleerd. En ook de fietspuzzeltocht gaat niet door. Ondanks dat je rekening kunt
houden met de afstand tot elkaar tijdens de activiteiten is het altijd een traditie om na afloop (van beide
activiteiten) bij elkaar te zitten en dat is nu juist wat niet kan. Dus helaas.
Tussendoor hebben we nog een oud-ijzer actie gepland op zaterdag 9 mei.
De bedoeling is dat die wel gewoon doorgaat.
Hierover volgt nog nader bericht.

Nog even op een rijtje
Data viswedstrijden:
20 juni 21.00 tot 24.00 uur
11 juli 18.00 tot 21.00 uur
29 aug 13.00 tot 16.00 uur
26 sept 13.00 tot 16.00 uur (gewicht)
Hou jezelf in acht en blijf gezond,
Hartelijke groet
De Schaatsvereniging

Schaatsvereniging Buinerveen e.o.
Kontributie schaatsvereniging 2020
Donateur per gezin
Donateur alleenstaand
Gezinslidmaatschap
Persoonlijk lidmaatschap vanaf 18jaar

Viskaarten voor het vissen in de ijsbaan in 2020
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:
Persoonlijk lidmaatschap:

€11.50
€ 6.50

€ 6.00
€ 3.00
€ 8.50
€ 6.00
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Nieuws van sv O.K.K.
In Buinerveen (school75) word gegeven:
MIX-IT

dinsdagmorgen

van 9 uur tot 10 uur.

MIT-IT is een les zoals de naam al zegt een mix tussen aerobic en dans.
Lekker een uurtje sporten en bewegen op leuke muziek.
Mocht je interesse hebben kom dan een keer kijken en meedoen.
Voor vragen en verdere informatie kun je bellen met:
Wilma Hendriks, telefoon: 0599 619137
Voor informatie i.v.m. coronavirus kijk op onze website

https://okknieuwbuinen.nl/

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
Frank Cliné,
voorzitter,
tel. 0591-532555.
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Activiteiten VV Buinerveen
Beste Sportvrienden
Het bestuur + activiteiten commissie van
Voetbalvereniging Buinerveen is van plan

28 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 lijnenmoeten staan.
Inleg is 10 euro per team.
Alle teams moeten een half uur van tevoren aanwezig zijn.
Een team die niet speelt moet een teller +scheidsrechter regelen.
Opgave kan tot Dinsdag 23 juni tot 18.00 uur
Opgave kun je doen bij:
G Boekholt tel 0599-212869 of bij S van der Vlist tel 06-11106967

Iedereen een gezellige maar vooral sportief toernooi toe gewenst

Dorpskrant Buinerveen

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

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

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

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

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

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

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

Paul Siepel
In- en export
Engeland & Frankrijk

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
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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

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.

- 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

Zuiderdiep 64
9521 AV Nieuw-Buinen
T 06 54774473

holmhuis@brocante-theeschenkerij.nl
www.holmhuis-brocantetheeschenkerij.nl
openingstijden: zie website

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

Dorpskrant Buinerveen

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
Arjan Katerberg
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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