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Inhoud:

Evaluatie van het onderhoud in 't Meras
Verslag gemaakt door Dirk Nuus van gemeente Borger-Odoorn
Dunnen van het bos
Aan weerskanten van de boomlanen in het bos is begroeiing verwijderd om de laanbomen meer
licht en ruimte geven. In overige
delen van het bos willen we
graag een gemengd en gevarieerd bos. Daarvoor is op diverse plaatsen in het bos gedund, er
zijn bomen weggehaald om de
anderen meer ruimte te geven om
goed verder te groeien. Op iets
meer open plekken kan het zonlicht de bodem nu beter bereiken,
waardoor jonge zaden van
bomen en struikvormers de kans
krijgen om te ontkiemen. Zo
ontstaat een bos met verschillende soorten struiken en bomen van
verschillende leeftijden dat voor
mens, plant en dier aantrekkelijk
is.
Achterblijvend takhout
Bij het onderhoud zijn de meeste
stammen uitgereden en takken
gechipt. Een deel van het takhout
en enkele stammen zijn achter
gebleven. Tijdens de wandeling
is naar voren gekomen dat dit als
'slordig en onopgeruimd' wordt
ervaren, zeker in de directe nabijheid van (olifanten)paden.

Omdat er nog geen bladzetting
en groei heeft plaatsgevonden na
het uitgevoerde onderhoud komt
dit het beeld niet ten goede. Er is
uitgelegd waarom dit hout achter
is gelaten in het bos. Dood hout
biedt een grotere verscheidenheid aan flora en fauna en is daarmee ecologisch gezien bijzonder
waardevol. Veel dieren en planten die op dood hout aangewezen
zijn staan op de rode lijst van met
uitsterven bedreigde soorten.
Deze soorten zijn in hoge mate
afhankelijk van dood hout. Paddenstoelen, biezen, mossen,
varens en vele insectensoorten
zoals mieren en vlinders vinden
hier hun woongebied.
Het grootste deel van de wespenen bijensoorten zijn op oud en
dood hout aangewezen. Voor
grotere dieren biedt dood hout
bijvoorbeeld de mogelijkheid
hun nesten te bouwen. Insectenlarven in het hout zijn voedsel
voor bijvoorbeeld spechten. Ook
zorgt achterblijvend takhout op
de dunningspaden in het bos voor
minder spoorvorming en bodemverdichting in het bos bij het
onderhoud. Lees verder op pag 28
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ACTIVITEITEN IN EN OM HET DORPSHUIS

Agenda
8 mei oude metalen actie
2023

200 jaar?

DATUM VOLGENDE EDITIES
DORPSKRANT BUINERVEEN
Hieronder de datum van verschijning van de Dorpskrant in 2021 en
de data waarop het materiaal (foto's, teksten, mededelingen,
tekeningen) uiterlijk bij :
Bram van Buuren, Hoofdkade 4, Buinerveen ingeleverd dient te
zijn. De redactie streeft er naar om zich aan de data te houden,
hoewel uitzonderingen zich natuurlijk altijd kunnen voordoen.
Nummer 3

inleveren voor

1 juni 2021

Nummer 4
Nummer 5
Nummer 6

inleveren voor
inleveren voor
inleveren voor

10 augustus 2021
5 oktober 2021
1 december 2021

Verschijning: eind van de betreffende maand

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.

Dorpskrant Buinerveen
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Jongeren café 'T HOK Buinerveen
Jeugdsoos afgestoft, wij zijn er klaar voor!
Inmiddels al ruim een jaar in dicht… Maar we gaan ervan uit het niet heel lang meer gaat duren. We hopen
dit schooljaar nog iets leuks te kunnen organiseren. Vol goede moed heeft het jeugdbestuur alvast wat stof
weggepoetst in de jeugdsoos, is er al een eerste spel uitgedacht om te spelen op de eerstvolgende soosavond
en wordt binnenkort onze vaatwasser aangesloten. Wanneer het weer mag, zijn wij er dus klaar voor! Hou
onze facebookpagina in de gaten om te zien wanneer dat eerste spel gespeelt gaat worden en hoe je mee kan
doen.
Onze voorkeur gaat uit naar straks weer in het echt bij elkaar komen bij de jeugdsoos. Maar verveel je je
dood en lijkt het je ook leuk om online iets te doen, kijk dan op de website van Andes. Zij bieden speciaal
voor de kinderen van 12 jaar en ouder een aantal online spellen aan die je samen met grote en kleine groepen
online kan spelen. De Virusuitbraak, Happening Jachtseizoen, Race tegen de klok,... Bekijk het hele aanbod
op de website-> https://www.andesborgerodoorn.nl/jeugd/jeugd-aan-zet/
Laat het ons ook weten als het je leuk lijkt om dit een keer samen met de jeugdsoos te doen.
Mariska, Wouter, Franka, Carleen

OUDE METALEN ACTIE
Zaterdag 8 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
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Jeugdwerk goed van start
Een geslaagde eerste activiteit
kunnen we het paaseieren zoeken
en gooien wel noemen! Op zaterdag 3 april waren er maar liefst
63 kinderen aanwezig op het
voetbalveld te Buinerveen.
De kinderen waren in 4 groepen
verdeeld.
Peuters, groep 1 t/m 3, groep 4
t/m 6 en groep 7 en 8 plus 1ste en
2de klas.
Die laatste groep mocht natuurlijk eieren gooien!
Dit jaar konden de kinderen
leuke prijzen winnen die ze dan
zelf uit mochten kiezen.
Het gouden ei was dit keer geen
punten waard maar wel een
cadeau!
De kinderen kregen een beker
ranja en natuurlijk lekkere chocolade paaseitjes.
De paashaas was ook aanwezig
en die had voor alle kinderen bij
vertrek nog een leuke paasknutsel die ze thuis konden maken.

Onze dank aan de vrijwilligers is
groot!
Vooraf aan het eieren zoeken
hebben we een paaseitjes actie
gehouden om zo geld in te zamelen voor de pot van het jeugdwerk.
Het blijkt een fantastische actie
geweest want het dorp heeft massaal paaseitjes gekocht.
We hebben meer dan 500 zakjes
verkocht!
We willen alle kinderen en
ouders en natuurlijk ook alle mensen uit ons dorp bedanken voor
hun steun en voor het vertrouwen
in ons nieuwe jeugdwerk.
Wij zeggen: Op naar de volgende
activiteit, we zitten alweer vol
leuke ideeën.

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

die zoeken we dus!

Stuur een berichtje naar
de redactie, en indien
nodig komen we de kranten ophalen.
Alvast heel erg bedankt.
Redactie Dorpskrant

Dorpskrant Buinerveen
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Nieuws vanuit de activiteiten commissie
Het is alweer even geleden dat
jullie iets van ons gehoord hebben. Alle regels rondom het coronavirus maken het voor ons vrijwel onmogelijk om weer een
leuke activiteit voor jullie te organiseren.
Hoe graag we ook weer willen,
we moeten nog even volhouden.
Eind 2019 lieten we jullie weten,
graag het stokje over te willen
dragen aan een nieuw bestuur.
Wij staan allemaal in een positie
waarbij werk en of privé lastig te
combineren is met onze functie
als bestuurslid van de activiteiten
commissie. In de wandelgangen
hoorden wij dat er wel animo
was, maar er is niets concreets
ontstaan helaas. Wij hebben voor
nu dan ook besloten met zijn vieren de activiteiten commissie
voorlopig voort te zetten. Wij
hopen wel dat er in de toekomst
nieuwe bestuursleden zouden
willen aanschuiven, zodat wij
uiteindelijk toch het stokje kunnen overdragen.

Spelweeknieuws
18 t/m 21 augustus is het
zover! We hopen dit jaar weer
een fantastische week voor
jullie te organiseren. En het is
FEEST want dit wordt de 15e
SPELWEEK!
Het programma is alweer in de
maak en de voorbereidingen
zijn in volle gang.
Hoe de invulling precies zal
zijn, hangt een beetje af van
wat de Corona maatregelen
zullen zijn deze zomer.
Aanmelden kan vanaf 1 mei
via onze website:
www.spelweekbuinerveen.nl

Wij als bestuur hebben er al
weer zin in!

De Jeugdwerk is weer opgestart,
erg leuk voor de kinderen van
Buinerveen/Nieuw buinen. Wij
als activiteiten commissie hebben dan ook onze kinderactiviteiten overgedragen aan
Jeugdwerk.
Zowel het paaseieren zoeken als
de kinderbingo’s zullen voortaan
door hun georganiseerd worden.
Bij ons op het programma (zodra
dit weer kan) staan nog de volgende activiteiten;
Mannenbingo, Pubquiz, Vrouwenbingo, muziekavond en de
spokentocht.

Draag jij de spelweek dit jaar
(weer) een warm hart toe? Doe
je mee aan de club van 20 of
wil je ons sponsoren? Ons rekeningnummer is:
NL74 RABO 0102 8255 13
T.N.V. Stichting dorpshuis
Buinerveen.

Zou jij bij ons willen aanschuiven als nieuw bestuurslid of zijn
er ideeën voor een corona-proof
activiteit, laat het ons weten!
Jullie kunnen ons bereiken via
het volgende mail adres; acbuinerveen@outlook.com. Ook
kunnen jullie terecht bij een van
onze bestuursleden:
Nanda Pepping, Nick Heidekamp, Jacob Hospers en Laura
Schipper.
Namens het bestuur wensen wij
jullie een mooi voorjaar toe, en
blijf gezond!

Zijn er nog vragen of ideeen?
Laat het ons weten! spelweekbuinerveen@gmail.com

Op een gezonde zomer!
Henrike, Inge, Monique, Janet
en Laura
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De vliegende
brik
Zoekt nieuwe leden voor de
sjoelvereniging.

Dorpskrant Buinerveen

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

Wie gaat er gezellig met ons
op dinsdagavond sjoelen?
Wij sjoelen van

20.00 uur tot 22.00 uur.
Locatie:
Dorpshuis Buinerveen

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

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

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

Dorpskrant Buinerveen
Zaterdag, 30 maart 1968

Sheepboys
Het was niet heel warm op deze
lentedag. Er liepen drie jongens
bij de weilanden in de buurt van
de woning van twee van hen.
Hendrik 's huis en die van Pieter.
Jan, het neefje van Hendrik,
woonde in de nieuwe wijk van
Stadskanaal. In de schrale zon
waren ze zich voornamelijk aan
het vervelen. Bij Pieter thuis hadden ze al TV, maar er werd in de
ochtend alleen het testbeeld uitgezonden. Tot in de middag, na
de wekelijkse wasbeurt, moesten
ze zich zien te vermaken zonder
tv. Hun aandacht werd getrokken
door het weiland van Greven.
Dat was een norse keuterboer
met, onder andere, schapen en
die liepen nu in zijn weiland. 'Ha,
met Bonanza zag ik vorige week
dat ze koeien gingen drijven, dat
kan vast ook met schapen' zei
Jan. Dat leek een goed idee.
'Doen we' was de reactie van Hendrik en de drie klommen over het
gaas. Het viel nog niet mee, de
schapen begrepen niet echt wat
de bedoeling was. 'Hoss en Little
Joe zaten op een paard, dat is veel
makkelijker' vond Jan. 'Pieter jij
bent de kleinste dus jij gaat op het
schaap dat daar apart staat zitten'
Pieter was twee jaar jonger dan
de andere jongens en had niet
veel in te brengen tegen de mededeling. Hij sjokte dus naar het
niets vermoedende schaap dat
zo'n vijftig meter verderop stond
en klom erop. Op dat moment
klonk er een schreeuw van de
andere twee jongens aan de overkant van de wei. Pieter, die uit
alle macht probeerde op het bokkesprongen makende schaap te
blijven zitten, keek op. Hij zag
een grote blauwe verschijning en
twee luid schreeuwende jongens
die werden vastgehouden aan
hun, omgedraaide, oren. Greven!
Pieter liet zich van het schaap
vallen en rende zo hard als hij op
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z'n klompen kon naar het gaas,
klom er over en bleef rennen,
zonder om te kijken, tot hij thuis
was.
Z'n vader was in de konijnenschuur bezig. De konijnen zaten
in rijen met hokken en werden
vetgemest om rond de kerstdagen verkocht te worden. 'haal
eens een pak hooi' riep hij naar
Pieter. Deze, blij dat hij aan een
pak slaag was ontsnapt, liep naar
de hooiopslag en legde een pak
hooi op de kruiwagen. Hij liep
met de volle kruiwagen weer
terug naar de konijnenschuur.
Daar stond opeens een fiets tegen
de muur. Hij keek door het raampje van de schuur en zag, tot zijn
schrik, de blauwe overall van
Greven die met z'n vader stond
te praten. Veel bedenktijd had
Pieter niet nodig, hij sloop naar
huis, liep z'n verbaasd kijkende
moeder in de keuken voorbij en
ging naar zijn kamertje. Het duurde niet lang tot hij z'n vader
hoorde roepen ' Pieter, kom hier!

Dat leek hem natuurlijk niet zo
verstandig en hij besloot uit het
slaapkamerraam te klimmen. Dat
deed hij wel vaker. Helaas voor
hem; dat wist pa ook en die stond
hem dus op te wachten. Pieter
werd meteen aan z'n arm gepakt
en kreeg, zonder verdere uitleg,
een paar flinke tikken voor z'n
broek. Hij schreeuwde als een
speenvarken. 'Meteen weer naar
je kamer' zei pa.
Pieter liep dus voor de tweede
keer, langs zijn nog verbaasdere
moeder, door de keuken naar het
opkamertje waar hij sliep. Op z'n
kamertje deed hij z'n broek naar
beneden, haalde er een stapeltje
stripboekjes “de Sjors” uit die hij
van een oudere neef had gekregen. Die had hij er, door eerdere
ervaringen, tijdens z'n eerste
kamerbezoek ingestopt en ging
plaatjes liggen kijken. Lezen
lukte hem, hij was net zeven, nog
niet zo goed. Van tv kijken
kwam die dag niets meer.
Lumberjack.

Noorderstraat 38
9524 PD Buinerveen

AFRASTERINGSMATERIALEN
TUINHOUT
PVC MATERIALEN

Geopend:
Di-vr 9.00-18.00
Za
9.00-13.00
Tel. 0599-212326
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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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Nieuws OBS 75
Na een periode van acht weken,
twee weken Kerstvakantie en zes
schoolweken, mocht de school
op 8 februari eindelijk weer
open. Ondanks allerlei beperkende maatregelen, is iedereen blij
elkaar weer fysiek te zien. De
leerlingen hadden elkaar gemist.
Na zo'n lange periode waarin we
natuurlijk online lessen hebben
verzorgd was het wel weer even
wennen aan het ritme van het
schoolleven. Gelukkig verliep
het allemaal voorspoedig. Na
twee weken school hebben we de
voorjaarsvakantie gehad en
vanaf 1 maart gaat eindelijk alles
weer bijna zijn normale gangetje.
We hebben de toetsperiode
inmiddels achter de rug, voor
groep 8 staat op 20 en 21 april de
IEP-toets nog op het programma.
De aanmeldingen voor het voortgezet onderwijs zijn de deur uit.
Nu maar hopen dat de leerlingen
van groep 8 de eindtoets goed
zullen maken. We wensen ze in
ieder geval veel succes!
Juf Henny en Siska hebben een
punt achter hun actieve onderwijsleven gezet. Op 12 maart
hebben we met de leerlingen
afscheid van ze genomen. Helaas
zonder ouders, maar deze zorgden wel voor mooie kaarten.
Door de AC werden beide juffen
in het zonnetje gezet, ze kregen
prachtige armbanden met
inscriptie. Wat een mooie herinnering voor later. Alle leerlingen
namen bloemen mee. Het gymlokaal was een ware bloemenzee.
Van de leerlingen kregen de juffen mooie beelden voor in hun
tuin. Wat waren ze er blij mee. De
collega's zorgden ook voor
cadeaus, sieraden en een kistje
met lekkere wijn. Van het OPObestuur kregen ze bloemen en
cadeaubonnen. Het was een heel
fijne, ontspannen ochtend voor
juf Henny en juf Siska. Zij namen
voor de kinderen en collega's

heerlijk gebak mee en alle leerlingen kregen een gelukspoppetje. We hopen dat zowel Henny
als Siska een fijne periode in hun
leven tegemoet gaan en dat ze
nog lang van hun pensioen
mogen gaan genieten.
Juf Marieke en juf Esther hebben
de taken van juf Henny en juf
Siska overgenomen. Ze hebben
hun draai al een beetje gevonden.
Fysiek kennismaken is door de
coronamaatregelen (nog) niet
mogelijk. Enkele ouders hebben
de juffen al wel gezien bij het
brengen en halen van de kinderen.
Juf Bea gaat onze school ook
verlaten. Bea gaat met prepensioen. Ze stopt als de zomervakantie begint.
De leerlingen van groep 1 t/m 4
en 7/8 werken vanaf 22 maart t/m
30 april aan erfgoedprojecten.
De projecten zijn samengesteld
door Kunst en Cultuur Drenthe,
de leerkrachten gaan er samen
met de leerlingen mee aan de
slag. Groep 1 en 2 werkt over het
Nieuwe oude huis, groep 3 en 4
gaat werken over Reuzen, Witte
Wieven, dwaallichtjes en meer.
En groep 7/8 Ontdekt de prehistorie.

In groep 7/8 hebben we meegedaan aan het theoretisch verkeersexamen. Dat deden we deze
keer online! In mei staat het praktisch verkeersexamen op de planning.
Aangezien we in cohorten moeten werken met de leerlingen,
zijn veel buitenschoolse activiteiten (nog) niet mogelijk. Pasen
hebben we daarom heel klein
gevierd, per groepje eitjes zoeken, eitje tik gespeeld en neut'n
schait'n in kleine groepjes. Heel
knus. Gelukkig bracht de paashaas iets lekkers voor de kinderen.
De Koningsspelen zullen dit jaar
ook anders worden ingevuld. De
datum staat wel vast, namelijk 23
april 2021. Zeker is al dat het
Koningsontbijt niet doorgaat.
De bloemenactie van de AC zal
op dezelfde manier plaatsvinden
als vorig jaar. De flyer met uitleg
hierover ligt binnenkort bij u op
de mat, dan wel in de brievenbus.

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

www.obs75nieuwbuinen.nl.nl
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Gebiedsfonds Wind
In de media heeft u kunnen lezen
dat er een adviesgroep Gebiedsfonds Wind in gemeente BorgerOdoorn actief is. Vanuit alle 11
dorpskernen in het effectgebied
van windpark De Drentse Monden zitten vertegenwoordigers in
deze adviesgroep. Elke vertegenwoordiger wordt vanuit zijn of
haar dorp ondersteund door een
lokale werkgroep.
Voor het effectgebied in onze
gemeente Borger-Odoorn, waar
de windmolens staan/komen te
staan, is voor de komende 10 jaar
een bedrag beschikbaar. Er is
steeds doorgewerkt aan een wijze, waarop het bedrag, besteed
kan worden aan projecten in de
verschillende dorpen. Daarbij is
voor het uitwerken gebruik
gemaakt van de respons op de
vragenlijst, die eind vorig jaar
door de gemeente is verspreid in
het effectgebied. Hierop hebben
ruim 1150 huishoudens hun
mening gegeven.

De resultaten zijn te zien op
www.gebiedsfonds.nu, waar ook
meer informatie over het
gebiedsfonds en de adviesgroep
te vinden is.
Het bedrag van gemeente Borger-Odoorn, provincie Drenthe
en de Rijksoverheid is voor de
komende tien jaar 3 miljoen
euro. In april biedt de adviesgroep Gebiedsfonds Wind het
inrichtingsadvies met de spelregels voor aanvragen uit het
Gebiedsfonds Wind aan ter
besluitvorming aan de gemeenteraad.

en Ina Habing (Plaatselijk
Belang Buinerveen/NieuwBuinen West).
Deze lokale groep is nog op zoek
naar inwoners uit Nieuw-Buinen
West die zitting willen nemen in
deze groep.
Aanmelden kan bij Ina Habing,
inahabing@ziggo.nl
of 06-55582238.

Margriet Nascimento zit voor
ons dorp Buinerveen/NieuwBuinen West in de adviesgroep.
In de lokale werkgroep zitten
Margriet Nascimento, Dennis
Middeljans (Voetbalvereniging
Buinerveen), Gerbrand Plat
(Stichting Dorpshuis De Viersprong), Arnold Habing
(Schaatsvereniging Buinerveen)

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:
Giny Dokter

viersprong@gmail.com

Dorpskrant Buinerveen
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Nieuws CKC School 59
e

Hoera, de 50 leerling op school
Afgelopen maart mochten wij
e
onze 50 leerling op School 59
verwelkomen. Hier hebben wij
met alle kinderen bij stil gestaan.
Benthe, onze 50e leerling heeft
alle kinderen een lekkere traktatie gebracht. Inmiddels telt onze
school, samen met de kinderen
van de peuteropvang, 57 kinderen.
De paasviering
Ieder jaar vieren wij met de kinderen het Paasfeest met een
gezellige paaslunch en een paasviering waarin het Paasverhaal
centraal staat. Door de lockdown
kon deze paaslunch vorig jaar
niet doorgaan. De kinderen en de
juffen waren een beetje bang dat
de viering ook dit jaar geen doorgang kon vinden. Gelukkig heeft
de ouderraad voor ons een coronaproof paaslunch verzorgd. Op
donderdag 1 april kregen alle
kinderen een tasje met daarin een
eigen lunchpakketje. Alles was
per stuk verpakt. De kinderen,
maar ook de juffen hebben ontzettend genoten van deze gezelligheid.
Nieuw gezicht
Afgelopen maart heeft onze peuterleidster, juf Jolanda, afscheid
genomen. Juf Jolanda was vier
dagen in de week bij ons als leidster van de peutergroep. Juf
Jolanda heeft ervoor gekozen om
weer in de zorg te gaan werken.
Op 30 maart is juf Elsbeth Smith
bij ons gestart. Juf Elsbeth werkt
op dinsdag t/m vrijdag als leidster van de peutergroep.

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

www.school59.nl
of volg ons op twitter:
@ckcschool59
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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.

Afhaal- en inleverpunten
Wanneer de bibliotheken nog
gesloten blijven, kun je terecht
bij onze afhaal- en inleverpunt
op dinsdag en donderdag in
Nieuw-Buinen en op maandag
en donderdag in Borger. Tijden
zijn van 14.00-16.00 uur. Je kunt
boeken reserveren via de website
of bellen met de Klantenservice
088 0128000. Ook blijft de mogelijkheid om tijdens de afhaal- en
inlevermomenten een boekenpakketje te lenen, samengesteld
door het personeel. Zelf mee te
nemen: een tas om de boeken in
te doen en de bibliotheekpas. Wij
voorzien u graag van een stapeltje boeken!
Walk&Talk Online Sessie op
donderdag 20 mei van 19.3021.00 uur.
Tijdens deze Walk&Talk is Debbie Heijne (De Levende Sollicitatiegids) onze gastspreker. Het
thema van deze online bijeenkomst is 'Hoe kom je van A naar
B op de arbeidsmarkt?' De online
sessie is gratis bij te wonen via
Zoom.

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

over je deelname ontvangt. We
maken gebruik van Zoom. Je
hoeft hiervoor geen account aan
te maken. Voor meer informatie
kunt u contact opnemen met:
Bibliotheek Meppel Tessa van
den Brink, officemedewerker
t.vandenbrink-holman@biblio
netdrenthe.nl
www.bibliotheekmeppel.nl`
Wat is Walk&Talk Online?
Er is ontzettend veel te leren over
het zoeken naar werk. Nieuwe
spelregels voor je cv, het gebruik
van sociale media en nog veel
meer. Dat kún je natuurlijk in je
eentje ontdekken, maar samen
gaat het toch een stuk sneller.
Tijdens Walk&Talk Online sessies ontmoet je andere werkzoekenden en leer je van elkaars
ervaring. De sessies worden georganiseerd door de bibliotheken.
Vaak wordt er een gastspreker
uitgenodigd die iets vertelt over
zijn of haar vakkennis.
Iedereen die op zoek is naar (ander) werk is welkom. Deelname
is kosteloos en vrijblijvend.
Doe je mee met de Walk&Talk
Online op donderdag 20 mei?
Aanmelden kan via:
info@bibliotheeknieuwbuinen.nl,
waarna je de inloggegevens en de
laatste praktische informatie

Oefenen voor je theorieexamen rijbewijs
Oefen met verschillende theorieexamens voor het rijbewijs auto,
motor en bromfiets. De proefexamens zijn altijd up-to-date en
sluiten aan op de examens van
het CBR. Iedereen kan gratis
thuis oefenen als lid van de bibliotheek.
Ga naar de website (www.bibliotheeknieuwbuinen.nl) en klik op
'digitaal' en daarna op 'Oefen
gratis met theorie'.

Dorpskrant Buinerveen
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De Nationale
Voorleeswedstrijd
Door de lockdown is dit jaar geen
echte live voorleeswedstrijd
gehouden, maar is er aan de hand
van ingezonden filmpjes bepaald
welke voorleeskampioen uit
Borger-Odoorn doorgaat naar de
Provinciale Voorleeswedstrijd.
Rosanne van der Veen, voorleeskampioen van School 75, heeft
net als de andere 8 schoolkampioenen, mooi voorgelezen. Maar
er kan maar 1 de winnaar zijn en
dat is Eline Hanssen geworden.
Eline, de voorleeskampioen van
CKC Rehoboth uit Valthermond,
gaat voor de gemeente BorgerOdoorn naar de Provinciale Voorleeswedstrijd.

Pedicure Holla

Gratis e-books downloaden
Met je bibliotheekpas kun je heel
gemakkelijk e-books lenen via
de online bibliotheek. De ebooks zijn zonder extra kosten te
leen voor vrijwel alle bekende
apparaten: tablet, mobiel, computer of e-reader. Je hebt keus uit
duizenden titels en het aanbod
wordt regelmatig ververst. Naast
e-books kun je in de online bibliotheek ook luisterboeken lenen.

Het beste adres voor voetverzorging
www.pedicureholla.nl
Hollandialaan 4
9521 BW Nieuw-Buinen (West)
Behandeling op afspraak 06-13251889

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

www.senas-zorg.nl

info@senas-zorg.nl
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NIEUWS van Plaatselijk Belang Buinerveen/Nieuw-Buinen west
Onderhoud bos 't Meras:
Op donderdag 1 april is een evaluatie geweest over het onderhoud.

Het verslag hiervan kun je op een
andere plek in deze dorpskrant
lezen.
NLdoet:
Het Oranje Fonds organiseert op
28 en 29 mei 2021 (vanwege
Corona uitgesteld), samen met
duizenden organisaties in het
land, weer NLdoet; de grootste
vrijwilligersactie van Nederland.
NLdoet zet vrijwilligerswerk in
de spotlights en nodigt iedereen
uit om een dagje de handen uit de
mouwen te steken. Onder leiding
van Plaatselijk Belang gaan er
werkzaamheden in het bos uitgevoerd worden. Zoals hout en takken op de olifantenpaadjes opruimen en bankjes schoonmaken.
Dat zal plaats vinden op zaterdagmorgen 29 mei. Doe je mee?
Aanmelden kan bij
Marijke Kardol, 06-23891276.
Binnensportaccomodaties:
Er is door de gemeente een Toekomstvisie Binnensportaccomo-

daties opgesteld. Naar aanleiding
hiervan hebben wij een reactie
gestuurd. De visie is aangepast
en de gemeenteraad wordt
gevraagd om in te stemmen met
de visie en de vermelde opgaven.
De gemeenteraad stelt de kaders
vast. Na instemming van de
gemeenteraad kan het college
uitvoering geven aan de opgaven. Het is mogelijk dat de
gemeenteraad aanpassingen
wenst in de opgaven.
Noorderdiep:
De gemeente Borger-Odoorn is
van plan het Noorderdiep in
mei/juni 2021 te voorzien van
een nieuwe asfaltlaag. Het gaat
daarbij om het gedeelte tussen de
Drentse Mondenweg en de
Molenlaan.
De weg krijgt een maximumsnelheid van 30 km/uur, gelijk aan de
zijlaantjes waar nu al een maximumsnelheid van 30 km/uur
geldt. De kruisingen worden
gelijkwaardig, wat betekent dat
er geen voorrangsborden staan,
maar ook dat uit het wegbeeld
duidelijk wordt dat de regel
“rechts gaat voor” geldt. Dit gaat
de gemeente doen door het kruispunt een andere kleur te geven
dan de rest van de weg. Net als
aan de andere kant van de Mondenweg ontstaat zo een eenduidig beeld.
In verband met de coronamaatregelen kan er geen informatiebijeenkomst in de buurt georgani-

seerd worden. Alle inwoners van
deze straat hebben een brief van
de gemeente ontvangen.
Een gedetailleerde tekening van
de situatie en een video kunt u
vinden op www.borger-odoorn
.nl/noorderdiep
Informatie verstrekt door gemeente Borger-Odoorn is verderop te lezen.
Zuiderdiep/Hoofdstraat:
Het Zuiderdiep en de Hoofdstraat staan voor reconstructie
gepland in de periode najaar
2022-voorjaar 2023. De rijbaan,
het fietspad, de parkeerstrook,
het voetpad, de afwatering en de
openbare verlichting zal verbeterd worden. Ook wordt gekeken
naar het (huidige) groen en de
mogelijkheid tot het graven van
een watergang. WMD Drinkwater en Enexis gaan gedeeltelijk
hun leidingen vervangen.
Een heel traject waar u als bewoner van genoemde straten via een
binnenkort te ontvangen vragenformulier in kunt meedenken.
Hopelijk kunnen de uitkomsten
via een plan op een inloopavond
getoond worden.
Speeltuin:
Voor de speeltuin is het overleg
door de Corona stil komen te
liggen. De komende tijd wordt er
verder gewerkt om het plan meer
vorm te geven.
DéRo Speelgoed aan het Zuiderdiep 145 in ons dorp heeft een

Dorpskrant Buinerveen
vervolgactie: van januari t/m
juni 2021, dus een half jaar lang,
gaat 10% van alles, wat verkocht
wordt in de winkel, in de speeltuin pot. Deze speciale pot zal op
de balie staan.
Website:
Plaatselijk Belang heeft een
bureau opdracht gegeven om een
nieuwe actuele website te
maken. Achter de schermen
wordt hiervoor input aangereikt.
De bedoeling is dat alle verenigingen genoemd worden met
vermelding van een stukje over
hun doel en bezigheden en eventueel een link naar hun eigen website of Facebook-account.
Nestkastjes:
Vorig jaar zijn er nestkastjes
opgehangen aan eikenbomen aan
de Noorderstraat en aan het Zuiderdiep door Plaatselijk Belang.
Ter bestrijding van de eikenprocessierups. De bedoeling is dat
de kastjes jaarlijks gecontroleerd
worden. Dat is nu uitgevoerd met
als resultaat dat vele kastjes
bewoond zijn geweest. Dank aan
de vrijwilligers die de kastjes
bekeken hebben en de resultaten
genoteerd. De gemeente BorgerOdoorn maakt jaarlijks overzichten per dorp en per nestkastje.
Inwoners kunnen een nestkastje
“adopteren”. Meld dit dan met
naam en het nummer dat op het
kastje staat bij Marijke Kardol,
m.kardol@planet.nl De bedoeling is dat in het najaar de
schoonmaak plaats moet vinden.
Nieuwbouwplan Zuidonder:
De eerste fase van dit plan is
inmiddels helemaal uitverkocht
en op dit moment is Explorius
bezig met de voorbereiding voor
de volgende fase. In deze fase
komen 7 bouwkavels beschikbaar voor vrijstaande woningen.
Deze kavels zullen rond de bouwvak 2021 in bouwrijpe staat zijn
gebracht, geschikt gemaakt om
te bouwen.
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Daarnaast is Nijhuis Bouw in
deze fase bezig met de voorbereiding van drie blokken van elk 4
grondgebonden eengezins rijwoningen bestaande uit 2 lagen met
een kap in het middengebied
voor verhuur. De planning is dat
het eerste blok van 4 rijwoningen
circa oktober 2021 gereed is en
vanaf november verhuurbaar is.
www.zuidonder.nl

Thema-avond Wonen:
Plaatselijk Belang heeft in maart
deelgenomen aan een algemene
informatieavond over het thema
'Wonen'. Deze avond stond vooral in het teken van informeren.
Een vervolgtraject voor visie en
ideeën wordt voorbereid door
gemeente Borger-Odoorn.

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.
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

www.senas-zorg.nl

info@senas-zorg.nl
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Andes en VIP! Borger-Odoorn organiseren inloopmomenten
Andes & VIP! Borger-Odoorn komen weer naar je toe! Vanwege de COVID-19 crisis zijn onze inloopmomenten
geannuleerd. Andes en het VIP! Borger-Odoorn hebben de de inloopmomenten op vier locaties in de gemeente
weer opgestart. Tijdens deze momenten nodigen wij je uit om met ons in gesprek te gaan en willen wij je vragen
beantwoorden. Uiteraard onder het genot van een kop koffie.
De inloopmomenten zijn op de volgende tijdstippen en locaties:
Maandagen van 09:00 uur t/m 12:00 uur in de Ruilgoederenbank, Industrieweg 25 in Nieuw-Buinen.
Dinsdagen (VIP!) van 09:00 uur t/m 12:00 uur in het Andes kantoor, De Baander 2 in Borger.
Donderdagen van 10:00 uur t/m 12:00 uur in het MFA Brughuus, Vrijheidslaan 11 in Valthermond,
bij het Sociaal Team.
Donderdagen van 10:00 uur t/m 12:00 uur in Verzorgd Wonen Exloo, Zuiderhoofdstraat 20 in Exloo.
Natuurlijk ben je ook op andere tijdstippen welkom op het kantoor van Andes in Borger, aan De Baander 2. Wil je
zeker weten of er iemand aanwezig is op kantoor? Dan is het handig om even te bellen. Andes is telefonisch te
bereiken op (0591) 58 55 54.

Dorpskrant Buinerveen
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Belangrijk
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.

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

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

info@senas-zorg.nl

www.senas-zorg.nl

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

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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Meraskikkernieuws
Het voorjaar dient zich grillig
aan. Zo is het korte broekenweer
en dan kan de winterjas weer uit
de kast. Van mij mag het voorjaar
nu echt wel 'losbarsten'. Ontluikende natuur, nieuw leven, hoop.
Smachten naar ouderwets (nooit
gedacht dat ik dat nog eens zou
schrijven) samenzijn. Samen
muziek maken, man wat missen
we dat. Ach, afgezet tegen grotere zorgen stelt dat natuurlijk helemaal niets voor. We zijn gelukkig
nog gezond, kunnen online
lachen en pret maken, plannen
maken en uitzien naar dat
moment dat het weer mag. Eerlijk is eerlijk…de instrumenten
hebben een hele lange winterslaap gehad en mogen wel weer
eens uit de koffers gehaald worden. Oefenen in je eentje is als
een eenzame kikker in de poel.
Dat wordt niet wat…
Wat wel wat wordt? Onze app
kwaakt er intussen alweer lekker
op los. Nieuwe muziekstukken
komen langs...er is zoveel leuks.
Het valt op dat arrangeurs in
ieder geval niet stil gezeten hebben het afgelopen jaar. Kiezen uit
heel veel suggesties is nu de
grote opgave.
Wij snuffelen nog even door,
beginnen alvast rustig op te warmen en zodra het verantwoord is,
zijn we met zijn allen weer van de
partij. Nog even volhouden…

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

Margriet Nascimento

dorpshuisdeviersprong@gmail.com
Tel. 0599-212813

Dorpskrant Buinerveen

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
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.

Hebt U nog vragen hierover bel
dan tel. 06 12 20 88 16.
Vrijwilligers VV Buinerveen
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MS collecteweek van
28 juni t/m 3 juli
2021:
collectanten gezocht in
Buinerveen (BORGERODOORN)!
Van 28 juni t/m 3 juli 2021
vindt de landelijke huisaan-huiscollecte van het
Nationaal MS Fonds plaats.
We zijn hard op zoek naar
collectanten in Buinerveen
(BORGER-ODOORN). Help
jij ons in de strijd tegen de
zenuwslopende ziekte
multiple sclerose (MS)?
Word collectant
We zijn op zoek naar
collectanten! Collectanten
kunnen ervoor kiezen om huisaan-huis of thuis vanaf de bank
te collecteren. De opbrengst
van de landelijke collecteweek
is van essentieel belang voor
de 25.000 mensen met MS in
Nederland die iedere dag met
een ziekte moeten leven die
hun zenuwen letterlijk sloopt.
Onderzoek naar MS en onze
strijd tegen MS moet daarom
doorgaan.
Collecteren kost maar twee
uurtjes tijd per jaar. En het is
nog leuk ook!

Ziekte van het centrale
zenuwstelsel
MS is een ziekte van het
centrale zenuwstelsel. Doordat
er iets mis is in het
afweersysteem, wordt de laag
om de zenuwen aangevallen en
beschadigd. Hierdoor komen
signalen van en naar de
hersenen niet (goed) door,
waardoor verlammings- en
uitvalsverschijnselen optreden.
In Nederland hebben 25.000
mensen MS en elk jaar komen
hier zo'n 1000 mensen bij. De
eerste symptomen treden
meestal op tussen het 20e en
e
40 levensjaar. Dat maakt MS
de meest invaliderende ziekte
onder jonge mensen.
Onderzoek hard nodig
Er is nog geen oplossing voor
MS. Onderzoekers weten niet
hoe MS ontstaat en hoe de
ziekte te genezen is. Onderzoek
is daarom hard nodig. Het
Nationaal MS Fonds besteedt
de opbrengst uit de MS
Collecteweek onder andere aan
wetenschappelijk onderzoek
naar betere behandelingen en
een betere kwaliteit van leven
voor mensen met MS.

Meer informatie en
aanmelden:
www.nationaalmsfonds.nl/collec
teren
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Nieuws van de Vrouwen van Nu, afdeling Buinerveen
Helaas is er nog steeds geen goed
nieuws te melden; we kunnen
nog steeds niet weer beginnen
met onze bijeenkomsten. Via de
Nieuwsbrieven, die door het
bestuur worden verzonden, blijven we op de hoogte van elkaar.
Verrassing:
Vlak voor Pasen zijn alle leden
verrast door het bestuur met een
leuke attentie en een kaart.
Dit werd erg gewaardeerd door
de leden.
Dit zijn de genomineerden
voor de Vrouwen van Nu Verschilmaker Award
Tijdens ons event Zomerontmoetingen zal ook de Verschilmaker
Award 2021 uitgereikt worden.
De shortlist van kandidaten is
bekend, binnenkort zullen zij
zichzelf middels een korte pitch
voorstellen en persoonlijk toelichten waarom zij de Verschilmaker Award 2021 moeten winnen. De Vrouwen van Nu Verschilmaker Award wordt jaarlijks
uitgereikt aan een vrouw die vanuit haar kracht, met lef een voorbeeldfunctie vervult en daarmee
het verschil maakt en bijdraagt
aan een mooiere wereld. De Verschilmakers van de afgelopen
jaren waren; Caroline van der
Plas (2020), Saskia van den
Ouden (2019), Nora El Abdouni
(2018), Sanne Bolkenstein
(2017), Jacqueline Cramer
(2016) en de eerste Vrouwen van
Nu Verschilmaker was Angela
Maas in 2015.
Vanaf 22 april kun je je stem uitbrengen op één van onderstaande
genomineerden:
Phaedra Mensen; wil met
Spoony, een reeks groente producten voor jonge kinderen, kinderen op een speelse manier én
met smaak, meer groente laten
eten. Onlangs won Pheadra drie
Gezonde Innovatie Awards met

Spoony.
Cheyenne Haatrecht; op haar
27e was zij de jongste vrouwelijke hoofdinspecteur in Nederland. Nu op haar 29e, leidt ze een
team van 70 mensen op de afdeling Vreemdelingen Identificatie, Mensenhandel en Migratie
bij de Politie Amsterdam.
Jeanne van Ittersum; een van
de oprichters van Trash'ure Taarten. Hun missie is om bedrijven
en organisaties gemakkelijk te
laten participeren in het tegengaan van voedselverspilling en het
creëren van werk voor mensen
die wegens hun migratieachtergrond moeite hebben in het vinden van een baan.
Beatrice de Graaf; Hoogleraar
Terrorisme en Veiligheid. Regelmatig is Beatrice in het nieuws,
ook recent met de Covid-rellen.
Op een toegankelijke manier

geeft zij uitleg over de situatie en
het ontstaan daarvan. In 2018
werd zij als de meest invloedrijke
vrouw gekozen in de Opzij Top
100- categorie Onderwijs en
Wetenschap.
Onderzoek naar de juiste
balans tussen betaald werk en
onbetaalde zorg
Via de NVR ontvingen we het
verzoek om onderstaande oproep
te plaatsen. Movisie is op zoek
naar vrouwen die zoeken naar de
juiste balans tussen betaald werk
en onbetaalde zorg. Om zo een
beter beeld te krijgen hoe dit
gaat. Wil je hieraan meewerken
en voldoe je aan onderstaande
profiel(en), meld je dan aan via
Djuna Buizer van Movisie
(d.buizer@movisie.nl).
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Complete oproep, meer informatie vind je op https://www.movisie.nl/artikel/ balans-tussen-zorgen-werken
Ben je:
Beschikbaar op maandag 26 en vrijdag 30 april // Alleenstaand // Eén of meerdere kinderen // Betaalde baan
Hoogst genoten opleiding: mbo 4
Beschikbaar op maandag 3 en vrijdag 7 mei // Tussen de 25 en 35 jaar // Werkzaam in de schoonmaak
Eén of meerdere kinderen
Beschikbaar op maandag 10 en vrijdag 14 mei // Tussen de 45 en 55 jaar // Zonder baan en (weer) op zoek naar
werk // Werkende partner // Onbetaalde zorgtaak (voor kinderen of iemand in je omgeving)
VOORDELEN WAAROM BUITEN WANDELEN GOED VOOR JE IS!
·12 Minuten wandelen is waar te nemen in humeur, focus, veerkracht en zelfvertrouwen.
·Wandelen is laagdrempelig
·Wandelen is goed voor je lijf, ons lichaam is zelfs zee geschikt voor die vorm van bewegen.
·Je hebt weinig kans op blessures. Rustig aan beginnen.
·Je hebt geen topconditie nodig en is voor een ieder geschikt.
·Het is gemakkelijk vol te houden.
·Je hebt geen speciale kleding nodig, voor langere afstanden zijn wandelschoenen wel een advies.
·Het helpt om je hoofd leeg te maken.
·Het is goed voor hart- en bloedvaten en het geeft je energie.
·Je bent lekker buiten en van een beetje regen smelt je niet gelijk
·Je kunt het samen doen maar ook alleen.
·Zelfs met weinig energie kun je lopen.
Gebruik tijdens het wandelen je armen, kijk vooruit en loop goed rechtop, op deze manier verbeter je ademhaling
waardoor je nog meer zuurstof binnenkrijgt.
Als men overweegt om lid te worden van onze afdeling en de kosten (€ 54,50 voor 2021 ) zijn te hoog, kan men bij
de gemeente terecht voor een bijdrage. Toetsing van het inkomen zal hierbij plaats vinden.
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

Website
Wilt u op de hoogte blijven van het
laatste nieuws van‘ Vrouwen van nu’,
bezoekt u dan onze website:
http://vrouwenvannu.nl
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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

Een schoolfoto van school 75 voor de school genomen met op de achtergrond gebouw Silo en kosterwoning
van Kort. Vermoedelijk foto rond 1950 genomen.

Nieuws van de Historische Vereniging
Nieuw-Buinen en Buinerveen
Eindelijk kunnen we u melden
dat het financiële plaatje nu rond
is. Enkele bestuursleden hebben
zich daar vele uren voor ingezet
en veel aanvragen zijn de deur
uitgegaan. Hun inspanningen
hebben nu hun vruchten afgeworpen en kan het nu de realisatie van ons nieuwe museum in
het M.F.A. gebouw plaatsvinden.
De plannen die er lagen kunnen
nu worden uitgewerkt en klaar
gemaakt worden. U heeft er ongetwijfeld over gelezen in de
media. Wij houden u daarvan op
de hoogte.
De “Buuner”, de eerste uitgave
voor 2021 van de Historische
Vereniging Nieuw-Buinen, Buinerveen is inmiddels weer op de
deurmat van de leden gevallen.
Ook in deze uitgave nemen wij u
weer mee naar de historie van
onze dorpen. In 2020 hebben wij
veel nieuwe leden mogen verwelkomen bij onze vereniging
mede door ons tijdschrift. Ook

gaat de losse verkoop van het
tijdschrift als een trein en raken
we door onze voorraden heen.
De oplage zal dan ook verhoogd
worden om aan de vraag te kunnen voldoen van geïnteresseerden.
Ons tijdschrift de Buuner verschijnt drie keer per jaar en er
komen verhalen en artikelen in
uit en over Nieuw-Buinen en
Buinerveen. Laat u verrassen en
wordt lid van onze vereniging
voor 17 euro per jaar. U ontvangt
dan ook ons tijdschrift op de deurmat. Voor leden die buiten de
regio wonen vragen wij een extra
bijdrage van 5 euro voor een tegemoetkoming in de verzendkosten.
Tevens kunt u ons volgen op de
facebook pagina's en op onze
website waar meer over onze
vereniging te vinden is. Facebook; Oald Buunermond en Oald
Buunerveen en onze website;
histver-nbb.nl zijn ook te bezoe-

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

ken.
Verder hebben we als vereniging
weer verschillende voorwerpen
zoals foto's, glasmateriaal, boeken, enz. mogen ontvangen, die
we kunnen toevoegen aan ons
archief.
Ook dank aan een ieder die op de
een of andere wijze zich heeft
ingezet voor de vereniging als
ook voor het museum. Zonder u
kunnen we dit niet. Zo kunnen
we het op deze manier bewaren
en in stand houden voor de toekomst.
Voor meer informatie over onze
vereniging en het Glasmuseum
kunt u contact opnemen met
Jacco Pranger; secretaris van de
vereniging. Tel. 06-21831002 of
pranger@nieuwbuinen.com
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Huus van de Taol
As Huus van de Taol vin wij dat
de Drentse taol niet vort te denken is in de Drentse samenleving.
Oeze streektaol is een weerdevol
arfgoed en het praoten van het
Drents is een vörm van riekdom.
Dat vin wij en daor wark wij hard
an: het stimuleren van het Drents
deur een hieleboel activiteiten te
organiseren. Oeze taol is mandielig bezit waor wij met mekaar
zunig op weden moet.
Wij kunt wal stellen dat het uniek
is dat Noordoost-Nederland niet
allén heur eigen Nedersaksische
streektaolen hef, maor ok heur
eigen cultuur, geschiedenis,
gebruken en mentaliteit. Daor
moew zunig op weden met
mekaar en der nog meer volk van
genieten laoten. Daorum is der
nou een mandielige webstee veur
het hiele Nedersaksische gebied:
www.nedersaksisch.com
Statenvergadering in het
Drents - Meertmaond /dialectmaond:
Woensdag 24 meert was het zo
wied: de Statenvergadering van
het Drents Parlement was in het
Drents! En dat Commissaris van
de Keuning Jetta Klijnsma het
Drents nog niet verleerd is, weur
al vrog in de vergadering dudelk
toen ze twee kemphaonen in plat
Drents oet mekaar haalde!
Renate Snoeijing much oet naam
van het Huus van de Taol en van
heur Nedersaksische naobers een
welkomstwoord doen. Hierin
meuk ze dudelk dat het mooi is
dat der andacht is veur het
Nedersaksisch in de Statenzaal,
maor dat het niet neudig weden
mus um hier een motie veur in te
dienen en an te nimmen.
Hiernao was de film van samenwarkende Nedersaksische streek
taolorganisaties te zien. Tussen
het vergadern deur was der roemte veur meziek van Annemiek
Drenth en gedichten en verhalen

van Lucine Oetsen.
De vergadering is terug te kieken
op www.drentsparlement.nl
Containersticker
Der mag wal wat meer Drents in
de openbare ruumte te zien
weden, daorum hew nou de containersticker! Hiermet kreg je
container geliek een moderne
oetstraling én ie laot dudelk zien
daj het Drents een warm hart
toedraagt.
De stickers bint er met de volgende teksten:
Wa'k kwiet wil
Wa'k kwiet wille
A'k mij nou umkeer
As ik mij nou umkere
De stickers hebt een ofmeting
van 25 cm x 45 cm (b x h) en bint
te bestellen via de webshop
www.huusvandetaol.nl
Zinnig:
Schier kedogie om vort te geven
of um zölf te holden! Een lös
exemplaar van de Zinnig. Zinnig
is het Drentstalige tiedschrift van
het Huus van de Taol en komp
zes maol in 't jaor oet. In de Zinnig staot Drentstalige gedichten
en verhalen, schiere interviews,
puzzels, recepten en een stripverhaal. Vanzölf stiet er ok veul neis
in over de Drentse taal.
Hannes en Hannie – Greet
Beerman (oet Börger)
Haantje Hannes en zijn vriendinnetje Hannie de kip gaan wonen
in een kippenhok bij de boer. Het
zijn avontuurlijke kipjes en ze
gaan graag op stap. Maar de
wereld om de boerderij is groot
en het is dan ook geen wonder dat
ze allebei spannende kippenavonturen beleven.
De belevenissen van Hannes en
Hannie zijn geschikt voor jongere kinderen. De verhalen worden verteld in het Nederlands,
maar er wordt Drents gesproken.

Zo kan iedereen genieten van de
wonderlijke avontuur van twee
kippen en hun vrienden.
De prachtige illustraties in dit
boek zijn gemaakt door José
Prins.
Bekendmaking finalisten
Drèents Liedtiesfestival 2021:
Op zaoterdag 10 april wordt de
finalisten van het Drèents Liedtiesfestival 2021bekendmaakt in
het programma Djammen van
Radio Drenthe. De finale is dan
op Hemelvaortsdag: dunderdag
13 mei 2021
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Het
voorwerp
In de voorwerpbespreking in
Dorpskrant februari 2021 zijn
een paar opmerkingen opgenomen, die lezersreacties hebben
opgeleverd. Mooi werk en ter
geruststelling uitsluitend vriendelijke gesprekken, waarbij de
gouden griffel voor mevrouw
Maria de Boer nader/beter in het
zonnetje kon worden gezet. Ook
overleg met de leverancier /uitlener van de pikhaak. Overigens in
zijn enthousiasme over onze
dorpskrant –ook schouderklop
voor de redactie- heeft hij en passant en grif een handwerkvoorwerp uit 1896 voor onze rubriek
in het vooruitzicht gesteld. Hij
gebruikte daarbij woorden als
tandengeknars en hersenkraker.
Van onze lezers heeft met name
Jan Kruit (Nieuw-Buinen) uitgebreid stilgestaan bij de pikhaak.
Hij houdt het op een balenhaak,
een hulpmiddel dat in de scheepvaart ingezet wordt bij het uit het
laadruim oppakken (oppikken?)
van grote jutezakken. Hij relativeert zijn reactie met de opmerking dat het voorwerp zoals hij
dat ziet/noemt hoogstwaarschijnlijk per provincie, regio of

Dorpskrant Buinerveen
(haven)gemeente verschillende
namen zal hebben. Daarmee
scoort hij punten. In den lande
circuleren namen als hijshaak,
hijsband, hijsbalk, grijper en
pakhaak. Gesproken met iemand
uit Antwerpen: die had het over
een beultje. En daarmee krijgt de
pikhaak (van mevr. De Boer) ook
nog internationale allure.
In het telefoontje met Maria de
Boer (Buinerveen) ging het vooral over het krijgen van de 10
(tien) én de Gouden Griffel én de
toevoeging 'enzovoort'. Aangezien het schrijven van de voorwerprubriek in hoofdzaak een
liefhebberij is van mannen, kon
in alle communicatieve oprechtheid geen gebruik worden
gemaakt van het toevoegen van
een zoen van de juffrouw. Vandaar de vlucht naar 'enzovoort'.
In deze aanvullende “wetenschap” kon Maria de Boer zich
vinden en blij worden van de
welhaast fluwelen wangstreling.
Wellicht ten overvloede, maar
toch, in literatuurland is de Gouden Griffel de jaarlijkse prijs
voor de auteur van het beste in de
Nederlandse taal geschreven
kinderboek.
Over het nieuwe voorwerp willen we deze keer niet zo veel

kwijt. De enkele (niet goed en
bijna goed) suggesties die zijn
binnengekomen zullen we in een
van de volgende dorpskranten
bespreken. Zonder inhoudelijk
ook maar iets te verklappen, het
februari-voorwerp en dat van
deze maand (april) zijn zodanig
met elkaar verbonden dat een
combinatie-reactie onzerzijds
beter lijkt te passen. Dat voorwerp, zie de foto en laat ons
weten wat u erin ziet.
Geef a.u.b. het resultaat van uw
weldenkend en weldoordacht
piekeren en puzzelen door aan de
hoofdredacteur
(Bram van Buuren) of aan
Martin Snapper
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Noorderdiep krijgt nieuw asfalt
De gemeente Borger-Odoorn
gaat het Noorderdiep voorzien
van nieuw asfalt. Het gaat daarbij om de weg tussen de Drentse Mondenweg en de Molenlaan. En omdat de goot en de
afvoerputten zijn verzakt, worden deze vernieuwd. De inritten worden hier weer op aangesloten. Ook gaat de gemeente
twee bomen kappen en de snelheid op de weg aanpassen.
Bomenkap
Tegenover huisnummer 22 en 24
staan twee bomen die erg dicht
tegen het asfalt aan, waardoor de
weg beschadigd raakt door de
wortels van de boom. Deze
bomen worden gekapt. De riolering en de rest van de bomen zijn
nog in goede staat, daar wordt
geen onderhoud aan gepleegd.
Maximumsnelheid
naar 30 km per uur
De weg krijgt een maximumsnelheid van 30 km per uur, net zoals
de zijstraten. Om dit zo goed
mogelijk te doen wordt de inrichting van de weg hierop aangepast. Alle verkeersdeelnemers
gaan de weg delen. Dus vrachtwagens, auto's, landbouwverkeer, fietsers en voetgangers
maken gebruik van dezelfde
weg. Omdat iedereen rekening
met elkaar moet houden zorgt dat
ervoor dat er minder hard gereden kan worden. Daarnaast worden de kruisingen gelijkwaardig,
dat betekent dat er geen voorrangsborden staan. Rechts gaat
vóór is hier de regel. Deze regel
maakt de gemeente zichtbaar
door het kruispunt een andere
kleur te geven dan de rest van de
weg.

Snelheidsremmende
maatregelen
Het is bij de gemeente bekend dat
er regelmatig hard gereden wordt
op het Noorderdiep. Er wordt
vaak gevraagd of hier snelheidsremmende maatregelen voor
kunnen komen. Deze maatregelen hebben echter vervelende
gevolgen voor omwonenden,
zoals geluids- en trillingsoverlast. Daarnaast wekken drempels
en wegversmallingen veel ergernis op bij de weggebruikers en
gaan automobilisten vaak juist
harder rijden op de tussenliggende stukken. Daarom neemt de
gemeente in principe geen snelheidsremmende maatregelen,
maar moet de nieuwe inrichting
ervoor zorgen dat mensen minder hard rijden. Het gedeelte tussen de Mondenweg en de Eikenlaan is erg lang. Op dit gedeelte
wordt wel een wegversmalling
aangebracht. Er zit in dit gedeelte
een open ruimte (tussen huisnummers 98 en 110) zonder
woningen dichtbij.
12 april van start
De werkzaamheden zijn maandag 12 april van start gegaan. De
aannemer verwacht medio juni
alle werkzaamheden gereed te
hebben. De werkzaamheden
worden uitgevoerd door aanne-

mer Oosterhof-Holman uit
Grijpskerk.
Bereikbaarheid
Om de bereikbaarheid zo goed
mogelijk te houden wordt het
werk in fasen uitgevoerd. Mogelijk dat gedeelten van het Noorderdiep tijdelijk gestremd zijn.
Omrijden kan dan via de zijstraten. Het asfalt wordt in één keer
aangebracht. Dat zal naar verwachting in week 18 (begin mei)
plaats vinden. De weg is dan
enige tijd helemaal gestremd.
Informatie
Op www.borger-odoorn.nl
/noorderdiep vindt u meer informatie. Hier kunt u ook een video
bekijken waarin de plannen en
de tekening worden toegelicht.
Met vragen over de uitvoering
van de werkzaamheden kunt u
contact opnemen met uitvoerder
de heer E. Otten (06 29 59 15 33)
of W. Kroon (06 30 99 57 28) van
Oosterhof Holman. Met andere
vragen kunt u terecht bij de
gemeente via telefoonnummer
14 0591 of gemeente@borgerodoorn.nl, onder vermelding van
zaaknummer 30446-2021.
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Sportnieuws
Schaats / visnieuws
·Zoals velen al wel weten zijn we als bestuur begonnen met een huis aan huis ledenwerfactie. Door Corona
en de verscherpte maatregelen op een gegeven moment, zijn we in januari niet verder gegaan. Na de zomer
in september – oktober willen we dit weer oppakken. Omdat we dus niet bij iedereen langs zijn geweest,
hebben we daarom besloten om over het boekjaar 2020 – 2021 geen contributie te innen via de afgegeven
machtigingen. De enkeling die contant hebben betaald zijn wat dat betreft volgende jaar aan de beurt. Dan is
het ook weer gelijk getrokken.
Graag willen we ook nog even de aandacht vestigen op onze oud ijzer actie op 8 mei.
Hier komt nog een flyer van rond. Dus hebt u wat staan , wij zijn er erg blij mee en willen de opbrengst
graag gebruiken voor het onderhoud van het gebouw.
Hartelijke groet, De schaatsvereniging

Schaatsvereniging Buinerveen e.o.
Kontributie schaatsvereniging 2021
Donateur per gezin
Donateur alleenstaand
Gezinslidmaatschap
Persoonlijk lidmaatschap vanaf 18jaar

Viskaarten voor het vissen in de ijsbaan in 2021
zijn te verkrijgen bij:
A. Trip
(Alleen op de maandagen tussen 18.00 uur - 19.00 uur)
Zuiderdiep 8
9521 AT Nieuw-Buinen
A.Habing
(Alleen op de woensdagen tussen 18.00 uur - 19.00 uur)
Zuiderstraat 14A
9524 PJ Buinerveen
Gezinslidmaatschap:
Persoonlijk lidmaatschap:

€11.50
€ 6.50

€ 6.00
€ 3.00
€ 8.50
€ 6.00
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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.

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

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

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

Vrijwilligers gevraagd.
Lijkt het je leuk om vrijwilliger bij ons te worden voor een uurtje,
neem dan contact met ons op:
Speelotheek Kiekeboe
Noorderdiep 127
9521 BC Nieuw Buinen
Algemeen nummer Dorpshuis 0599 – 615 320
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Verwachting is dat
veel takhout binnen 1 á 2 jaar
volledig overgroeid is door nieuwe struiken, mossen, varens en
het beeld weer 'harmonieuzer'
oogt. Er is geopperd om met een
groep vrijwilligers langs de (olifanten)paden het takhout te verwijderen en iets dieper het bos in
te slepen. Dit wordt eventueel
door het dorp zelf georganiseerd.
Vervolg van pag 1

Aanplant nieuwe beplanting
Op het deel waar de kaalkap van
alle essen noodzakelijk was als
gevolg van aantasting door de
essentaksterfte, is er een nieuw
'jong' bos aangeplant. In het bijgevoegde beplantingsplan treffen jullie aan welke boom- en
struiksoorten zijn terug geplant.
Algemeen geldt dat er gekozen is
voor een grote verscheidenheid
aan inheemse soorten en een
maximale variatie tussen boomvormers en struiken. Hierdoor is
het 'toekomstig' bos beter
bestand tegen de effecten van
klimaatverandering en vormt het
een geschikte leefomgeving voor
vele vogels, insecten, en zoogdieren. De boomvormers groei-
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en in de toekomst uit tot bomen.
De struikvormers zorgen voor de
gelaagdheid van het bos. Ervaring is dat de nieuwe beplanting
circa 1-2 jaar nodig heeft om aan
te zetten en dat na 5 jaar de eerste
contouren van het 'nieuwe' bos
zichtbaar beginnen te worden.
Paden in het bos
Voor het bos geldt dat de
gemeente de hoofdpaden onderhoudt zodat deze voldoende
begaanbaar blijven voor wandelaars. Op enkele plekken in het
bos zijn nog wat diepe sporen
geconstateerd op de hoofdpaden.
Op een aantal plekken is dit al
hersteld, helaas hebben de terreinomstandigheden het nog niet
toegelaten om alle plekken te
egaliseren. Dit gaat de gemeente
nog oppakken zodra de paden
voldoen zijn opgedroogd. De
kleine, door het dorp zelf gecreëerde paadjes (speelbos), gaat de
gemeente niet herstellen.
In de rondgang is naar voren
gekomen dat de schade aan
paden op hoofdlijnen best mee
valt. Ervaring leert bovendien
dat looppaden ook vanzelf weer

ontstaan door gebruik en betreding van wandelaars.
Grasveld (achter school 75)
Na afloop van de snoeiwerkzaamheden is een bankje tevoorschijn gekomen aan de rand van
het grasveld. Dorpsbelangen
geeft aan dat het bankje waardevol wordt geacht voor wandelaars. Er is afgesproken dit bankje te laten staan en eventueel met
vrijwilligers schoon te maken.
Het grasveld zelf wordt door de
gemeente extensief gemaaid. Dit
betekent dat het gras 2x per jaar
wordt gemaaid en het maaisel
wordt afgevoerd.
Sloten
in het bos zijn sloten aanwezig.
Deze sloten zijn ooit aangelegd
als afwateringssloten. De wens is
momenteel om regenwater in
Nederland, waar mogelijk, vast
te houden en te laten infiltreren in
de bodem. Zo wordt voorkomen
dat regenwater vanuit het bos
bijvoorbeeld via rechte sloten
wordt afgevoerd naar zee of in de
openbare ruimte zelfs via gemende rioolstelsel (onnodig) wordt
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afgevoerd naar RWZI's. Regenwater vasthouden is nodig om
o.a. verdere verdroging tegen te
gaan. De sloten in het bos hebben
daarom geen functie meer en
worden daarom niet in stand
gehouden. Dit geeft geen problemen voor de huidige beplanting
en bovendien past een bos zich
ook zelf langzaam aan op bijvoorbeeld veranderende omstandigheden in de waterhuishouding. Op de natste plekken weten
soorten als de wilg, els, en berk
zich bijvoorbeeld prima te handhaven en uit te zaaien.
Toegang vanaf de Noorderstraat
De toegang tot het Meras bij de
Noorderstraat wordt nog aangepast in overleg met de gemeente
en dorpsbelangen, zodanig dat
het bos vanaf deze kant niet meer
toegankelijk is voor gemotoriseerd verkeerd (uitgezonderd
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landbouwverkeer en verkeer
t.b.v. onderhoud).
Recreatief gebruik van het bos
Naast dat het bos erg waardevol
is voor de flora en fauna hebben
we ook geconstateerd dat er kinderen spelen en er bijvoorbeeld
hutten worden gebouwd. Dit is
prachtig en zorgt er voor dat kinderen bewegen en leren hoe mooi
de natuur kan zijn. Wel is het
belangrijk om altijd respectvol
met het bos om te gaan en bijvoorbeeld plastic en ander afval
wat niet thuis hoort in de natuur
niet rond te laten slingeren en op
te ruimen. Ook is het bos een
mooie uitvalsbasis voor bijvoorbeeld natuurlessen en wordt het
hopelijk straks weer gebruikt
voor de jaarlijkse spooktocht.
Kortom, Buinerveen heeft een
prachtig eigen dorpsbos waar we
trots en zuinig op moeten zijn..

Overall gezien is de conclusie dat
iedereen best blij is met het uitgevoerde onderhoud, maar dat er
wel een kleine kloof zit tussen de
beleving van hoe een bos eruit
'moet' zien zo vlak na het onderhoud in relatie tot wat we op middellange termijn na streven als
gemeente. Een opgeruimd en
netjes bos qua beleving is wenselijk, doch is het vanuit ecologisch
oogpunt juist erg waardevol dat
de 'natuur' ook een deel zijn eigen
takafval 'mag' opruimen.
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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

Zuiderdiep 64
9521 AV Nieuw-Buinen
T 06 54774473

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

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.

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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