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Hollandse Spelweek Buinerveen
Schitterende weersomstandighe-
den hebben er mede aan bijgedra-
gen dat de Spelweek Buinerveen 
2019 onvergetelijk werd. Deze 
Spelweek voor kinderen in de 
leeftijdscategorie van 4 t/m 16 
jaar wordt sinds 14 jaar georgani-
seerd in de laatste week van de 
zomervakantie. Er zijn 2 basis-
schoolgroepen, onder- en boven-
bouw en dit jaar een goed verte-
genwoordigde 12+ groep met 
ongeveer 17 deelnemers. Totaal 
deden circa 75 kinderen mee. 
Een geweldig programma met 
sport, spel en waterpret dat 
plaatsvond bij de voetbalvelden 
van VV Buinerveen. De daar 
aanwezige pannakooi draaide 
overuren deze week. Maar wordt 
op deze manier ook bekend bij de 
allerjongsten. 
Het thema dit jaar was Holland 
en dat kwam zowel in de tent als 
tijdens de diverse spellen conti-
nue aan bod. Alleen al het 
bedenken van spellen voor al die 
verschillende leeftijdsgroepen is 
een uitdaging op zich. Aan het 
eind van de herfst komt het 5 kop-
pige bestuur samen om de aftrap 
te geven voor het volgende sei-
zoen. Budgetbesprekingen, spon-

soren regelen, programmaidee-
ën, acties, werven van vrijwilli-
gers, kinderen benaderen, een 
heel draaiboek wordt bij de voor-
bereidingen al afgewerkt om de 
laatste week van de zomervakan-
tie weer voor iedereen tot een 
succes te maken. Gelukkig kent 
de gemeente nog een potje voor 
verbindende dorpsactiviteiten en 
zijn er daardoor nog inkomsten 
naast alle sponsor- en deelname-
bijdragen. 
De woensdagmiddag werd in alle 
groepen om 1400u gestart. Moni-
que Meijer opent de Spelweek en 
stelt de bestuursleden voor. 
Tevens worden de huishoudelij-
ke mededelingen gegeven maar 
geluisterd wordt er niet best. De 
kinderen staan stuk voor stuk te 
springen om te mogen beginnen. 
Voor de middelste groep wordt 
gestart met een survival rondom 
de ijsbaan en in het Merasbos en 
dat was met dit mooie weer een 
groot succes. 
Lees verder op pagina 9
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Nieuw-Buinen
Locatie:
MFA Noorderbreedte, 
Noorderdiep 137
9521 BC Nieuw-Buinen
Tel.: 0800 2009
Mail: 

Maandag: 09.00 - 12.00 uur

Woensdag: 09.00 - 12.00 uur

Vrijdag: 09.00 - 12.00 uur

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

  

hetveenland@
socialeteamsborgerodoorn.nl

Harm Timmermans: 
tel. Is 0683806189

 

DATUM VOLGENDE EDITIES  
DORPSKRANT BUINERVEEN

Verschijning: eind van de betreffende maand

   brammes@hetnet.nl

Hieronder de datum van verschijning van de Dorpskrant in 2019 en 
de data waarop het materiaal (foto's, teksten, mededelingen, 
tekeningen) uiterlijk bij :

Bram van Buuren, Hoofdkade 4, Buinerveen ingeleverd dient te 
zijn. De redactie streeft er naar om zich aan de data te houden, 
hoewel uitzonderingen zich natuurlijk altijd kunnen voordoen. 

Nummer 5 inleveren voor 1 oktober 2019
Nummer 6 inleveren voor 3 december 2019

Website:

wordt bijgehouden door Bram van Buuren. 
Wanneer er activiteiten zijn graag doorgeven via deze site 

en ze worden geplaatst in de agenda.

www.buinerveen.nu

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 
Stadskanaal, Gieten, Assen Emmen en Winschoten.

Tarief: 
€ 35,00 voor de B/E keuring 

€ 55,00 voor chauffeurs met rijbewijs C/D/E.

Agenda
31 aug -Viswedstrijd

7 sep - Rommelmarkt

11 sep - 200 jaar

13 sep - Pleinfeest

14 sep - Pleinfeest

28 sep - Viswedstrijd

5 okt - Filmavond

11 okt - According to Mary

2 nov - Spokentocht

16 nov - Vrouwenbingo

8 dec - Kerstmarkt

25 dec - Kerstbuffet

28 mrt- Toneel

4 apr - Toneel

mailto:hetveenland@socialeteamsborgerodoorn.nl
http://www.buinerveen.nu
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AFRASTERINGSMATERIALEN
TUINHOUT
PVC MATERIALEN

Noorderstraat 38
9524 PD Buinerveen

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

Tel. 0599-212326

BE-SUS
Voor onderhoud in, aan en om het huis…!

Tuinen, straatwerk, schoonmaak,
of in combinatie. Bel voor gratis advies!

Bert  0646188435        Susanne 0620735294
Voor bedrijven en particulieren

Gezocht:
Word jij onze nieuwe collega?

De Lunchclub verzorgt de tussen 
schoolse  opvang voor  diverse 
scholen van Stichting Openbaar 
Onderwijs Borger-Odoorn. 

Op dit moment zijn we op zoek 
naar vrijwilligers voor:
* Basisschool De Aanloop 
   in Valthermond
* Basisschool De Linderakkers 
   in Valthe
*De Daltonschool in Ees

Ben jij iemand, die het leuk vindt 
om met kinderen om te gaan?
Heb je 1 of meerdere keren in de 
week tijd om met een groepje 
kinderen gezellig een broodje te 
eten?

Dan zijn wij op zoek naar jou 
en er ligt een vrijwilligersver-
goeding voor je klaar!

Aanmelden  of voor  
meer informatie : 
Gerda Toussain – 0620917714

WAAROM U ZOU MOETEN KIEZEN VOOR PGB

  PGB INFORMATIE  -  UITLEG EN ADVIES

  GRATIS EN VRIJBLIJVEND  -  WIE BETAALT, DIE BEPAALT!

?  Bij wie u uw hulp inkoopt.

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

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

?  

De aangewezen manier om zelf de controle te houden over:

De regie over de zorg en dus over uw leven.

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

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

Senas

info@senas-zorg.nl

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

www.senas-zorg.nl



Dorpskrant BuinerveenPagina 6

Zondag 23 juni jl. heeft Esther 
Schlebos uit Buinerveen de pres-
tigieuze Prix de Norvège ont-
vangen tijdens de afstudeercere-
monie van de Klassieke Acade-
mie voor Beeldende Kunst te 
Groningen.
Het thema van de examenserie 
van Esther Schlebos luidt 'Mys-
tiek Drenthe' en omvat een aantal 
olieverfschilderijen van markan-
te hunebedden en bomen uit het 
Drents landschap.
Het Tourist Info Punt in Borger 
heeft een reproductie van een van 
haar schilderijen als ansichtkaart 
in de collectie opgenomen.
De Prix de Norvège wordt sinds 
een aantal jaren beschikbaar 
gesteld aan een veelbelovende 
Alumni, door de Nederlands 
/Noorse zakenman Egbert Pijfers 
uit Drachten, die tegenwoordig 
in Noorwegen woont. Onderdeel 
van de prijs is een studiereis naar 
Noorwegen 'ter inspiratie voor 
toekomstig werk'.
De schilderijen van Esther Schle-
bos ontstaan in de eerste plaats 
uit haar liefde voor de natuur en 
in het bijzonder het Drentse land-
schap. Daarnaast is ook haar voor-
liefde voor het mystieke in haar 
werk zichtbaar. Niet toevallig 
leent juist dit Drents landschap 
zich daar uitstekend voor en zij 
maakt bij voorkeur plein air stu-
dies om daarna haar schilderijen 
in het atelier uit te werken.
Tijdens haar 5 jarige opleiding 
aan de Klassieke Academie te 
Groningen heeft zij zich een vak-
manschap eigen gemaakt waard-
oor zij in staat is om nadruk te 
leggen op bepaalde elementen uit 
het landschap. Herkenbaar als 
landschap maar in het schilderij 
toch vooral de wereld van Schle-
bos. 
Via een pasteuze toets, die een 
verrassende verfhuid oplevert, 
nodigt zij de kijker uit haar 
wereld binnen te treden.

Kunstenares uit Buinerveen wint prijs
Inmiddels wordt de schuur bij het 
woonhuis verbouwd tot atelier 
alwaar zij gaat werken en klein-
schalig schilderlessen en works-
hops verzorgen. Wanneer het 
atelier gereed is bent u van harte 
welkom om haar werk en het 
lesaanbod te bekijken. 

Meer info en foto's van haar 
schilderijen kunt u vinden op 
www.estherschlebos.nl 

Uitsnede van hunebed D34, gelegen in Valthe.
Het is een werk van 60x60cm, olieverf op Masonite, 

 



Dorpskrant Buinerveen Pagina 7

Al Vanaf 1922
Complete Woninginrichting

en 
Meubelstoffering

Zuiderdiep 21, 
Nieuw Buinen 

Tel. 0599 - 212367

Meubelhuis De Groot

EUROSTATE 10
9501 DC STADSKANAAL

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

THEEWINKEL STADSKANAAL

Avitec infra & milieu NV

Zuiderdiep 34, 9521 AT Nieuw-Buinen

0599-212170 | www.avitec.nl | info@avitec.nl

Beste Toneelvrienden,

Hier een kort berichtje van de 
vereniging. Hoewel  velen 
misschien nog  een beetje in de 
vakantie modus zijn en anderen 
alweer aan het werk, zijn ook wij 
alweer bezig voor het komend 
seizoen.  Momenteel zijn we met 
een klein leesgroepje bezig een 
aantal zichtboekjes te lezen en op 
die manier een leuk stuk uit te 
zoeken. Maar ja, wat is leuk en 
wat spreekt ons aan?  En wat zal 
het publiek aanspreken? En het 
moet ook  iets anders zijn dan 
vorig jaar enz enz.
Want natuurlijk willen we ook 
volgend jaar weer met iets 
grappigs op de planken komen.
In ieder geval kunt u de datums 
wel alvast op de kalender zetten.
De generale repetitie voor 
basisschool kinderen vind plaats 
op vrijdag 27 maart 2020.
De eerste uitvoering is dan op 
zaterdag 28 maart en de  tweede 
uitvoering staat gepland voor 
zaterdag 4 april 2020.
Graag heten wij u welkom op één 
van deze avonden.

Hartelijke groet, 
Toneelvereniging de  Schoakel
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Vervolg van pagina 1

Paddelen op een surfplank in de 
ijsbaan, tijgeren onder een net, 
een klimparcours, over een paal 
in de waterschapssloot die glad 
was van de groene zeep, auto-
banden trekken. Moet gezegd 
worden dat de meiden handiger 
zijn in het paallopen dan de jong-
ens. Waar de meesten gewoon 
zittend over de paal gingen liet 
Britt Sanders zien dat het ook 
anders kon. Als eerste en 1 van de 
weinigen kwam ze al balance-
rend lopend over de balk naar de 
overkant. Schoon en droog. 
Zomaar een paar spellen die tij-
dens deze survival aan bod kwa-
men en waar de oudste 2 groepen 
veel uitdaging in gehad hebben. 
Eerst bang om vies te worden en 
dan, als er 1 schaap over de dam 
is, allemaal maar een nat pak 
halen of toch op de buik door de 
modder tijgeren. Al zijn er altijd 
kinderen die op de hurken onder 
een net door willen want anders 
word je vies! Al een uitdaging op 
zich. De allerjongsten begonnen 
met een speurtocht door het bos.
De 12-plussers maken de laatste 
jaren iets op de eerste middag 
waar de rest van de Spelweek 
gebruik van gemaakt wordt. Dit 
jaar mochten ze per groep spellen 
maken. Er werd o.a. een groot 
Mens-Erger-Je-Niet van laken 
met gekleurde flessen gemaakt, 
een memory van piepschuim 
tegels en een gatenkaasbord 
gezaagd. Spellen die niet alleen 
dit jaar bruikbaar zijn maar nu 
zelfs opgeborgen worden voor 
volgende edities, zo hebben ze 
hun best gedaan. 
Voor de oudste groep was er het 
eerste avondprogramma om 
22.00u. Er was een spel voorbe-
reid, Wie is de Mol. Dat zou 
plaatsvinden in het Buinerbos. 
Om eens van omgeving te veran-
deren. Route uitgezet, spellen 
geplaatst en toch voor de zeker-
heid zelf nog eens de route lopen. 
Helaas bleken er al 3 spellen ver-
dwenen te zijn en wist een voor-

bijganger zijn frustratie niet 
onder stoelen of banken te steken 
dat er een activiteit voorbereid 
werd en er dus spullen in het bos 
geplaatst werden die daar niet 
hoorden. Maar het bestuur was 
slagvaardig en de 's middags uit-
gezette survival was ook goed te 
gebruiken voor de 12-plussers. 
Wie is de Mol blijft nu in de kast 
voor een volgende editie. En dan 
maar hopen dat het niet alleen bij 
voorbereiden blijft. 
Om middernacht was de eerste 
dag ten einde en kon er, op de 
spelwijziging na, toch met een 
tevreden gevoel teruggekeken 
worden. Het bestuur kon die dag 
al de eerste knuffels incasseren 
van de jongste deelnemers, 
appjes met bedankjes van ouders 
kwamen binnen en dan waren er 
nog 2 dagen in het verschiet.
Donderdagochtend werd in de 
jongste groep begonnen met het 
knutselen van bootjes. Deze tra-
ditie van eigen gemaakte bootjes 
knutselen en aan het eind van de 
week te water laten werd weer 
ingezet. De mooiste creaties wer-
den gemaakt. Omdat sommige 
kinderen op voorhand al sneu 
waren dat hun creatie te water 
zou, werden er soms meer 
gemaakt. Eén kind maakte er 
zelfs 3! Zodat in ieder geval een 
bootje ook mee naar huis kon. De 
ochtend werd door hen afgeslo-
ten met een gezamenlijke patat-
maaltijd in de tent. De beheerders 
van ons Dorpshuis, Xander en 
Marijke, hebben ook deze week 
weer hun beste beentje voorge-

zet. Niet alleen voor de eet-
gerelateerde activiteiten, maar 
ook trouw als vrijwilliger bij de 
spellen. Chapeau! 
De Hollandse spelletjes stonden 
deze dag bij alle 3 de groepen op 
het programma, in de S, M en 
XXL versie. Echte Hollandse 
spelletjes zoals koekhappen, kop 
van jut, zaklopen, natuurlijk de 
zelfgemaakte spellen van de voor-
gaande dag, bierpul sjoelen en 
komkommer sjoelen maakten de 
dag leuk voor iedereen. De mid-
delste groep had 's middags in 
Buinerveen nog een Ken je Dorp 
spel. Wie woont er in het huis met 
de blauwe voordeur? Welke bus-
lijn rijdt door het dorp? Er moest 
aangebeld worden voor een 
beschuit, een suikerklontje en 
zelfs een Dorpskrant. Bijzonder 
dat die trouwens zo goed 
bewaard wordt want elke groep 
kwam met een exemplaar terug! 
Op elke stop was weer een vol-
gende aanwijzing en zo werd de 
route bepaald. Donderdags nog 
het laser gamen 's avonds laat in 
het bos voor de oudste groep en 
dag 2 was teneinde.
Ondertussen is het bestuur super 
druk met het regelen van de vrij-
dag. De stormbaan moest 
gehaald worden in Baggelhuizen 
maar daar is geen verreiker of 
heftruck. Dus er moet een andere 
auto komen, eentje met laadklep. 
En dan wordt weer duidelijk dat 
het hebben van een netwerk en 
bereidwillige ondernemers zo 
belangrijk zijn in een dorp. Ove-
rigens het belangeloos sponsoren 
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of telefonisch via 0599-212353

van materialen is een erg belang-
rijke pijler voor het budget van de 
Spelweek. Naast financiële spon-
sors moeten ook de sponsors in 
natura zeker niet vergeten wor-
den. Ook hun inzet wordt onge-
looflijk gewaardeerd.
Die stormbaan is elk jaar dé 
publiekstrekker van de spelweek. 
Deze staat op de vrijdag op het 
programma. En lijkt elk jaar gro-
ter te worden, bijna 100 meter 
glijden, klimmen, klauteren op 
zeephellingen en door waterbas-
sins. En wat is er voor de klein-
sten mooier dan dat ze, als ze het 
durven, ze aan het eind van hun 
ochtendprogramma onder be-
geleiding ook deze stormbaan 
nog even mogen trotseren? Een 
enkeling zo vlug dat de begelei-
der nog halverwege de gladde 
klim was en het kind alweer voor-
bij kwam. Deze stormbaan is niet 
het enige waterspektakel van de 
dag. Een buikschuifbaan, slagbal 
met zwembadjes op de honken en 
glijbanen tussen de honken, een 
zogenaamde dunk-tank waarbij 
bovenop een vat met water een 
zitje was gecreëerd. Hierop kon 1 
persoon plaatsnemen om dan 
vervolgens totaal onverwacht in 
het water te kiepen als de andere 
groepsleden met een tennisbal in 
de roos hadden gegooid en het 
palletje los lieten schieten. De 

spanning was van de gezichten af 
te lezen. Het controle-loos zijn, 
niet weten wanneer je valt, 
afhankelijk zijn van de balgooi-
ers. Er werd flink tegenop gezien. 
Totdat het plankje kiepte en een 
verfrissende duik in het schone 
water een feit werd. 'Nog een 
keer, ik wil nog een keer!' Een 
groot kijkglas in het vat maakte 
het extra vermakelijk om te zien 
hoe het slachtoffer in het water 
plonste.
Ondertussen was de middelste 
groep bezig met Heel Holland 
Bakt. In de tent kreeg elke groep 
een kant en klare taartbodem om 
te versieren met de aanwezige 
zoetigheden. 3 juryleden in rood, 
wit en blauw schort liepen keu-
rend rond om de groepen van 
commentaar te voorzien. Net 
echt. Ook werden er milkshakes 
gemaakt en werd hier al weer 
nagedacht over de volgende acti-
viteit. De heerlijkheden die 's 
middags gemaakt waren werden 
's avonds tijdens de spelshow Ik 
hou van Holland opgegeten. Zo 
wordt ook hier niets verspild. 
Leuk is nog te vertellen dat het 
levend bingo een uitdaging op 
zich was. Zoek een schep was de 
opdracht bij nummer 33. Nu ver-
wacht je bij de voetbal dat deze 
schep er wel te vinden moet zijn. 
Helaas. Heel goed opgeborgen. 
Ook was er de opdracht om een 
toiletrol te halen. Eén was zo slim 
en kwam er met 4 rollen aanlo-
pen. 'Ik heb ze allemaal maar 
meegenomen, dan kan de rest 
niks meer vinden!' Slimme zet.
Voor de allerkleinsten werd de 
Spelweek Vrijdag ̀ s avonds fees-
telijk afgesloten bij de trap aan 
het nieuwe kanaal. De bootjes 
werden te water gelaten. De één 
dreef beter dan de ander en echt 
ver gingen ze niet, maar het 
mocht de pret niet drukken. Veel 
ouders en dorpsbewoners kwa-
men een kijkje nemen. Er waren 
echte Hollandse bitterballen, 
kaas en worst en voor de kinde-
ren was er ter afsluiting nog een 

bellenblaas. Bewust is er dit jaar 
gekozen om geen ballonnen op te 
laten met het oog op het milieu. 
Het is in onze gemeente dan nog 
wel niet verboden, het bestuur 
wil wel graag op verantwoorde 
wijze met dit soort dingen 
omgaan. Een kniesoor die ze 
gemist heeft. Wie wilde uit groep 
6-7-8 mocht blijven overnachten 
en 12 kinderen hebben daarvan 
gebruikt gemaakt. Veel geslapen 
is er niet maar wel heerlijk hang-
en op de banken die bij het vuur 
stonden en ook beschikbaar 
waren gesteld. Memorabel was 
het meisje dat de volgende och-
tend weer keurig netjes de tanden 
had gepoetst, de haren gekamd in 
een staart een klaar was voor een 
schone nieuwe start van de dag. 
Ze was de enige in de groep lave-
loze niet-slapers maar dwong 
daarmee respect af van de lei-
ding. Geweldig!
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's Nachts heeft de oudste jeugd de 
dropping gelopen. In het Valther-
bos eruit gezet en op naar huis. 
De eerste groep was om 3u bin-
nen, de laatsten om half 5. Er was 
's ochtends nog een gezamenlijk 
ontbijt voor iedereen maar daar is 
weinig gebruikt van gemaakt. 
Vele brakke koppies gingen tus-
sen half 8 en 8u naar huis om een 
gat in de dag te slapen. 
Zaterdagochtend was het feest 
voorbij. De geoliede machine 
van bestuur, aanhang en vrijwil-
ligers zette weer de schouders er 
onder om alles weer op te ruimen 
en schoon te maken.

Spelweek 2019 was niet moge-
lijk geweest zonder alle opgaves, 
de inzet van de vrijwilligers en de 
vele sponsoren. Ook vele vrijwil-
ligers die geen kinderen (meer) 
in de schoolgaande leeftijd heb-
ben waren dit jaar bij gebrek aan 
ouders weer van de partij om mee 
te helpen. Zonder hun belangelo-
ze hulp geen Spelweek. Dit 
wordt dan ook zeer gewaardeerd. 
Zonder deze extra bron van vrij-
willigers daar waar de ouders het 
soms laten afweten is deze Spel-
week niet mogelijk. Het bestuur 
wil dan ook de maximale dank 
uitspreken aan alle deelnemers, 
vrijwilligers en sponsoren en 
andere belangstellenden die deze 

e
14  editie van de Spelweek moge-
lijk hebben gemaakt.

Marjan Poelman
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Nieuws CBS School 59

Website

Wilt u op de hoogte blijven van het 
laatste nieuws van
 CBS School 59, 

bezoekt u dan onze website:  

of volg ons op twitter:
@school595

www.school59.nl

Nieuwe directeur
Met ingang van het schooljaar 
2019-2020 heeft Pauline Bok-
horst na heel wat jaren werkzaam 
te zijn geweest op school 59 
afscheid genomen als directeur. 
Pauline gaat binnen de stichting 
aan de slag als orthopedagoog. 
Per 1 augustus start Tineke de 
Jager als nieuwe directeur van 
school 59. Tineke is de afgelopen 
jaren werkzaam geweest als leer-
kracht op de Regenboog in 
Assen. Mocht u willen kennis-
maken met de nieuwe directeur, 
bent u van harte welkom om op 
dinsdag t/m donderdag eens bin-
nen te lopen. De koffie staat 
klaar! 

Afscheid groep 8
Voor de vakantie hebben we 
afscheid genomen van drie groep 
8 leerlingen. Dit hebben we 
gedaan met een vossenjacht voor 
alle kinderen. Samen met het 
team hebben we in Stadskanaal 
eerst een uurtje gebowld en aan-
sluitend hebben we samen een 
frietje gegeten. We wensen Lind-
say, Tess en Stijn heel veel succes 
en plezier op hun nieuwe school. 

Hoera, ons schoolgebouw 
bestaat 50 jaar
Op donderdag 27 juni was er een 
groot feest bij ons op school. Het 
schoolgebouw bestond namelijk 
50 jaar. We hebben 's morgens 
een circus workshop gehad van 
Grote broer.  Tussen de middag 
hebben we gezellig met z'n allen 
geluncht onder het genot van een 
frietje. 's Middags was er een 
voorstelling waarbij ook de 
ouders mochten komen kijken. 

Twitter
Met ingang van het schooljaar 
2019-2020 zijn wij te vinden op 
Twitter. We zullen daar regelma-
tig een berichtje plaatsen over 
wat wij zoal doen. U kunt ons 
vinden onder de naam:
 @school595. Volgt u ons ook? 

http://www.school59.nl
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In de vorige Dorpskrant heeft u 
een verhaal kunnen lezen in het 
Drents over een onderwerp wat 
toen ook actueel was, Poep aan je 
schoen. Het verhaal heette 
'Stront met Streepies'. 
Van Willy Weerman, die het ver-
haal had aangeleverd in het kader 
van een dialectproject op de lage-
re scholen kreeg ik nog wat kant-
tekeningen aangezien ik de intro-
ductie niet helemaal foutloos had 
gebracht. En dat citaat in onver-
valst Drèents wil ik de lezer niet 
onthouden. Tevens een mooie 
gelegenheid om nog een Drents 
verhaal te plaatsen in deze krant.
Willy schreef mij het volgende:
In het Drèents schrief wij woor-
den as taol, maond e.d. in alle 
varianten met ao, in tegenstel-
ling tot het Grönnings waor het 
met oa schreven wordt. En wij 
nuumt het al een aantal jaoren 
“Meertmaond Streektaolma-
ond” en gien dialectmaond. Dat 
is slechts een detail, mar op dia-
lect wordt nog altied deelkeken. 
Mien functie het dus ok Taol-
schulte en niet Toalschulte. (ontv. 
reactie. Willy Weerman).

VERKERING
't Is woensdag. De kinder lopen 
de school in. Allemaol, behalve 
een: Paula Paulussen.  Zij hef 
zuk verstopt tussen de stroeken 
bie 't fietsenhok en fluustert: "Al 
mot ik hier ok de hele dag liggen, 
ik gao hier niet vort veurdat ik die 
lillijke doerak te pakken heb!"
Wat is er an de hand? Wel, Paula 
gait altied op fietse naor school. 
En laot nou elke maondag en 
woensdag, as Paula uut school 
naor huus wil fietsen heur fiets-
band leeg staon! Ze mot dan aal 
met het kleine fietspompie wat ze 
an heur fietsstang zitten hef, de 
band oppompen en dat duurt een 
eeuwigheid! Het raore is dat de 
band niet lek is! Der is dus niet in 
prikt of sneden of zo!

Verhaal in het Drents
Vanmörgen is heur oma met heur 
opfietst om boodschappen te 
doen. Onderweg vertelt Paula 
heur oma het bandenverhaol. 
"Der mót dus een wezen die dien 
band leeglopen lat", zeg oma. 
"Maor wie döt nou zowat Omi?" 
zeg Paula. "Ik denk kind, dat het 
een is die die niet lieden mag. 
Denk es goed nao. Hest ook roe-
zie had met ene?".  "k Zol niet 
weten met wie Omi!" Maor toen 
Paula zonet heur fiets in 't fiet-
senhok zette, dacht ze: " 't Is Ger-
rie Willems wat ik je brom! Die is 
vast kwaod op mie omdat ik gien 
verkering met hom wil." Paula 
hef tegen Gerrie zegd dát ze dat 
niet wil, omdat hij zo vaok een 
snöttebel onder de neuze hef. 
Ja, en nou lig Paula dus op de 
loer! En ja hor, ze huift niet lang 
te wachten. Net wat ze dacht, 
daor komp Gerrie Willems achter 
het fietsenhok vort slentern.  Met 
een grote grijns op zien smoel 
slop e naor Paula's fiets tou en 
gait der op zien kneien naost zit-
ten. Net as Gerrie het ventiel 
open draaien wil, springt Paula 
hom op de rugge. "Nou heb ik 
die. Lillijk loeder dast bist!", 
briest ze en ze stompt met heur 
voesten flink op Gerrie in. Maor 
Gerrie is wat older en groter en 
veul starker as Paula en dus gooit 
hij heur met gemak van zuk of en 
begunt op zien beurt op heur lös 
te timmern. "En toch wil ik ver-
kering met die”, schreeuwt Ger-
rie, “Met die Paula Paulussen. En 
ik heb nooit een snöttebel meer, 
want ik heb altied een buusdoek 
bie mie!" 
Net as e Paula een flinke opla-
waaier verkopen wil, zög e inai-
nen gien bal meer. Wild zwaait e 
met zien arms en valt achterover 
op zien rugge. "Osiedebosie 
Omi! Wat doun joe nou!", rop 
Paula as ze zug dat heur oma 
boven op Gerrie is gaon zitten. 
"Dat zugst toch! Zo kin die wil-

debras tenminste niks meer 
begunnen!” Langzaom trekt oma 
heur tas weer van Gerrie zien kop 
of. "Zo. En wel bist doe?", vrag 
ze. "Gggerrie! Gerrie Wwwil-
lems", fluustert de nou rustige 
deugniet. "Gerrie Willems", zeg 
oma, "beloofst mie dast gien ban-
den meer leeg latst lopen?"  De 
jong knikt. “Ik heur niks! En kíék 
mie an!”, zegt oma streng. “Be-
loofd?!” “Ja vrouw Paulissen”, 
zeg Gerrie zachies. "Zo, en nou 
geven joe mekaor een hand en 
dan baiden rap naor de meester!"  
Paula en Gerrie schudden meka-
or wat onhandig de hand en lopen 
naor binnen. Oma stiet ze 
lachend nao te kieken en denkt: 
"Gerrie toch, Gerrie toch, dat is 
toch beslist niet de goeie menier 
om verkering te kriegen.  Doe 
most echt nog leren dast eerder 
vliegen vangst met stroop as met 
azien!" En zo is dat! (Naor 
Herma Stroetinga)

Marjan Poelman
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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.

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

Tabletcafé 
Maandag 2 sept. en 7 okt van 
14.00-15.30 uur
In het Tabletcafé geeft een docent 
nuttige en handige tips om nog 
meer uit uw tablet te halen. Ook 
voor vragen en tips rond pc, lap-
top en smartphone kunt u 1 x per 
maand op maandag terecht in de 
bibliotheek. Toegang is gratis.
Ook voor niet-bibliotheekleden.

De BiebFabriek
Op woensdag 4 september vanaf 
15.00 uur, kunnen kinderen aan 
de slag met Green Screen. Hier-
bij maak je foto’s met elke 
gewenste achtergrond. Op dins-
dag 17 september vanaf 15.30 
uur gaan we een kunstrobot 
maken. 
Leeftijd van 6 t/m 12 jaar. Maxi-
maal 15 kinderen. De toegang is 
gratis.
Opgave via
info@bibliotheeknieuwbuinen.nl
 of via 088 0128375.

Boekstartuurtje
Op woensdag 11 sept en 9 okt 
van 10.00-11.00 uur is er een 
Boekstartuurtje in de bibliotheek 
voor kinderen van 1,5 tot 4 jaar. 
Samen gaan we voorlezen, zing-
en, spelletjes doen of knutselen. 
Toegang is gratis.

Kinderboekenweek 2019
De kinderboekenweek (van 2-10 
t/m 13-10) heeft dit jaar als the-
ma: ‘Reis mee’. Vooraankondi-
ging: Op woensdag 2 oktober is 
er een Kinderboekenweekfeest 
in de bibliotheek. Meer informa-
tie volgt.

Computercursus Klik & Tik voor 
beginners in bibliotheek Nieuw-
Buinen
De Basismodule bestaat uit 5 
lessen voor mensen die nauwe-
lijks of nog nooit (zelfstandig) 
met een computer hebben ge-
werkt. Onderwerpen die aan bod 
komen zijn bijvoorbeeld het aan-
zetten van de computer, typen, 
teksten aanpassen en e-mail ver-
sturen.
Deze gratis cursus wordt gege-
ven op vijf ochtenden van 9.30 
tot 11.30 uur
op woensdag 25 sep., 2, 9, 16 en 
23 okt. en
op woensdag 30 okt., 6, 13, 20 en 
27 nov. 
Geïnteresseerden kunnen con-
tact opnemen met of langsgaan 
bij bibliotheek Nieuw-Buinen of 
met Gea Uil tel. 088-0128235.
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LEKKER SPELEN MET GEVARIEERD SPEELGOED……

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

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

Kosten:
Jaarabonnement: Voor 2 stuks speelgoed 17.50 

Voor 4 stuks speelgoed  25.00
(uitleentijd 3 weken)

Je vind ons in het MFA gebouw De Noorderbreedte te Nieuw Buinen, 
tegenover de peuterspeelzaal.

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

Speelotheek Kiekeboe
Noorderdiep 127
9521 BC  Nieuw Buinen

Algemeen nummer Dorpshuis 0599 – 615 320  

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. 

06  13686986  
Bestuur Stichting Dorpshuis Buinerveen
Gienus Ratering voorzitter  
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    
Jacob Hospers  

Email van onze beheerder: 
Xander en Marijke Bardewee

gienus@rateringbv.nl

harm-jane@online.nl
beorganised@hotmail.com
jacobhospers@outlook.com

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

bardewee.drenth@gmail.com

0599639516 
0616554099

mailto:gplat@hetnet.nl
mailto:ina.ottens@ziggo.nl
mailto:ab.poelman@ziggo.nl
mailto:jvannoortwijk@hetnet.nl
mailto:bardewee.drenth@gmail.com
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NIEUWS van Plaatselijk Belang Buinerveen/Nieuw-Buinen west

Website:

wordt bijgehouden door 
Bram van Buuren. 

Wanneer er activiteiten zijn 
graag doorgeven via deze site 
en ze worden geplaatst in de 

agenda.

www.buinerveen.nu

Plan Het Kloppende Hart Bui-
nerveen:
•Het slootje is gegraven tussen 
Hoofdkade en Hoofdstraat. De 
grond eromheen wordt nog 
geëgaliseerd en opnieuw ing-
ezaaid.
•De bloembakken op het plein 
zijn voorzien van nieuwe planten 
door een aantal vrijwilligers. 
Vooraf is het onkruid verwijderd.
•Het talud van het kanaal is 
gemaaid in juni.
•Het historisch bord is klaar en 
zal binnenkort geplaatst worden 
bij het plateau/trap.

Dorpsbelevingsonderzoek:
De voornaamste punten die uit 
het onderzoek naar voren zijn 
gekomen staan hieronder:
•Verbeteren wegdek, fietspad en 
voetpad Zuiderdiep, Noorder-
diep en Zuiderstraat. Als Plaat-
selijk Belang maken wij dit 
probleem al jaren zichtbaar bij 
de gemeente. Inwoners kunnen 
(gevaarlijke) situaties melden 
bij  

Dit kan ook via 
de app BuitenBeter
Tijdens het collegedorpsbezoek 
op 29 oktober gaan we dit 
opnieuw onder de aandacht 
brengen. Alle inwoners zijn hier 
welkom.
•Verbeteren verkeersveiligheid. 
Om de snelheid te verlagen kun-
nen we een Smiley aanschaffen. 
Gezien de prijs moeten we 
samenwerking zoeken met ande-
re dorpen. 
Tevens kunnen we vragen of de 
politie met een lasergun gaat 
controleren. Uit ervaring zijn het 
vaak onze eigen inwoners, die te 
hard rijden. Houd dus rekening 
met de aangegeven maximum 
snelheid.
•Beter en meer groen onderhoud 
openbare ruimte door de 
gemeente. Soms gaat het om par-
ticulier bezit, daar is weinig aan 

www.borgerodoorn.nl/ 
digitale -balie 

te doen. Op dit moment wordt 
buiten de bebouwde kom 1 of 2x 
per jaar het bermgras geklepeld 
en dat gebeurt vanaf 1 juni. In 1e 
Exloërmond vindt nu een pilot 
plaats. De onderzoeksresultaten 
wachten we af. 
Binnen de bebouwde kom is het 
groen onderhoud uitbesteed aan 
Wedeka.
•Aandacht voor elkaar. Om het 
thema eenzaamheid onder oude-
ren aan te pakken wordt contact 
gezocht met Andes. Dinsdag 25 
juni jl. heeft welzijnsorganisatie 
Andes het rapport “Van een-
zaamheid naar verbondenheid” 
gepubliceerd. “Het is een helder 
onderzoek geworden met verha-
len van en over onze inwoners. 
En met initiatieven die al in Bor-
ger-Odoorn plaatsvinden” aldus 
wethouder Trip.
•Woningaanbod vergroten. Er is 
behoefte aan betaalbare starters-
woningen en of huurwoningen. 
De projectontwikkelaar van het 
nieuwbouwplan heeft een mooi 
voorstel gedaan, maar de 
woningprijzen bleken te hoog te 
zijn. Ook zou er pas gebouwd 
worden als alle woningen in het 
blok verkocht zouden zijn en dat 
was niet haalbaar.
•Glasvezel. Goed nieuws! Het 
buitengebied van Borger-
Odoorn krijgt glasvezel.
Het doel van 55% inschrijvingen 
voor glasvezel is gehaald. Er 
komt een supersnel glasvezelnet-
werk beschikbaar voor de bewo-
ners in de buitengebieden van de 
gemeente Borger-Odoorn. U 
heeft vast gemerkt dat het geen 
gemakkelijke klus was. Via 
Stichting Breedband Borger-
Odoorn en de aanhoudende hulp 
en inspiratie van alle ambassa-
deurs, de gemeente en natuurlijk 
alle inschrijvers is het gelukt. 
Eindelijk snel internet in de bui-
tengebieden!  Digitale Stad 
neemt de communicatie met alle 

bewoners die zich hebben inge-
schreven op zich. 

Dorps/Wijkbudget:
Op 1 juli hebben we een avond 
bijgewoond over dorps- en wijk-
budgetten.
De gemeenten Emmen en Coe-
vorden werken hier al geruime 
tijd mee. Aan de hand van hun 
ervaringen en voorbeelden zijn 
we in gesprek geweest over de 
wijze waarop wij in Borger-
Odoorn willen gaan werken met 
dergelijke gelden. Waar moet je 
rekening mee houden, wat kun-
nen we van elkaar verwachten en 
wat werkt wel en wat juist niet? 
Hoe ga je bijvoorbeeld om met 
thema’s als verantwoording en 
draagvlak?
Er wordt een klankbordgroep 
samengesteld die de project-
groep van advies kan voorzien. 
3 dorpen van het zand en 3 dor-
pen van het veen nemen zitting in 
de klankbordgroep.

B&W en gemeenteraad op 
dorpsbezoek:
Zet het vast in uw agenda:
Dinsdagavond 29 oktober komen 
Burgemeester, wethouders en 
gemeenteraad op bezoek in ons 
dorp. U bent van harte welkom 
om vragen te stellen en u te laten 
informeren over allerlei zaken 
die in ons dorp spelen.

http://www.buinerveen.nu
http://www.borgerodoorn.nl
http://www.borgerodoorn.nl/digitale
http://www.borgerodoorn.nl/digitale
http://www.borger-odoorn.nl/digitale-balie/producten-en
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RABO Club Support:
Met Rabo ClubSupport inves-
teert Rabobank Het Drentse 
Land als coöperatieve bank een 
deel van de winst in lokale clubs 
en verenigingen. Rabobank Het 
Drentse Land stelt dit jaar 
€ 200.000,- beschikbaar. Plaatse-
lijk Belang heeft zich hiervoor 
aangemeld.
Als lid van jouw Rabobank kun 
je vanaf 27 september stemmen 
op onze vereniging. Ben je nog 
geen lid van de Rabobank, vraag 
dan nu jouw lidmaatschap aan, 
zodat je straks jouw stem uit kunt 
brengen.

AED/Hartveilig 
Borger-Odoorn UPDATE van 
de werkgroep:
Wat gebeurt er ongelooflijk veel 
in de verschillende dorpen! Er 
zijn verschillende informatiea-
vonden geweest, dit heeft direct 
al zijn vruchten afgeworpen. Zo 
zijn er momenteel 720 burger-
hulpverleners in Borger-Odoorn! 
Een fantastische stijging!
Hartveilig Borger-Odoorn
Ook vanuit Hartveilig Borger-
Odoorn zitten we niet stil. Op 
korte termijn zal de stichting 
formeel ingeschreven worden. 
Tijdens de vorige bijeenkomsten 
is duidelijk naar voren gekomen 
dat er vanuit de dorpen behoefte 
is aan ondersteuning in commu-
nicatie. We werken hard aan het 
vullen van een webshop waaruit 
de lokale werkgroepen opzetjes 
voor mailingen, flyers, adverten-
ties etc gratis kunnen halen. Ook 
zijn er inmiddels verschillende 
grote fondsen aangeschreven 
voor sponsoring. 
Aanschaf AED en / of buitenkast
Om voldoende AED's beschik-
baar te hebben in Borger-Odoorn 
zijn minimaal 10 AED's en 35 
buitenkasten nodig. We hebben 
verschillende leveranciers 
gesproken om inkoopvoordeel te 
kunnen regelen. We denken dat 
we hier goed in geslaagd zijn. We 

hebben afspraken kunnen maken 
over de twee meest verkochte 
AED's, een goede buitenkast en 
onderhoudscontracten. Dit aan-
bod is geldig voor alle aan te 
schaffen AED's en buitenkasten 
binnen de gemeente Borger-
Odoorn. 

Save the date
De volgende bijeenkomst is 
gepland op maandag 23 septem-
ber vanaf 19.30 uur. 
De locatie volgt nog.... 
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of telefonisch via 0599-212353

Mammoet
Theaterspektakel over de oertijd anno nu

Het is je vast niet ontgaan: binnenkort kun je in ons gebied een groot theaterspektakel zien. Op 
het Buinerveld speelt vanaf 16 juli de voorstelling Mammoet. Na het grote succes van Het 
Pauperparadijs, met meer dan 130.000 bezoekers, brengen de makers met Mammoet opnieuw 
een openluchtspektakel naar onze oerprovincie.
Mammoet is een verhaal over idealen, moed en opoffering. Wat leert de oertijd ons over de 
dilemma's van nu? Leeft de mens wel zoals de mens bedoeld is? Goeroe Urdward en zijn vrouw 
Freya nemen het publiek mee naar de geheimen van de Heilige Mammoetjacht en de ware 
betekenis van het Drentse Naoberschap, de hunebedden, het meisje van Yde en het Hert van de 
Oostvaart. Bij zonsondergang met betoverende muziek, fabelachtige kostuums en een speciaal 
ontwikkelde oertaal.
Tom de Ket (regie en scenario) liet zich voor Mammoet inspireren door de bestseller Sapiens van 
historicus Harari. Info en tickets: mammoetindrenthe.nl

https://dehondsrug.us16.list-manage.com/track/click?u=4ae7c7df0db62ed889d42c789&id=b7b5a210fa&e=4e2473dd45
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Valthermond – Dinsdag 25 juni 
heeft welzijnsorganisatie Andes 
het rapport “Van eenzaamheid 
naar verbondenheid” gepubli-
ceerd. Wethouder Albert Trip van 
gemeente Borger-Odoorn heeft 
het eerste rapport ontvangen en 
onderstreept de toegevoegde 
waarde. Albert Trip: “Het is een 
helder onderzoek geworden met 
verhalen van en over onze inwo-
ners. En met initiatieven die al in 
Borger-Odoorn plaatsvinden. Dit 
is extra waardevol omdat de aan-
bevelingen mooi aansluiten op 
de beschreven wensen en be-
hoeftes. Op die manier gaan we 
mét inwoners aan de slag tegen 
eenzaamheid.”
In de gemeente Borger-Odoorn is 
39% van de inwoners eenzaam 
en 6% ernstig eenzaam. Onder-
zoek naar de cijfers is in een eer-
der stadium gedaan, binnen dit 
onderzoek is welzijnsorganisatie 
Andes op zoek gegaan naar de 
persoonlijke verhalen achter 
eenzaamheid. 

Uitdagingen voor de gemeente
Gemeente Borger-Odoorn heeft 
het thema eenzaamheid opgeno-
men in haar coalitieakkoord. 
Hierin staat beschreven: “Een-
zaamheid is een belangrijk thema 
bij  jong en oud. Hier liggen uit-
dagingen voor de gemeente. 

Van eenzaamheid naar verbondenheid in gemeente Borger-Odoorn

Inwoners moeten waardig ouder 
kunnen worden in de dorpen. De 
gemeente wil daarom een actie-
plan tegen eenzaamheid, waarbij 
aandacht is voor 'samen'.” Wel-
zijnsorganisatie Andes wil, van-
uit samenlevingsopbouw, input 
leveren voor het actieplan. Het 
uitgangspunt voor het onder-
zoek. 

Draag je steentje bij
Uit het onderzoek komt naar 
voren dat het betrekken van het 
sociale netwerk, familie, buurt, 
vrijwilligers van groot belang is. 
Iedere inwoner kan een steentje 
bijdragen aan het welbevinden 
van een ander. Janien Leeuwer-
ke, onderzoeker van het rapport: 
“Eenzaamheid is geen ziekte die 
we willen bestrijden, het gaat 
veel meer om het creëren van 
verbondenheid in gemeenschap-
pen. Je kan het best beginnen met 
wat sterk is, wat is sterk in de 
inwoner en wat sterk is in de 
gemeenschap. In plaats van te 
beginnen wat mis is. Het is daar-
om heel belangrijk om burgerini-
tiatieven te stimuleren, zoals 
Andes doet.”

Samen koken
Het rapport is tijdens de weke-
lijkse kookactiviteit in de Vrij-
heidshof in Valthermond aan de 

wethouder overhandigd. Vrijwil-
ligers koken hier voor omwonen-
den, met als doel mensen in con-
tact te brengen en gezelligheid. 
Na het eten zijn de mensen niet 
weg te krijgen, zo gezellig vin-
den ze het. Er zijn al vele mooie 
vriendschappen ontstaan. Ange-
lique Smid, Andes: ”Deze plek is 
één van de mooie voorbeelden 
van gemeenschapskracht. Iets 
voor een ander willen betekenen, 
samen komen en verbinden.” 

In actie
Voor welzijnsorganisatie Andes 
zijn de uitkomsten van het onder-
zoek input voor een actieplan. 
Dit is het moment om samen met 
inwoners en de gemeente in actie 
te komen. Samen duurzame 
oplossingen creëren om van een-
zaamheid naar verbondenheid te 
komen. 
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Nieuws OBS 75

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

www.obs75nieuwbuinen.nl.nl

Aangezien er op en school altijd 
van alles gebeurt, is een stukje 
voor de dorpskrant ook wel weer 
aan te leveren. We hebben ons de 
afgelopen weken gebogen over 
het aanstaande schooljaar en de 
personele inzet. De leerlingen 
zijn op schoolreis geweest. Ze 
hebben genoten en kunnen terug 
kijken op een fantastische dag / 
dagen. De eindtoetsen van het 
LVS hebben we achter de rug en 
de leerlingen weten in welke 
groep ze in het nieuwe schooljaar 
zitten en bij welke juf.
We hebben afscheid genomen 
van juf Eppy, zij is met haar werk 
in het onderwijs gestopt. Juf 
Eppy was altijd een rots in de 
branding en met haar  humor en 
relativeringsvermogen wist ze 
“zware” onderwerpen licht te 
brengen. Met veel enthousiasme 
en bevlogenheid stond ze voor 
heel veel groepen.  Zou ze nog 
weten welke leerlingen ze in het 
eerste jaar als juf in de klas heeft 
gehad? En aan wie zou ze de fijn-
ste herinneringen hebben? Ze 
heeft ook veel collega's en 
schoolleiders gehad. Ik denk dat 
ze af en toe met plezier op haar 
onderwijs carrière terug kijkt.  
Ze gaat nu genieten van haar 
vrije tijd, kleinkind, kinderen en 
nog meer  interessante uitstapjes 
maken met Willem.
De leerlingen van groep 8 waaien 
uit naar het voortgezet onder-
wijs. Ik hoop dat ze daar spoedig 
hun plekje hebben verworven en 

dat ze met plezier naar school 
blijven gaan. We zullen ze mis-
sen, maar hopen stiekem dat ze af 
en toe nog even bij ons binnen 
wandelen.

Ik wens u allen een hele fijne 
zomervakantie. Geniet van alles 
wat u gaat ondernemen, wees 
voorzichtig en kom gezond 
terug. Mocht u de zomervakantie 
thuis doorbrengen, dan hoop ik 
dat we in Nederland net zo'n 
mooie, warme zomer tegemoet 
gaan als die van 2018.
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Jolanda Baars-van der Scheer
Zuiderdiep 83
9523 TB Drouwenermond
Tel.: 0599-611231

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

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

Feestverhuur / materieelverhuur

Info: website; www.potverhuur.nl

Email;

Facebook; www.facebook.nl/potverhuur

Telefoon; 06-23213242

Adres; Zuiderdiep 131  Nieuw-Buinen

oa Abraham / Sarah poppen, 

statafels, kloofmachines etc. 

info@potverhuur.nl

Opgelet

Hier had een advertentie 
van uw bedrijf kunnen 

staan!
Wilt u adverteren in de 

Dorpskrant stuur dan even 
een berichtje naar de 

redactie, eventueel is het ook 
mogelijk een ontwerp te 

maken voor uw logo.

Ook zijn er diverse 
mogelijkheden qua formaat.

Trimsalon Dommel 
Noorderdiep 44

9521 BD Nieuw Buinen
Tel: 06-21408840

www.trimsalon-dommel.nl     
www.facebook.com/trimsalondommel

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

http://janvannoortwijk.mijnalbums.nl/
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Na een laatste oefenavond in de 
openlucht bij de kademuur heb-
ben we genoten van de zomerva-
kantie. Hoewel…vakantie? Mis-
schien hebben jullie via onze 
facebookpagina al wel gelezen 
dat we druk bezig zijn geweest 
met de voorbereidingen voor het 

e2  dorpspleinfeest van Buiner-
veen. 
Op vrijdagavond 13 september 
leveren we een ongewikkelde 
(geen spelfout, wacht maar af) 
bijdrage aan de dorpsquiz. Zater-
dag 14 september maken we 
muziek op de braderie op het 
plein. In een kraampje op de 
markt verkopen we heerlijke, 
zelfgemaakte jam en andere lek-
kernijen. Alle kikkers, zo noe-
men we elkaar meestal, leveren 
een bijdrage. Jam koken, deksel-
mutsen maken, fruit plukken of 
ritselen (dankjewel dorpsgeno-
ten!), recepten uitwisselen, 
proefbaksels maken enz. En wat 
hebben we zo een lol met elkaar.  
Kom 14 september gezellig langs 
en koop iets lekkers in onze 
kraam. Met de opbrengst willen 
we weer nieuwe bladmuziek 
kopen. Moderne arrangementjes 
die we dan graag laten horen op 
verschillende leuke momenten in 
ons dorp. Zo hebben we de afge-
lopen maanden ons repertoire 
ook kunnen vernieuwen wat ook 
meteen weer om wat extra repeti-
ties vraagt. Een hobby die je 
mooi bezighoudt, dat zeker!
Voor wie het leuk vindt: neem 
ook eens een kijkje op onze face-
bookpagina. Regelmatig vermel-
den we daar iets over onze activi-
teiten. 
Nu nog even genieten van de 
laatste vakantiedagen en dan 
barst ook voor ons het muzikale 
seizoen weer los. Graag tot 
ziens!

Margriet Nascimento

Meraskikkernieuws
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Verkoop van
afvoegmaterialen
voor alle soorten

gipsplaten

Voor delaagste prijs

Complete gipsplaatafwerking
Noorderstaat 1, Buinerveen

0599-212787
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In de reeks bedrijvigheid in Bui-
nerveen ging de redactie van de 
Dorpskrant op bezoek bij B&B 
The Open View, aan de Noorder-
straat te Buinerveen. In de vorige 
editie was al een klein, inge-
stuurd bericht te lezen aangaande 
de opening. Bij de redactie bin-
nengekomen met het verzoek 
voor een uitbereid interview op 
later tijdstip. 
Voor de redactie een bezoek op 
historisch grondgebied. In dit 
pand werd voorheen de Dorps-
krant in elkaar geknutseld, 
gedrukt, samen gepakt en gevou-
wen en geniet. Met veel fantasie 
kun je je de lange tafel nog voor 
de geest halen waarop de pagi-
na's lagen. Nu echter staat op 
dezelfde plek de mooie lange, 
ruime ontbijttafel in de gezamen-
lijke ruimte van de B&B. 
Omringd door stijlvolle, comfor-
tabele stoelen. Vooral de indruk-
wekkende koffiemachine impo-
neert deze zo gezellig aangekle-
de ruimte. We waren dan wel 
geen B&B gasten voor een ver-
blijf maar werden zeker zo harte-
lijk ontvangen door (schoon-) 
vader Siebe en (schoon-) moeder 
Annemarie Dijksma en hun 
schoondochter Mariëlle. De 
zoon des huizes, Michel, hele-
maal ingeburgerd in het Buiner-
veense, stond deze avond samen 
met de VV Buinerveen op het 
voetbalveld te Meeden. Zijn 
naam is echter vaak gevallen als 
dé gastheer van de B&B die ruim 
de tijd neemt om de gasten wel-
kom te heten en het pand en de 
kamers met alle ins en outs met 
verve laat zien. Het gezin noemt 
hem gekscherend wel de 'tour-
manager' van het gezelschap. 
Mits hij aanwezig is tenminste. 
Annemarie is het eerste aan-
spreekpunt voor de gasten op 
doordeweekse dagen. De overige 
3 gezinsleden hebben naast de 
B&B alle 3 nog een fulltime 

B&B The Open View van start

baan. Maar ze stellen graag dat 
de werkzaamheden voor de B&B 
niet alleen energie vragen, maar 
vooral een hoop energie terugge-
ven . Het gastenboek, prominent 
aanwezig op de eettafel staat vol 
met lovende berichten. Het com-
fort, de luxe, de ligging in het 
ruime open landschap, de goede 
bedden, ruime badkamers en 
vooral ook de, in elke kamer aan-
wezige airco's die individueel 
aan te sturen zijn en tevens kun-
nen verwarmen als het kouder 
wordt, krijgen veel lof. Een flat 
screen smart TV met smartphone 
besturing maakt het in de kamers 
helemaal af. Wat opvalt is de rust 
die alles uitstraalt. Eenheid in de 
meubels, sfeer die in elke kamer 
vergelijkbaar is door diezelfde 
eenheid, en natuurlijk de gastge-
vers voor wie geen verzoek te 
gek is.
Dat ze in Buinerveen verzeild 
raakten is eigenlijk toeval. Deze 
regio was hen niet onbekend 
vanwege werk en wonen. Er leef-
de altijd al de droom om een cam-
ping of een B&B te starten maar 
daar is ruimte voor nodig. Een 
zoektocht volgde. En dit pand te 
Buinerveen had eigenlijk alles: 
potentie, geschikt voor dubbele 
bewoning en zat ruimte voor een 
B&B, gescheiden opritten om 
eigen privé terrein te houden, een 
ruime tuin en natuurlijk een 
prachtig wijds uitzicht. En het 
begin van de verwezenlijking 
van hun droom was er. 2 jaren 

van klussen en verbouwen wer-
den een feit. Lokale aannemers 
hebben hen geholpen om alles er 
spik en span uit te laten zien. Ze 
gingen samen op meubeljacht en 
hebben de inrichting volledig in 
eigen hand genomen.  Sinds 13 
mei 2019 is de B&B geopend en 
eigenlijk loopt het sindsdien als 
een trein. Er zijn totaal 8 bedden 
verdeeld over 3 kamers, waarvan 
1 een familie kamer is met 2x2 
bedden. De boxspring bedden 
zijn allen voorzien van comforta-
bele, ruim bemeten lits-jumeaux 
dekbedden en Annemarie heeft 
inmiddels al flinke handigheid 
opgebouwd om deze ruime bed-
den op te maken. Wel bevinden 
alle kamers zich op de bovenver-
dieping dus kunnen traplopen is 
een vereiste. De gasten hebben 
zelf de beschikking over een af te 
sluiten fietsenschuur met daarin 
oplaadpunten voor elektrische 
fietsen. Ook is er een volledig 
eigen opgang, buitenterras en 
eigen pad om de B&B de berei-
ken. Hierdoor hebben zowel de 
gasten als de eigenaren volledige 
waarborg van hun eigen privacy. 
En hebben de gasten toch iets 
nodig? Even aanbellen op de bel 
bij de ingang en een gezinslid 
staat klaar.
Het gezin heeft de taken onder-
ling verdeeld maar waar nodig 
vullen ze elkaar aan. Vader Siebe 
is verantwoordelijk voor de tech-
nische zaken maar verzekerde 
ons dat hij ook wel eens de stof-
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zuiger ter hand neemt. Michel 
werd dus gekscherend wel de 
tourmanager genoemd, maar 
houdt zich tevens bezig met de 
boekingen, de publiciteit en alle 
kansen die in overvloede gezien 
worden en waarvan getracht 
wordt deze werkelijkheid te laten 
worden. Moeder Annemarie doet 
samen met Mariëlle het verzor-
gen van de gastenkamers en het 
ontbijt. Waarbij een goede taak-
verdeling opvalt zodat ook ieder 
gezin nog wel zijn eigen vrije tijd 
heeft en kan invullen. En we moe-
ten vooral de 2 (klein-) kinderen 
Mirko van 4 en Megan van 0 jaar 
niet vergeten. Gekscherend 
noemt Mariëlle ze ook wel hun 
geheime wapen mocht het ijs 
gebroken moeten worden. Eén 
smile van Megan doet alle ijs 
smelten. En de ontwapende com-
municatie van Mirko brengt een 
hoop gezelligheid met zich mee.
Omdat ze nog maar ruim 3 maan-
den open zijn is ook voor hen 
alles nog aftasten. Soms komen 
gasten met goede adviezen en 
waar mogelijk en passend wor-
den die ook opgevolgd. Op het 
verzoek van een gast om meer 
bomen te poten langs de Paarde-
tangendijk werd slechts voor-
zichtig geglimlacht. Eén van de 
gasten vond die weg blijkbaar 
veel te kaal in het landschap en 
vond dat de familie daar wel een 
verbetering door mocht voeren.
Bewust is ook gekozen voor een 
Engelse naam, The Open View. 
Siebe geeft aan dat als je bedenkt 
dat B&B volledig uitgeschreven 
ook in het Engels omschreven 
staat, een alternatief als bijvoor-
beeld De Wijde Blik totaal niet 
paste. Daarom verloor zo'n 
Nederlandse naam het ten 
opzichte van het beter bekkende 
'Bed & Breakfast The Open 
View'.
Het theaterspektakel Mammoet 
kon voor hen niet op een beter 
tijdstip beginnen. Bezoekende 
gasten weten hun B&B goed te 
vinden. Michel heeft de samen-

werking met Mammoet gezocht 
en daarmee zich in de picture 
gespeeld als ideale overnachting 
voor de bezoekers. Een adverten-
tie van hun B&B staat tevens in 
het programmaboekje en heeft 
inmiddels al voor meerdere gas-
ten gezorgd. Tevens ligt het pro-
grammaboekje standaard op de 
grote ontbijttafel. Ook mensen 
die hier tijdelijk werken of bij-
voorbeeld familie bezoeken 
maken gebruik van hun over-
nachtingsmogelijkheden. Via de 
website bedandbreakfast.nl of 
sinds kort via airbnb.nl kan per 
kamer of via airbnb zelfs de hele 
B&B geboekt worden. Wel stel-
len ze heel duidelijk dat ze een 
B&B zijn en dus alleen het logies 
en het ontbijt verzorgen. Lunch-
pakketjes kunnen op verzoek 
verzorgd worden. Om verspil-
ling tegen te gaan wordt gewerkt 
met een ontbijtlijst waarop je 
kunt kiezen uit vele soorten 
brood. En mochten er speciale 
dieetwensen zijn, dan worden die 
ingewilligd. 
Kortom, de familie Dijksma doet 
er alles aan om hun gasten een 
onvergetelijk, luxe en comforta-
bel verblijf te bieden in hun 
B&B. Ze voelen zich helemaal 
thuis in het dorp en met name 
Mariëlle had niet verwacht dat ze 
hier zo snel ingeburgerd zou zijn 
en vrienden zou krijgen. Ze voe-

len zich helemaal thuis en stralen 
dat met hun B&B ook volop uit. 
Annemarie benadrukt nog eens 
hoe belangrijk het is om je dro-
men waar te maken. En daar kan 
de familie Dijksma de komende 
jaren volop hun vruchten van 
plukken! En de verdere toe-
komst? Die zien ze met vertrou-
wen tegemoet. Siebe en Anne-
marie spreken hun wens uit om 
hier in Buinerveen oud te wor-
den. Mariëlle vertelt dat zij met 
haar gezin nog wel dolgraag ooit 
een nieuw avontuur in het buiten-
land zou willen starten. De tijd 
zal het leren. Ze gaan nu hun 
uiterste best doen de maximale 
waardering te ontvangen van de 
boekingssite. Een gouden tulp 
zou de kers op de taart zijn. De 
redactie van de Dorpskrant wenst 
ze heel veel succes met het ver-
wezenlijken van hun dromen!

Mocht u nu ook graag eens uw 
nieuw te starten onderneming of 
bestaande onderneming in de 
Dorpskrant belicht willen zien? 
Neem dan contact op via mail of 
telefoon met één van onze redac-
tieleden. Hun gegevens vindt u 
achterin deze Dorpskrant. We 
komen dan graag eens langs om 
ook het verhaal van uw onderne-
ming een plekje te geven in een 
editie van deze krant.

Marjan Poelman
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R u b r i e k u i t h e t v e r l e d e n

Voor reacties Jacco Pranger, , 0599-621767 of 06-21831002.pranger@nieuwbuinen.com

Zondagsschool in Buinerveen/Nieuw-Buinen rond 1915, nu Zuiderdiep 17 in Nieuw-Buinen.

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

 

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. 

Vrijdag 5 juli j.l. mochten we 
onze nieuwe locatie onthullen en 
de plannen die we daarbij aan het 
maken zijn in samenwerking met 
de bibliotheek met ruim 50 geno-
digden. De heer Johan Soetens 
en de burgemeester Jan Seton 
van Borger-Odoorn mochten de 
pré opening verrichten en kon-
den de genodigden een kijkje 
nemen in de ruimte die we had-
den ingericht. Een kleine expo 
van de glasindustrie met foto's en 
glasvoorwerpen in de ruimte bij 
de bibliotheek. Komende tijd zal 
hard gewerkt worden om deze 
plannen te kunnen realiseren en 
ook fondsen worden aangeschre-
ven. Inmiddels is een groep vrij-
willigers bezig met het schoon-
maken van voorwerpen die door 
de brand zijn aangetast. Na de 
vakantie zal de draad weer wor-
den opgepakt in het MFA 
gebouw, deze is ruim 6 weken 
gesloten omdat de plafonds wor-
den vervangen en er nog enkele 
andere werkzaamheden plaats 
zullen vinden. Tevens mochten 
we op 5 juli herdenken dat we als 
vereniging alweer 10 jaar 

bestaan en we als bestuur met 
veel inzet hebben gewerkt de 
laatste jaren om het museum op 
te zetten. Helaas kwam er door de 
brand in november 2018 wel een 
grote kink in de kabel maar als 
bestuur en vrijwilligers gaan we 
er tegenaan om een nieuwe ruim-
te te realiseren in het MFA 
gebouw en de samenwerking met 
de bibliotheek en haar medewer-
kers.

eHet 2  deel van onze nieuwe tijd-
schrift de Buuner is inmiddels uit 
gekomen en ligt alweer bij onze 
leden op de deurmat. Er staan 
weer verschillende artikelen in 
van onze plaatsen Nieuw-Buinen 
en Buinerveen ondersteund met 
fotomateriaal. De heer Soetens 
heeft ook weer een artikel aange-
leverd en laat ons de Boldoot fles 
zien die ook nog in productie is 
geweest in Nieuw-Buinen. 
Ons  tijdschrift de Buuner zal  
drie keer per jaar in kleur ver-
schijnen  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 en u ontvangt dan ook ons 
tijdschrift op de deurmat.
Ook hebben we als vereniging 
weer verschillende voorwerpen 
zoals foto's, glasmateriaal, boe-
ken, 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 toe-
komst.
Voor meer informatie over onze 
vereniging en glasmuseum kunt 
u contact opnemen met Jacco 
Pranger; secretaris van de vereni-
ging. Tel. 06-21831002 of 
pranger@nieuwbuinen.com
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Nieuws van de Vrouwen van Nu, afdeling Buinerveen
Avondbijeenkomsten:
In het najaar starten we op 
woensdag 11 september met een 
lezing over de Wensambulance. 
Stichting Ambiance Noord-
Nederland (SANN) wil ernstig 
zieke mensen met een beperkte 
levensverwachting de mogelijk-
heid bieden om op geheel eigen 
wijze afscheid van hun leven te 
kunnen nemen. Zij willen men-
sen uit Noord-Nederland d.m.v. 
begeleidend ambulancevervoer 
helpen een laatste wens in ver-
vulling te laten gaan, en zo een 
laatste indrukwekkende ervaring 
aan het leven toevoegen.

Woensdag 16 oktober wordt de 
avond door het eendagbestuur 
verzorgd. 
Woensdag 13 november komt 
MIBUwijnen ons vertellen over 
de verschillende wijnsoorten met 
een proeverij.

Tuincommissie op bezoek bij:
24 juni Tuin ”De hongerige 
wolf” fam.Van Leeuwen in 
Wedde
Op een warme zonnige maan-
dagmiddag gingen we met 9 
dames de tuin “de Hongerige 
Wolf” van Piet en Jeanet van 
Leeuwen bekijken. De naam is 
ontleend aan het café wat er vroe-
ger heeft gestaan. De tuin is 10 
jaar geleden aangelegd en heeft 
een opp. van 9000m2. In de voor-
tuin staan bijzondere bomen o.a. 
2 tulpenbomen. Door de droogte 
van vorig jaar is de vijver 
geruimd en vervangen door ver-
schillende struiken o.a. hortensi-
a's. Lopend langs het huis zien 
we een prachtig aangelegde tuin 

met verschillende bijgebouwen. 
We worden welkom geheten met 
een diapresentatie van de tot 
standkoming van de tuin en daar-
na krijgen we een rondleiding. 
Vanaf het terras van het tuinhuis 
hebben we een mooi overzicht 
over de lager gelegen gazons en 
de vier, twee aan twee, gespiegel-
de borders en de rondom gelegen 
borders met diverse planten en 
struiken en gevarieerde wind-
singel. De tuin heeft het hele jaar 
door bloei. Doordat de fam. van 
Leeuwen meedoet aan Wester-
wolde rijgt, 10 dagen tuinen en 
kunst in Westerwolde staan er 
door de hele tuin van verschillen-
de kunstenaars kunstobjecten, 
schilderijen, beeldhouwwerk, 
keramiek, houtkunsten glasob-
jecten wat de tuin een fleurig 
aangezicht geeft. Na afloop van 
de bezichtiging drinken we iets 
en horen we van andere bezoe-
kers dat de Dorpsschooltuin in 
Vriescheloo echt een bezoekje 
waard is. We besluiten om daar 
ook even te kijken, 2 km verder-
op. Deze Dorpsschooltuin ligt 
naast de molen en is groot 
200m2. Op de lege plek waar 
huurwoningenwaren gesloopt 
zijn, is een tuin ontstaan met 
diverse soorten fruitbomen plan-
ten, bloemen. In een gedeelte van 
de tuin zijn wekelijks kinderen 
van de basisschool de Drie-
sprong bezig met het telen van 
groenten, schoffelen en andere 
werkzaamheden. De producten 
worden per bakfiets in optocht 

naar de school gebracht; daar 
door de kinderen verkocht en 
van de opbrengst worden o.a. 
weer zaden voor de tuin gekocht. 
Een heel leuk project. 

8 juli Tuin “Tien-hoeve”
in Lageland
We hebben met 9 dames de 
“Tienhoeve” in Lageland 
bezocht. Dit is de tuin van Ko en 
Fie van Rooyen. Een boerderij-
tuin van 7500m2, die ze 23 jaar 
geleden hebben aangelegd. We 
worden hartelijk ontvangen met 
thee en cake en het is meteen 
gezellig. We krijgen een rondlei-
ding en hierin kun je merken dat 
tuinieren hun beider passie is. 
Dagelijks zijn ze in de tuin te 
vinden en dat kun je zien want 
alles is keurig onderhouden. Er 
zijn bloemborders op kleur inge-
deeld met ontzettend veel ver-
schillende planten, struiken en 
bomen, een tuinkamer, groente-
tuin en fruitbomen. Ze hadden 
de buxusbollen moeten vervang-
en door Echinisea, grassen en 
Nepeta wat ondanks de droogte 
er geweldig uitzag. Als bemes-
ting gebruikten ze overwegend  
mest van hun eigen paarden.  Zo 
te zien erg vruchtbaar. De Echi-
nisea had ze zelf gekweekt van 
zaad. Overal in de tuin zag je 
oude materialen hergebruikt als 
plantensteun  of versiering. Ook 
keramiek, gemaakt door Fie, zag 
je tussen de planten. Dit is hun 
laatste seizoen want ze hebben 
de boerderij verkocht. Wij heb-
ben in elk geval een geweldige 
middag gehad, het was de rit 
naar het Lageland meer dan 
waard.

Activiteitencommissie:
Woensdag 3 juli: Tien dames 
vertrokken op de fiets vanaf 
dorpshuis De Viersprong voor 
een mooie tocht door onze omge-
ving. Bij Galerie Harwi in Eeser-
groen zijn er keramiek en bron-
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Interesse?
De bijeenkomsten vinden plaats 
in de achterzaal van Dorpshuis 
De Viersprong in Buinerveen. 

We beginnen 's avonds om 19.45 
uur. Iedereen is van harte 

welkom en kan vrijblijvend 2 
keer komen kijken. Informatie is 
ook te verkrijgen bij Annette de 

Jong, tel. 0599-621012

Website
Wilt u op de hoogte blijven
 van het laatste nieuws van

‘ Vrouwen van nu’, 
bezoekt u

 dan  onze website:
http://vrouwenvannu.nl  

Als men overweegt om lid te wor-
den van onze afdeling en de kos-
ten (52,50 euro per jaar) zijn te 
hoog, kan men bij de gemeente  
terecht voor een bijdrage. Toet-
sing van het inkomen zal hierbij 
plaats vinden. 

zen beelden bekeken. De kera-
miek beelden worden zelf 
gemaakt en gebakken. Ook staan 
er beelden van andere materia-
len. Ze zijn voor binnen en buiten 
geschikt. In het winkeltje is van 
alles te vinden in verschillende 
prijsklassen.
Donderdag 19 september naar 
het Cuby & the Blizzards 
museum in Grolloo vertrek  om 
13.00 uur bij dorpshuis De Vier-
sprong. 
Woensdag 30 oktober naar het 
Vervenershuis in Valthermond 
vertrek 13.00 uur bij dorpshuis 
De Viersprong.

Wandelen met andere afde-
lingen in Drenthe:
Lammy Veldman coördineert de 
provinciale wandelingen met 
elke keer een afstand van 8 of 12 
km 
Elke deelnemer moet lid zijn van 
Vrouwen van Nu. Introducees 
kunnen niet vaker dan 2 maal 
meelopen.
Wandelen bij afdeling Donde-
ren/Bunne/Winde op donderdag 
8 augustus start tussen 9.30 en 

janenlammy@kpnmail.nl

10.30 uur.
Wandelen bij afdeling Assen op 
donderdag 12 september start 
tussen 9.30 en 10.30 uur
Wandelen bij de afdeling Borger 
op donderdag 17 oktober start 
tussen 9.30 en 10.30 uur
Bij de prijs inbegrepen kof-
fie/thee en cake en bij terug-
komst een kop soep met een 
broodje.

Provinciale Agrarische Com-
missie:
Op 1, 2, 3, 8, 9 en 10 oktober 
2019 komen opnieuw meer dan 
duizend dames op bezoek voor 
de Agrarische Excursiedagen 
2019. Dit jaar is de locatie Café 
Hingstman in Zeijen. Ontvangst 
vanaf 09.00 uur met koffie/thee 
en iets lekkers en de dag wordt 
tussen 16.00 en 16.30 uur afge-
sloten.
Programma:
*Bezoek aan De melkfabriek te 
Bunne
*Bezoek aan de maatschap Hart-
lief Lammers te Donderen
*Bezoek....is nog een verrassing
De inschrijving is al wegens over-
weldigende belangstelling geslo-
ten. Onze leden gaan op woens-
dag 2 oktober naar Zeijen.

Vrouwenstreken:
Samen creatief bezig zijn inspi-
reert en we mogen ons dan ook 
verheugen in een vaste kern van 
deelnemers. Kom eens meedoen, 
je bent van harte welkom. Niet 
creatief? We dagen je uit met de 
zin: “Je begint en je vindt…”  
Informatie via Aly Klaren, vrou-
wenstrekendrenthe@gmail.com

Dinsdag 17 september Buiten-
schilderen
Woensdag 9 oktober Circle Pain-
ting bij Marion Mencke in 
Noord-Sleen

mailto:janenlammy@kpnmail.nl
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Het  

voorwerp

De uitdagende en spannende 
(juni) oproep om te reageren op 
het Franse wieltjesvoorwerp  - 
aan ons te leen aangeboden door 
Wubbe Kamies uit Buinerveen – 
heeft in elk geval twee personen 
aan diepgaand denken gezet. Wat 
geven die twee denkhoofden aan 
ons door? Dhr. André Kingma uit 
Buinerveen opperde iets van een 
trektouwtje, onder meer omdat 
hij veronderstelt dat de binnenste 
kleine dichte wieltjes door bewe-
gen van de “mobiele oren” een 
draad, lijn of koord konden “grij-
pen” en vasthouden. Als voor-
beeld geeft hij aan het optrekken 
en oprollen van grote wandkaar-
ten, die vooral gebruikt werden 
in scholen bij de lessen aardrijks-
kunde (werelddelen, landenken-
nis, topografie). Mevr. Alet Mar-
tens uit Garrelsweer denkt ook 
aan een trektouwtje, maar dan 
meer om iets van de grond op te 
halen of het binnen boord heng-
elen van een drijvend voorwerp. 
De suggesties van André en Alet 
zitten in de goede richting. Daar-
mee zijn we op de goede weg. 
Toch is het nog niet de (histo-
risch) juiste functie van het voor-
werp dat in de juni-editie van de 
dorpskrant is getoond.
Kijk nog eens naar de foto's en 
probeer de suggesties van André 
en Alet te doorgronden en die qua 
functie in een breder perspectief 
te plaatsen. Laat dan weten wat 
het voorwerp is, dat kan dan nog 
tot en met 28 september a.s. Daar-
mee plakken we er een verleng-
ing aan vast, en daarmee iets 
meer tijd voor de koninklijke 
oplossing.
Tegelijkertijd nodigen wij de 
lezers van De Dorpskrant Bui-
nerveen uit om na te denken over 
naam en functie van het voor-
werp dat in bijgaande foto is te 
zien. 
Graag reacties, vóór 29 septem-
ber a.s. naar óf de hoofdredacteur 
(zie Colofon) of naar 

 Martin Snapper

TIMMERBEDRIJF H.J. KRUIT
Zuiderdiep 97

9521 AC Nw-Buinen

Tel. 0599-212495

VOOR AL UW: * Kozijnen
* Deuren
* Trappen
* Kleine verbouwingen
  en onderhoud
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SIMON BERENDS
Zuiderdiep 18
9521 AT  Nw-Buinen
Tel 0599-212518
Fax 0599-212171
Mobiel. 06-53844312
www.simonberends.nl

De vliegende 
brik

Zoekt nieuwe leden voor de 
sjoelvereniging.

Wie gaat er gezellig met ons 
op dinsdagavond sjoelen?

Wij sjoelen van 

20.00 uur tot 22.00 uur. 

Locatie:
Dorpshuis Buinerveen

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

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

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

In- en export
Engeland & Frankrijk

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

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

  BETAALBAAR EN PASSEND VOOR IEDERE ZORGVRAGER

Uw zorgbutler

  BETROUWBAAR EN GEDIPLOMEERD

  PERSOONLIJKE SERVICE EN ZORGHULPVERLENER IN 1 PERSOON

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

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

Senas

info@senas-zorg.nl

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

www.senas-zorg.nl

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

A.Sloots
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Schaats / visnieuws

 
 
 

 

  

Sportnieuws

De schaatsvereniging“Buinerveen“ organiseert 
de volgende viswedstrijden:

31 augustus 13.00-16.00 uur
28 september 13.00-16.00 uur  (op gewicht)

Inleg volwassenen € 2.50
Kinderen t/m 12 jaar € 1.00

Hierbij een kattenbelletje van 

onze vereniging.
In de afgelopen periode zijn we 
flink met het terrein bezig 
geweest (ook te zien op Face-
book), zo zijn we kortgeleden oa 
bezig geweest met het tegelpad 
richting de vijver; voor de 
schaatsers om naar de baan te 
kunnen als het weer stevig heeft 
gevroren…..Maar nu kunnen we 
voor een deel weer opnieuw 
beginnen. Door de zware hoos-
bui die Buinerveen enkele weken 
geleden getroffen heeft, is er 
helaas een heel stuk van het pad 
en onderliggend zand wegge-
spoeld. Ook heeft het weer een 
gat / verzakking geslagen in het 
terras bij de waterkant.

Verder heeft de jaarlijkse BBQ 
weer plaatsgevonden en dit was 
wederom weer gezellig. Omdat 
het weer onstabiel leek, hebben 
we de tent maar niet opgezet en 
zijn we binnen gaan zitten. 
Gelukkig bleef het de avond 
droog zodat we daar met het 
vlees bakken van regen geen 
hinder hadden. 
Ook voor de vissers die voor die 
tijd nog een wedstrijd hadden 
was dit ook wel fijn. 
De laatste 2 viswedstrijden 
staan gepland op zaterdag 31 
augustus van 13.00 uur tot 
16.00 uur en op zaterdag 28 
september ook van 13.00 uur 
tot 16.00 maar dan op gewicht.
Wat betreft de competitie hierbij 
kan het nog alle kanten en blijft 
het spannend wie er dit seizoen  
met de eer gaat strijken. Dus voor 
een ieder die nog een kansje wil 
wagen kan nog  gewoon mee-
doen.

Hartelijke groet ,
De Schaatsvereniging

Schaatsvereniging Buinerveen e.o.

Kontributie schaatsvereniging 2019

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

Viskaarten voor het vissen in de ijsbaan in 2019 
zijn te verkrijgen bij: 

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

A.Habing 
(Alleen op de woensdagen tussen 18.00 uur - 19.00 uur)
Zuiderstraat 14A 
9524 PJ  Buinerveen

Gezinslidmaatschap: €11.50
Persoonlijk lidmaatschap: €  6.50
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Nieuws van sv O.K.K.
De volgende lessen worden gegeven in Buinerveen:

Dinsdagmorgen van   9.00 uur tot 10.00 uur: Mix it
Dinsdagavond    van 19.00 uur tot 20.00 uur: Zumba

De les van dinsdagmorgen is nieuw en heet Mix it. Het is een mix van aerobic en dans.
We gaan werken aan lenigheid, spierversterking en conditie- verhogen.
Niet het vele springen van aerobic, maar wel de oefeningen.
Dit alles op lekkere opzwepende muziek, met een saus van dans.
Ben je al nieuwsgierig???,  kom dan kijken en meedoen.

Voor beide lessen geldt:  Je mag twee keer meedoen, daarna wordt je lid van sv.O.K.K.

Voor vragen of info kun u bellen met Wilma Hendriks, tel. 0599 619137.

Het beweegseizoen 

voor senioren is geopend!

Voor senioren is het heel belangrijk om 
fit te blijven door verantwoord te bewe-
gen onder leiding van deskundige 
docenten. Op maandag 3 september 
beginnen onze 15 groepen voor 55-
plussers weer aan hun volgende sei-
zoen 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 gezel-
lig ook. 
Kijk voor meer informatie op onze web-
site 
of bel:
Herman van Veen 
secretaris/penningmeester, 
tel. 0599-238908 of 
Frank Cliné, 
voorzitter,
 tel. 0591-532555. 

www.fitplus-borger-odoorn.nl

http://www.fitplus-borger-odoorn.nl
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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 

Activiteiten VV Buinerveen
POAR NEEM'N 

WINNAAR 
VOLLEYBALTOERNO

OI BUINERVEEN
Op een zonovergoten sportpark 
in Buinerveen is het POAR 
NEEM”N team winnaar gewor-
den van het jaarlijkse volleybal-
toernooi dat de v.v. Buinerveen 
in samenwerking met de activi-
teitencommissie van de voetbal 
vereniging organiseerde. Nadat 
de poule wedstrijden waren 
gespeeld, er werd in 3 poules van 
5 teams gespeeld, speelden de 2 
beste teams per poule de kruisfi-
nales. Het POAR NEEM'N team 
bleek in de finale de sterkste  en 
mochten uit handen van voorzit-
ter Dennis Middeljans de wissel-
beker voor een jaar mee naar huis 
nemen. Kortom het was een zeer 
geslaagde dag op het sportpark in 
Buinerveen en graag tot volgend 
jaar. 

V.V. BUINERVEEN

DUURZAAM BUINERVEEN

BESTEDINGSDOEL:
TEN GUNSTE VAN:
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GROTE CLUBACTIE V.V. BUINERVEEN

 

V.v Buinerveen

 

gaat loten verkopen voor

 

de Jeugdafdeling.

 

Op 14 september start de landelijke verkoop van de Grote Clubactie 2019. Ruim 260.000 
lotenverkopers gaan in het

 

hele land op pad om hun club een financiële stimulans te 
geven. Dit doen ze niet zomaar. De leden van v.v. Buinerveen

 

zetten zich net zo als 
andere jaren weer in voor de jeugd.

  

Steun van de omgeving

 

Dennis Middeljans,

 

clubcoördinator van v.v. Buinerveen

 

“Onze leden gaan zich dit jaar inzetten om 
extra geld op te halen voor de Jeugd.

  

Wij hopen dat onze omgeving ons hierin steunt en we zo ons 
doel behalen!” Vrienden, familie en inwoners in de omgeving van Buinerveen en omstreken

 

dragen 
bij aan het clubdoel door een lot te kopen. Dit jaar is dat door de Grote Clubactie nog makkelijker 
gemaakt met een handige online tool. Lotenkopers maken kans op een van de mooie prijzen, zoals 
de hoofdprijs van € 100.000,-. 

 

80% van de opbrengst gaat naar de club

 

De Grote Clubactie faciliteert sport-, cultuur-

 

en hobbyverenigingen in het genereren van 
inkomsten door middel van lotenverkoop. Elk jaar wordt zo’n € 9 miljoen opgehaald. De loten 
worden verkocht voor € 3,-

 

per stuk. Van elk verkocht lot gaat

 

80% (€ 2,40)

 

direct naar de 
clubkas. V.v. Buinerveen

 

is een van de ruim 5.300 verenigingen die deelnemen.

 

Iedere club 
bepaalt zelf

 

specifieke clubdoelen. 

 

De trekking van de Grote Clubactie vindt plaats op 11 december 2019. Vanaf 12 december staat de 
trekkingsuitslag op clubactie.nl. 
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Buinervener boeren door de jaren heen 
(Deel 4 slot) 

In Deel 3 hebben wij aangeboden 
om op reacties van lezers in te 
gaan voor zover het zou gaan om 
aanvullingen, verbeteringen en 
“vergeten” gegevens. Behalve 'n 
telefoontje over het missen van 
een foto bij de tekst over het Bui-
nervener busbedrijf, hebben wij 
niets meer mogen vernemen. Dat 
kan van alles betekenen: het is zó 
verrekte duidelijk en compleet, 
dat er niets aan toegevoegd hoeft 
te worden. Maar ook dat perso-
nen die in de betreffende secto-
ren hebben gewerkt óf hun kin-
deren/kindskinderen de Dorps-
kranten Buinerveen van eind 
2018 tot en met juni 2019 niet 
hebben gelezen; Bijvoorbeeld 
omdat zij er niet meer zijn of niet 
in het verspreidingsgebied van 
deze dorpskrant wonen. Waar-
mee niet gesteld dat ook andere 
overwegingen om wél even pen 
of mobieltje te pakken daarop 
invloed heeft gehad. De reactie-
stilte blijft toch enigszins mistig 
als de gemeente Borger in januari 
1974 in haar infogids doorgeeft 

dat er toen in de gehele gemeente 
(!) 424 landbouwbedrijven zijn. 
Zie foto uit die gids, met dank 
aan Jannie Kooijman.  
Beide schrijvers van dit vierluik 
hebben een paar keer terloops 
verwezen naar huidige ontwik-
kelingen en de evoluerende 
invloed daarvan op de agrarische 
sector. De bekende uitspraak 'de 
geschiedenis herhaalt zich' zal 
niet 1 op 1 kloppen, maar dat de 
sector er over 10, 20 jaren weer 
anders uitziet is zonneklaar. Hier-
na nog een paar voorbeelden:
Enorme groei aantal megastal-
len, recent onderzoek van de 
Wageningen Universiteit (Ir. 
Jaap van Os) geeft aan dat de 
stalvergroting in de sectoren 
melkkoeien, kippen, varkens en 
geiten simpelweg een kwestie 
van geld is, immers de grotere 
schaal biedt een beter verdien-
model. Om te verduidelijken 
verwijst Van Os naar “vroeger 
hadden we kruideniers, nu zijn er 
supermarkten”.

Grotere stal is beter voor de koei-
en, dat beweren de groeiboeren 
in Groningen (nu 65) en Drenthe 
(nu 44) en die ondersteunen de 
omvang van hun bedrijven met 
de sterk verbeterde omstandig-
heden voor de dieren. Bijvoor-
beeld Wim Verweij uit Blijham 
wil een megastal voor 1250 koei-
en, maar alleen in een setting die 
vergelijkbaar is met een 'vier-
sterrenhotel'.
Geld voor varkensboer die stopt, 
onze landbouwminister (Carola 
Schouten) maakte onlangs 
bekend dat de uitstoot van geur, 
fijnstof en ammoniak flink naar 
beneden moet. Gezondheidsrisi-
co's voor de mens sterk terug-
dringen is haar grote wens. 
Bedrijven die het investeren in 
nieuwe stal- en houderijsyste-
men niet kunnen betalen, krijgen 
de mogelijkheid hun huidige 
bedrijf op te doeken en worden 
daarvoor uit een potje van 
€ 120.000.000,- gecompenseerd. 
Aan de stikstofreductie wordt 
ook gewerkt, tot nu toe in eens-
gezindheid met de boeren en hun 
organisaties/vertegenwoordi-
gers. Hoe dan ook, de wereld 
blijft veranderen. Ons land en 
ook onze regio zullen zich daar-
aan niet kunnen onttrekken. We 
moeten erop rekenen dat de 
wereld in beweging blijft en ook 
wij zullen/kunnen/moeten daar-
op anticiperen en/of reageren: 
hoe verder met de energieboe-
ren?, prijsstelling producten 
door producenten en (tus-
sen)handel (wat krijgt de boer 
van de grootgrutter?), vlucht van 
werk (bloemen, bloembollen) 
naar het buitenland, energieprij-
zen, klimatologische verande-
ringen, voortgaande milieuwet-
geving en opheffen van de steun 
bij verbouw van zetmeelaardap-
pelen. En wat te doen met het 
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huidige economisch gekissebis 
tussen Rusland, China, Midden-
Oosten en Verenigde Staten?
Tenslotte zijn we mét het ver-
dwijnen van de boerenbedrijven 
in Buinerveen geconfronteerd 
met verminderde scheepvaart, 
daarna het dempen van het 
kanaal en daarmee verdwijnen 
van het watertransport en mede 
als gevolg daarvan minder 
behoefte aan het zeer gebruikelij-
ke schippersbezoek aan de talrij-
ke winkels, bedrijven en andere 
dienstverleners. Hieronder een 
overzicht van Buinervener 
neringdoenden, die destijds 
volop leven in de brouwerij 
brachten en die we thans nog 
kennen uit overgeleverde verha-
len en/of  geschiedschrijving.
In “Bunermond en Buinerveen, 
woar is de tied bleven…” van H. 
Niezing en J. Pranger (2001) zijn 
voor Buinerveen en een aanpa-
lend stukje Nieuw Buinen terug 
te vinden:
Serviesgoed en huishoudelijke 
artikelen Egbert Haak, later fam. 
Breider met kruidenierswaren 
naast brood en SRV-wagen (Wil-
lems); Stelmakerij De Groot, 
daarna meubelhuis/woning-
inrichter; Bakkerij Scheltens; 
Kruidenier Rieks Feunekes; 
Touw- en leerwerkbedrijf 
Onrust; Manufacturenwinkel 
fam. Rendering; Kapperszaak 
fam. Stel; Kruidenierswaren en 
melk fam. Moek; Busonderne-
ming Sijpkes/pand oude melkfa-
briek Buinerveen; Rijwielhandel 
en motorbrandstoffen fam. Une-
ken; Café Kroeze; Schildersbe-
drijf Meiborg; Manufacturen-
winkel fam. A. Meijer; Bakkerij 
fam. Plat; Café Oosting; Slagerij 
fam. Sanders; Café Naayer; Café 
H. Siebring, later Café Naaijer; 
Postkantoor met K. Deen, J. 
Deen,  K. Pranger en L. v.d. 
Schoot; Serviesgoed en diversen 
in de winkel van Sinkel fam. Jan 
en Lammie Sijpkes.
                                                                                                                     
Jan Weits / Martin Snapper

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
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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De bordjes zijn gewisseld…..
Enkele dagen voor Kerstmis in 
het jaar 1979 betrokken wij, de 
familie Windt, het pand Noorder-
straat 33 in Buinerveen. Het was 
een “café in ruste”.  Al jaren niet 
meer actief als bruiloftszaal of 
vergader- en ontmoetingsruimte. 
Alle tafels en stoelen en ander 
“los” interieur  was al verkocht 
althans niet meer aanwezig.  De 
ruimte zelfs was nog vrij origi-
neel.  Na enkele jaren hebben 
wij, met een zekere schroom een 
verbouwing tot woning doorge-
zet.  Schroom omdat wij zo her-
inneringen van sommige mensen 
aan hoe het was teniet deden. Wel 
hebben we de nieuwe raampartij-
en de oude vorm gegeven en ook 
anderszins zowel in- als  uitwen-
dig sfeer proberen te behouden. 
Zo is de tapkast  en omgeving 
nog steeds aanwezig evenals de 
originele en nog ongeschonden  
schuifdeuren voor de vergader-
kamer die nu studeerkamer is 
geworden. 
Eén element dat tot kortgeleden 
nog duidelijk zichtbaar aanwezig 
was bestond uit het witte bordje 
met rode letters “BRAND-
MELDING” aan de voorgevel. 
Misschien  heeft u dat wel eens 
gezien en zich afgevraagd wat 
hiervan de betekenis  was. Uit 
respect voor het verleden hebben 
we dit bordje altijd laten hangen. 

Het herinnert ons aan de periode 
tot in de vijftiger jaren van de 
vorige eeuw waarin mobieltjes 
niet bestonden en zelfs nog maar 
weinig huizen een telefoonaan-
sluiting hadden. Ook alleen art-
sen, sommige notabelen en echt 
rijke mensen bezaten toen een 
auto. En echt rijke mensen waren 
er vast niet veel in Buinerveen in 
die tijd. 
Café Oosting/later Sloots bezat 
kennelijk een telefoonverbin-
ding en het bordje “BRAND-
MELDING” gaf aan dat als 
ergens brand uitgebroken was 
men zich naar dit pand kon spoe-
den om via de telefoon de brand-
weer te waarschuwen. Dat spoe-
den zal meest dus op de fiets of te 
voet zijn gebeurd.  Alle inwoners 
van Buinerveen in die jaren zul-
len van dit bordje geweten heb-
ben. Mogelijk en waarschijnlijk 
hebben bij meer telefoon bezit-
ters (meestal bedrijven) zulke 
bordjes gehangen maar die zijn 
in de loop der tijd verdwenen. Nu 
is dat uiteindelijk ook met dit 
laatste bordje het geval.  In een 
tijd waarin zelfs kinderen al 
dikwijls met een mobieltje zijn 
uitgerust kan eventueel noodza-
kelijke  brandmelding snel en 
effectief plaatsvinden. 
Toen het enigszins eerbiedig van 
de haken werd getild en nader 
bekeken bleek dat het originele  
houten bordje verborgen zat 
onder een later aangebrachte 
kunststof versie. Dat originele 
bordje viel direct uit elkaar toen 

het latere bordje werd weggeno-
men.  De soort kunststof is onbe-
kend maar ook tweede bordje 
stamt al uit die oude tijd.
 De twee haken die nu vrij kwa-
men bleken nog intact. Ze zijn 
direct weer in gebruik genomen. 
Na bewerking met staalborstel en 
roestwerende verf is er een nieuw 
bord aan opgehangen. Het nieu-
we bord geeft aan dat “Honing 
van de imker” hier verkrijgbaar 
is. Natuurlijk wordt bedoeld 
honing van de bijen. De imker 
oogst de honing die zijn bijenvol-
ken produceren zonder aan de 
structuur daarvan iets te verande-
ren. Wij, Willie en Wim, werken 
al met honingbijen vanaf 1976 
maar tot dusverre werd de honing 
niet in de openbare verkoop  
gedaan. Dat verandert dus nu; 
waar het ene bordje verdwijnt 
komt een ander bordje te hangen. 
Onze honing is echt Buiner-
veens. Met onze productievolken 
is niet gereisd dus onze bijen 
hebben de nectar uit de nabije 
omgeving gehaald; ze hebben het 
hele seizoen in de eigen bijen-
stand achter op de camping 
gestaan. 
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Vanaf nu zijn er dus twee imkers 
in de Noorderstraat die u hun 
kostbare natuurproduct aanbie-
den. Geen concurrenten maar 
collega's die elk maar ook wel  
samen veel plezier beleven aan 
deze interessante hobby: het wer-
ken met honingbijen. U vindt ze 
op Noorderstraat 28 en  33.
Wim Windt
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De afsluitende tekst van deel 3 
luidt, dat het op prijs gesteld 
wordt om te reageren, dat kleine 
zetje had ik net nodig. Hartelijk 
dank Jan en Martin voor jullie 
zeer uitgebreid overzicht van de 

de
historie in de jaren na de 2  
wereldoorlog. Jan had de basis al 
gelegd met zijn bijdrage in de 
Zwerfsteen/Turfschip van de 
Hist. vereniging met “De Grote 
Verandering“. Samen hebben 
Jan en Martin  er een bijzonder 
vervolg aan gegeven met de 3 
delen over het dorp Buinerveen. 
Eigenlijk is het een weergave die 
we veel algemener zouden kun-
nen hanteren. Kijken we naar het 
midden- en kleinbedrijf dan zijn 
vrijwel de zelfde oorzaken voor 
hun verdwijnen ook van toepas-
sing. De cafés, bakkers, slagers, 
kruideniers, smeden, stelmakers, 
enz. enz. Ze zijn eveneens ver-
dwenen. Allen hebben hard 
gewerkt en zuinig geleefd en 
toch zijn ze er niet meer. 
De economie op dorpsniveau is 
verdwenen. Daarin kende ieder-
een elkaar en men was van alles 
op de hoogte. Pranger bracht de 
post rond en ook al stond er geen 
goed adres op, het kwam altijd 
op de goede plek. Bij de eerste 
mogelijkheden om te telefoneren 
werd je door Pranger doorver-
bonden. Je gaf dan geen nummer 
door , maar gewoon de naam die 
wilde spreken. De boodschap-
pen kwamen uit het dorp en de 
reparatie en onderhoud werden 
verricht door dorpsgenoten. De 
kinderen gingen in eigen dorp 
naar school en waren lid van de 
dorpsverenigingen. Het klinkt zo 
eenvoudig, maar het was wel 
zo……………., en nu niet meer.  
In deel 2 worden wel een aantal 
terechte ontwikkelingen aange-
geven. De uitleg daarvan is dat 

Reactie op Buinervener boeren door de jaren heen

veel maatschappelijke ontwikke-
lingen van buitenaf, steeds meer 
van invloed waren op de lokale 
economie. De dorpseconomie 
van de jaren '50 heeft plaats 
gemaakt voor nationale en inter-
nationale invloeden. Dat heeft 
ook duidelijk invloed gehad op 
de factor arbeid. De 40 urige 
werkweek was voor de meeste 
mensen in Buinerveen niet aan 
de orde. 7 dagen per week en 365 
dagen per jaar. De winkelier had 
misschien wel de winkeldeur om 
6 uur dicht maar dan gingen we 
gewoon achterom, met het 
gezegde “schrief 't mor eben op”. 
Dat laatste was trouwens een 
algemeen gegeven. Zelfs het 
benzine tanken ging op deze wij-
ze. Ongewild komt het lied “het 
dorp” van Wim Sonneveld bij me 
op. Langzaam is ons dorp van 
toen van ons weggegleden en 
heeft plaatsgemaakt voor Nor-
maal met “oerend hard”, Bertus 
op zien Norton en Tinus op de 
B.S.A.
De kostprijs, met daarin de factor 
arbeid is steeds belangrijker 
geworden. Mede door de techni-
sche mogelijkheden, gekoppeld 
aan verdergaande wet- en regel-
geving, kwam de oude dorpseco-
nomie onder zware druk te staan. 
Ik kan me nog herinneren dat de 
rekeningen van de timmerman of 
schilder voorzien waren van uur-
lonen van 15 en soms 17.50 gul-
den. Dat was voer voor visites.  
Het gevoel van verandering werd 
nog eens versterkt door de toene-
mende mobiliteit. Het bood-
schappen doen werd winkelen. 
Wat konden we leuk rondlopen 
in die grote HEMA en ….. we 
konden er ook nog een worstje 
kopen. We kregen meer vrije tijd 
en dus gingen we ook steeds 
meer genieten van de vrijheid. 

Door de toenemende economie 
kwam er ook meer mogelijkheid 
voor scholing. Een diploma gaf 
grotere kansen op de arbeids-
markt. En als die kansen hier niet 
zijn, dan zoeken we haar op. Pre-
cies zoals in deel drie wordt aan-
gegeven door Jan en Martin. 
Natuurlijk hebben AKU en Phi-
lips grote invloed gehad op de 
ontwikkeling. Maar ook daar 
gelden in beginsel de zelfde eco-
nomische wetten als in de jaren 
'50. Ook Philips is verdwenen en 
hoe zit het dan met de wandtegel 
met de tekst van Jan Boer? Ja, 
natuurlijk heeft Philips wel dege-
lijk een waardevolle bijdrage 
geleverd aan onze economie, 
maar dat geldt ook voor de dal-
grond. De verkoop van turf en de 
ontwikkeling van de binnenvaart 
heeft wel de bouw van onze dor-
pen mogelijk gemaakt. Het heeft 
wel degelijk brood gegeven aan 
allen die de veenkoloniën hebben 
gemaakt tot wat ze nu zijn. Ook 
vroeger kwamen hier mensen 
van elders om hier hun brood te 
verdienen. Tegenwoordig kijken 
we daar niet meer zo van op. De 
wereld is wat dat betreft een stuk 
kleiner geworden of anders 
gezegd, de afstanden worden 
steeds minder belangrijk om 
onze toekomst te bepalen. Eigen-
lijk is er niet zo veel veranderd. 
In de jaren '50 waren we trots op 
ons dorp en volgens mij zijn we 
dat nog steeds. Mooi dorpshuis, 
mooi kruispunt en een mooie 
dorpskrant .Houden zo! 

Tot een ander maol, Jan Haikens.
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Vlieghuis
Installatietechniek

Gert Vlieghuis
 

gas,

 

water en
 

electra

dak en zinkwerken

Hollandialaan 3a
9521 BW Nieuw Buinen

Tel.: 0599-212755
Mob.: 06-53267174

www.vlieghuis.com

Zuiderdiep 64

9521 AV Nieuw-Buinen

T 06 54774473

holmhuis@brocante-theeschenkerij.nl

www.holmhuis-brocantetheeschenkerij.nl

openingstijden: zie website

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

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

Imkerij - Destilleerderij - Schminkerij

 

 

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.

Oproep:

Heeft u nog oude dorpskran-
ten, 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

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

Locatieadres:
Dorpshuis ‘de Viersprong’
tel: 212813

Redactie:
Bram van Buuren 211918

Geert Hilbolling 212975

Foto’s

Janny Hoving 212446

Marjan Poelman 212275

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

brammes@hetnet.nl

geert.hilbolling1@ziggo.nl

hobo14@zonnet.nl

marjanpoelman@hetnet.nl

members.ziggo.nl/geertbuinerveen 

Belangrijke telefoon nummers 

Politie Wijkagent 
Jan Beugels 0900-8844 

Gemeente: zonder 0591 140591  
KCC Buurtbeheer zonder 0591 140591  
Gebiedscoordinator. 

Wietze van der Harst 06-11706974 
Dieren ambulance 09001122362 
Dorpsbelangen Nieuw-Buinen 06-27437413

 
Huisartsenpost buiten kantoortijden 0900-9229

Plaatselijk Belang Buinerveen/Nieuw-Buinen west
0599-212353

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

Een aandeel in elkaar

Wij steunen verenigingen uit de regio

Rabobank Borger-Klenckeland

Lokale verenigingen en stichtingen zijn erg

belangrijk voor de regio. In de buurt hebben we

een klein aandeel in verenigingen. Zij hebben een

groot aandeel in de maatschappij.

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