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Beste lezers,
We zijn inmiddels in de laatste 
week van de vakantie aangeko-
men en zijn alweer volop bezig 
met de voorbereidingen voor het 
nieuwe schooljaar. Graag willen 
we met jullie nog even terugblik-
ken op het afgelopen schooljaar.
We hebben het schooljaar 2020 – 
2021 afgesloten met spannende 
en spectaculaire activiteiten voor 
ons als leerkrachten, maar vooral 
voor onze kinderen. Eindelijk 
mochten we weer iets!!!
Eind juni stond er een sportmid-
dag op het programma, georgani-
seerd door de combicoaches van 
OPO Borger-Odoorn. Dit was 
het eerste uitje sinds tijden, het 
voelde voor ons allemaal als een 
schoolreisje! De sportmiddag 
vond plaats op het terrein van de 
plaatselijke voetbalclub. Er 
waren verschillende activiteiten: 
lasergame, levend stratego, kan-
jam en slagbal. De kinderen heb-
ben zoveel plezier gehad deze 
middag. 

Ook de ouders waren welkom 
om even te kijken. Dezelfde mid-
dag hebben we als team kennis 
gemaakt met onze nieuwe team-
leider: David de Jonge. Vol ver-
trouwen gaan we samen met hem 
het nieuwe schooljaar in.
Daarna brak de laatste week van 
het schooljaar aan voor ons alle-
maal. Een aantal leerkrachten 
had samen met een aantal ouders 
de organisatie van de laatste 
schoolweek op zich genomen. 
We wilden het schooljaar graag 
op een feestelijke manier afslui-
ten.
Op maandag zijn de kinderen van 
groep 7/8 naar Hunze Outdoor in 
Borger geweest. Hier hebben ze 
genoten van een sportief pro-
gramma. Niet iedereen kwam 
met een droog pak thuis van het 
kano varen. Daarna konden de 
kinderen lekker naar huis voor 
een frisse en warme douche.
‚s Avonds werden ze met een 
tentje verwacht bij de familie 
Trip. De kinderen hebben samen 
met de leerkrachten gebarbecu-
ed. Tot laat in de avond zijn er 
nog leuke spelletjes gespeeld en 
marshmallows geroosterd boven 
een kampvuur. Daarna de oogjes 
dicht en snaveltjes toe……
Dinsdagochtend konden de kin-
deren aanschuiven voor een heer-
lijk ontbijtje. Dit werd, net als de 
barbecue van maandagavond, 
verzorgd door onze activiteiten-
commissie. Om 9 uur werd ook 
groep 7/8 op school verwacht, 
want op deze dag hadden wij iets 
voor al onze kinderen in petto: 
'Een schoolreis op het plein'. 
Voor onze onderbouw was er een 
hele leuke zeskamp met een 
groot springkussen. 
Lees verder op pagina 8
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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: Nieuw-Buinen 
Industrieweg 25
Maandag, woensdag en vrijdag 
van 09.00 -12.00 uur 

Halen en brengen van goederen 
op afspraak via 
Angelique Delfsma

  

hetveenland@
socialeteamsborgerodoorn.nl

tel. Is 0683806189

 

DATUM VOLGENDE EDITIES  
DORPSKRANT BUINERVEEN

Verschijning: eind van de betreffende maand

   brammes@t-mobilethuis.nl

Hieronder de datum van verschijning van de Dorpskrant in 2021 en 
de data waarop het materiaal (foto's, teksten, mededelingen, 
tekeningen) uiterlijk bij :

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

Nummer 5 inleveren voor 5 oktober 2021

Nummer 6 inleveren voor 1 december 2021

Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige automobilisten 
die voor verlenging van hun rijbewijs moeten worden gekeurd, kunnen 

voor informatie en een afspraak tijdens kantooruren bellen naar het 
landelijke afsprakenbureau van Regelzorg Rijbewijskeuringen: 

088 23 23 300. 
Zelf een datum plannen kan via www.regelzorg.nl. 

Locaties in de regio zijn 
Assen, Gieten, Emmen en Winschoten.

Tarief: 
€ 35,00 voor de B/E keuring 

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

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

Agenda

9 sep Taalwandeling

6 nov Spokentocht?

2023 200 jaar?

mailto:hetveenland@socialeteamsborgerodoorn.nl
http://www.buinerveen.nu
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Jongeren café ' BuinerveenT HOK 

Jeugdsoos Buinerveen ´t Hok klaar om 
weer te beginnen! 

Nu het met de corona cijfers de goede kant op lijkt te gaan zien we het 
begin steeds weer dichterbij komen. Wij hopen na de zomervakantie 
weer van start te kunnen gaan en de leukste activiteiten te 
organiseren! 
Zin om het bestuur te helpen met het organiseren van activiteiten? Dat 
kan! Ons team kan altijd wel wat hulp gebruiken. 
Neem dan contact op met: 

Bjarne Drent - 06 37316522

Spokentocht
Spokentocht

Spokentocht
Spokentocht

Spokentocht

Dit jaar zullen wij weer onze uiterste best doen om er samen met 
alle spoken een griezelige tocht van te maken.
De tocht vindt evenals voorgaande jaren weer plaats in en om het 
meras.

Datum: zaterdag 6 november 2021

Groepjes kunnen starten tussen 19:00 en 23:00 en kunnen maximaal 
uit 6 personen bestaan! Let op! Elk jaar levert dit weer erg veel 
onenigheid op. Meer als 6 personen is NIET leuk voor de spoken. 
Wij zullen dan ook GEEN uitzondering maken! 

Deelname: €2,- p.p.  Graag vooraf overmaken naar: 
NL34 RABO 0140 0468 79
T.N.V. St. Dorpshuis Buinerveen

Aanmelden als spook? Ook dat kan!
Zowel spoken als groepjes kunnen zich aanmelden bij Laura: 
06-30710781 of via onze mail: acbuinerveen@outlook.com

ONDER VOORBEHOUD

mailto:acbuinerveen@outlook.com
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Drentse taol
As Huus van de Taol vin wij dat 
de Drentse taol niet vort te denk-
en is in de Drentse samenleving. 
Oeze streektaol is een weerdevol 
arfgoed en het praoten van het 
Drents is een vörm van riekdom. 
Dat vin wij en daor wark wij hard 
an: het stimuleren van het Drents 
deur een hieleboel activiteiten te 
organiseren. Oeze taol is man-
dielig bezit waor wij met mekaar 
zunig op weden moet.

Metwarkers
In Beilen biw met zes beroeps-
krachten – zoas dat zo mooi het – 
gangs um het Drents goed op de 
kaort te kriegen en te holden. 
Daornaost heb we deur de pre-
vincie hen nog umdebij 180 vrij-
willigers die zuch met ziel en 
zaligheid inzet en oes helpt met 
het organiseren van activiteiten 
um het Drents an te pidjern. Elke 
gemiente hef daorveur een eigen 
streektaolambassadeur die hier 
samen met de vrijwilligers veur 
zörgt.

Streektaolambassadeur

In de gemiente Börger-Oring is 
Willy Weerman uut Ies veur oes 
actief as streektaolambassadeur. 
Hie hef angeven dat e der nao 12 
jaor met stoppen wil en er is 
iemand die zien stokkie over hef 
nummen. 
Dat is Aaltje Leusink-Houwing 
uut Buinen. Zij is eigenaar van 
De Kaasbank in Borger en Ter 

Apel. De beëdiging van de neie 
Streektaolambassadeur veur 
Börger-Oring is deur directeur 
Renate Snoeijing in klein comité 
daon. 
                                        
Oet underzuuk van het CBS is 
bleken dat 31% van de Drenten in 
huus Drents prat.
Hetzölfde underzuuk lat zien dat 
het Nedersaksisch, nao het 
Nederlaands, de miest spreuken 
taol in Nederlaand is. Van de in 
Nederlaand erkende taolen wordt 
het Nedersaksisch (5%) het miest 
praot. Volgd deur het Limburgs 
(3%) en het Fries (2%).
Het gebroek van regionaole tao-
len (zoas het CBS ze nuumt) en 
dialecten verschilt per regio, 
maor ok opleiding en leeftied 
bint van invloed. Dit blek oet 
ciefers van het CBS-underzuuk 
'Sociale samenhang en welzijn' 
dat in 2019 under roem 7,5 doe-
zend personen oetvoerd is.
In totaol is bij zowat een kwart 
van de 15-plussers de voertaol in 
huus gien Nederlaands, maor een 

dialect, een regionaole taol of een 
aandere taol.
Bij de regionaole taolen is der 
een verschil te zien tussen an de 
iene kaant het Nedersaksisch en 
an de aandere kaant het Fries en 
het Limburgs. Het Nedersak-
sisch wordt helderop minder in 
huus gebroekt wanneer het oplei-
dingsniveau hoger is; dat ver-
schil is bij het Fries en het Lim-
burgs veul kleiner.
Ok valt op dat wie in huus Fries 
of Limburgs prat, dat vaak ok op 
aandere plaotsen döt. Een meer-
derheid gef an de 'thuustaol' ok te 
praoten op het wark of op schoele 
en bij officiële instanties, zoas 
het gemiente- of ziekenhuus, in 
winkels en de horeca, en met 
buren of kammeraoden. Het 
gebroek van het Nedersaksisch is 
boeten deure helderop geringer.

Huus van de Taol     
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Underzuuk: olders wilt geern 
Drentstaolig opvoeden
Amber Tieck (foto), masterstu-
dente Multilingualism an de 
RuG, hef in heur stagetied bij het 
Huus van de Taol underzuuk 
daon naor Drentstaolig en meer-
taolig opvoeden. Olders die 
Drentstaolig opvoedt bliekt veur-
al behoefte te hebben an het die-
len van ervaringen en (les) mate-
riaal in het Drents.

Umdebij 150 reacties hef ze op 
heur vraogenliest kregen, waor-
bij der slim positieve holding van 
olders tegenover het Drents of te 
lezen was, ok as ze zölf niet 
Drentstaolig opvoedt. Starker 
nog: veul olders die niet Drent-
staolig opvoedt vindt wál dat het 
neudig is dat meer olders heur 
kinder met de streektaol groot-
brengt.
Veul olders die niet Drentstaolig 
opvoedt denkt nog dat Drents een 
negatieve invloed hef op school-
prestaties en carrierekaansen. 
Tegen dat eerste is intussen 
bewies genog: meertaolig 
opgruien pakt juust slim positief 
oet veur kinder.
In heur conclusies markt Tieck 
op dat bewust naodenken over de 
taol die aj spreken gaot tegen een 
kind vaak pas een vraogstuk 
wordt nao de geboorte. En, 
schref ze verder, sprekers zölf 
hébt al een positief beeld van het 
Drents. Ze hebt zölf de toekomst 
van de taol in haanden deur de 
taol actief te gebroeken.

Webshop: Veur schiere kedogies 
kuj kieken op: 
www.huusvandetaol.nl/webshop
Boeken, Kaorten, cd's, kleding, 
tiedschriften. Kiek maor even 
rond. De Drentse strandtas is het 
neiste in de webshop:

Taalwandeling op 9 september in Valthermond.
Je kunt je nu aanmelden!

Van 6 t/m 12 september 2021 is het de Week van Lezen en Schrijven. 
Tijdens deze week vragen wij, het Taalhuis Borger-Odoorn, extra aandacht 
voor het belang van lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden. 

Op 9 september a.s. organiseert het Taalhuis Borger-Odoorn een 
taalwandeling. Heb jij zin in een wandeling die in het teken staat van taal, of 
wil jij oefenen met de Nederlandse taal? Wil jij nieuwe mensen ontmoeten 
of meer weten over het Taalhuis? Alle inwoners uit de gemeente Borger-
Odoorn zijn welkom!

Tijdens de wandeling hebben wij diverse onderwerpen m.b.t. de 
Nederlandse taal die besproken kunnen worden. Na afloop hebben wij een 
hapje en een drankje voor jullie klaar staan en kunnen we met elkaar 
napraten. We starten en eindigen de wandeling bij  MFA 't Brughuus: 
Vrijheidslaan 11 te Valthermond. 

Aanmelden? 
Stuur dan een e-mail met jouw naam, woonplaats, telefoonnummer en e-
mailadres naar: . Natuurlijk mag je je ook 
telefonisch aanmelden: 0591 585 554. Je mag dan vragen naar Renee 
Schnakenberg of Manon Goren. 

In Nederland hebben 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen, schrijven 
en/of rekenen. Daardoor hebben ze vaak ook moeite met eigen maken van 
digitale vaardigheden. 

info@taalhuisborgerodoorn.nl

mailto:info@taalhuisborgerodoorn.nl
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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

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

Ook voor:
     - manicure
     - diabetes en reuma
     - vergoeding ziekenfonds
       mogelijk
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AFRASTERINGSMATERIALEN
TUINHOUT
PVC MATERIALEN

Noorderstraat 38
9524 PD Buinerveen

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

Tel. 0599-212326

20 Augustus 1968   De voorstelling
Jan en Pieter gingen voetballen. 
Op een grasveldje verderop in de 
straat met nog een paar buur-
jongens. Eerst werden, met een 
schep, hondendrollen opge-
ruimd. Hondeneigenaren waren 
in die tijd nog niet van het zelf 
opruimen. Er werden jassen op 
de grond gelegd, die dienden als 
doelpalen en het spel begon. 
Ajax tegen Feijenoord. Cruijffie,  
dat was Jan, scoorde al snel en 
heel Ajax, drie man sterk, juich-
te. 
Aan de overkant van het veldje 
woonden Bert en Lydia, dat 
waren nogal gelovige mensen 
die op zondagmiddag een soort 
van zondagschool hadden waar 
de kinderen uit de buurt dan kon-
den knutselen, werden voorgele-
zen, filmpjes keken enzovoorts. 
Ook kregen ze dan ranja en dop-
pinda's. Hoewel Bert en Lydia al 
van middelbare leeftijd waren, 
moesten de kinderen ze altijd bij 
de voornaam noemen. Dat ver-
kleinde, volgens Bert en Lydia, 
de afstand tussen hun en de kin-
deren. Jan en Pieter kwamen er 
ook wel eens, voor de ranja en 
pinda's dan, dat kregen ze thuis 
niet. Als je dorst hebt drink je 
maar water was het motto thuis.
Bert was bezig met een doek, hij 
probeerde dat op te hangen in de 
kamer voor het raam. Keer op 
keer viel het weer op de grond. 
De jongens gingen weer op in 
hun wedstrijd, Coen Moulijn 
scoorde de gelijkmaker voor 
Feijenoord en op dat moment zag 
Pieter dat het doek eindelijk voor 
het raam hing. “He, kijk dat is het 
filmdoek” riep hij tegen de rest 
“Ze gaan film kijken”. Het was 
inderdaad het projectiedoek dat 
altijd voor de films in de zon-
dagsschool/schuur achter het 
huis werd gebruikt. Weliswaar 
een gewoon bed laken maar het 
werkte altijd prima. Het laken 

bedekte het hele raam en ze 
zagen dus niet wat er in de kamer 
gebeurde. Na een kwartiertje 
begon er iets te flikkeren op het 
laken en de wedstrijd werd, van-
wege de nieuwsgierigheid, stil-
gelegd. Op het laken verscheen 
Mickey Mouse, het laken scheen 
dus door. De nieuwsgierigheid 
won het van het wedstrijdgevoel 
en de jongens gingen op het gras 
zitten te kijken. Na een paar 
tekenfilmpjes kwamen er film-
pjes van familiefeestjes en 
vakanties op de camping, de jong-
ens verloren al snel hun belang-
stelling en de wedstrijd werd 
weer hervat. Ze gingen weer hele-
maal op in hun strijd totdat Coen 
Moulijn, buiten de wedstrijd heet-
te hij gewoon Harm, plotseling 
riep “moet je dat zien”.  Op het 
filmlaken waren beelden te zien 
die ze nog nooit hadden gezien. 

Blote mensen die met elkaar 
leken te worstelen. Het duurde 
een minuut of tien, toen ging het 
laken een stukje opzij en ver-
schenen er twee rode en bezwete 
hoofden voor het raam; Bert en 
Lydia. Bert trok met een ruk het 
laken weer dicht. Daar was de 
constructie echter niet op bere-
kend en het laken viel met een 
ratelend geluid naar beneden. De 
verbazing van de jongens werd 
nog groter, Bert en Lydia renden 
de kamer uit, ook bloot. De wed-
strijd was meteen helemaal ver-
geten. Iedereen liep zwijgend 
naar huis. Hoewel de meeste 
jongens pas jaren later pas begre-
pen wat ze precies hadden gezien 
was er waarschijnlijk toch iets 
thuis verteld. De animo voor de 
zondag school daalde, onder 
druk van diverse ouders, naar 
bijna nul.  

Lumberjack
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Vervolg van pag 1

Voor de midden- en bovenbouw 
waren er tal van activiteiten waar-
onder: “Expeditie Robinson” 
met  een vuurtje maken, bubbel-
voetbal en huttenbouwen met 
bamboestokken. Tussen de mid-
dag werden de kinderen getrak-
teerd op patat met snacks van het 
Dorpshuis. Later op de middag 
werden we opgeschrikt door een 
belletje…. Het was Hendrik de 
ijscoman. Compleet verrast door 
een gulle gever werden al onze 
kinderen getrakteerd op een heer-
lijke ijsco! Dankjewel anonieme 
gever!!!

Woensdag hebben de kinderen er 
in de klas een leuke dag van 
gemaakt. Hier en daar werd er 
Bingo of gezelschapsspelletjes 
gespeeld, even lekker naar bui-
ten met het mooie weer….
Zoals altijd mocht groep 8 een 
uitje kiezen in de laatste week. 
Dit jaar werd het attractiepark 
Drouwenerzand. 2 leerkrachten 
en onze 6 kinderen van groep 8 
hebben een fijne dag gehad in het 
park. Voor de kinderen van groep 
8 was dit een leuke laatste dag 
samen. In de avond werden zij 
weer op school verwacht samen 
met hun ouders voor hun offici-
ële afscheid van de basisschool. 
Hoogzwanger kwam juf Karin 
op school om voor iedere leer-
ling een persoonlijk verhaal te 
vertellen en cadeautje te over-
handigen. Altijd een speciaal 

moment! Traditiegetrouw is elk 
kind de school uit gegooid en 
hebben we de avond afgesloten 
op het schoolplein onder het 
genot van een hapje en een 
drankje. We wensen de kinderen 
heel veel succes op het voortge-
zet onderwijs en hopen ze nog 
eens terug te zien.
Onze collega juf Karin is de dag 
erna bevallen van een gezonde en 
prachtige dochter: Lieke

Dit brengt ons dan bij de donder-
dag. Een bijzondere dag….. juf 
Roja en juf Bea namen op deze 
dag afscheid van onze school. Zij 
gingen met pensioen. In een toch 
nog iets aangepaste vorm, van-
wege de corona-maatregelen, 
hebben de kinderen allemaal een 
mooie en fleurige bloem aan 
beide juffen gegeven. Daarna is 
er met de hele school een prach-
tig afscheidslied gezongen waar-
bij ook juf Henny en juf Siska 
aanwezig waren. Zij hadden in 
maart al afscheid genomen van 
OBS 75. Ook zij gingen met pen-
sioen. Er zijn heel wat traantjes 
weggepinkt tijdens het lied maar 
wat hebben we een fijne dag 
gehad. Zo starten we in het nieu-
we schooljaar met een aantal 
nieuwe collega's. Zij zullen zich 
in de nieuwe dorpskrant aan jul-
lie voorstellen.
En toen brak de allerlaatste dag 
van het schooljaar aan…. Kinde-
ren hebben alvast kennis 
gemaakt met hun nieuwe groep 
tijdens het wissel-momentje. 
Groep 8 kwam nog langs om 
snoep te strooien. Hier en daar 
werd er al flink opgeruimd. Rond 
kwart voor 12 luid getoeter!!! 
Daar kwam boer Andre Trip aan 
op zijn trekker. Een verrassing 
voor juf Bea: een rondje op de 
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kar door het dorp. Wat een mooie 
afsluiter voor onze collega. 
Zoals we al schreven zijn we al 
weer druk bezig met de voorbe-
reidingen voor het nieuwe 
schooljaar. Tafeltjes schuiven, er 
is al flink gepoetst met hulp van 
moeders (daarvoor dank!), mate-
rialen klaarleggen, vergaderen, 
kortom genoeg te doen. We heb-
ben er weer zin in!
Komend schooljaar vieren we 
ook het 10-jarig bestaan van 
'OPO Borger-Odoorn'. Dit zal 
met verschillende activiteiten 
gevierd worden. Uiteraard hou-
den we jullie hiervan op de hoog-
te in de Dorpskrant.

Met vriendelijke groet,
Marga & Kim
Leerkrachten 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
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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  ienus@hrcoatings.nl
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: 
Giny Dokter

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

0599639516 
0616554099

viersprong@gmail.com

Kookt u, 
of koken wij 
vandaag?

√ Specialist in  diëten
√ Gemalen en vloeibare maaltijden
√ Bezorging aan huis
√ Uw eigen maaltijd samenstellen
√ 365 dagen per jaar een verse maaltijd
√ Altijd een vaste, vertrouwde bezorger

 WARME MAALTIJDEN  - KOELVERSE MAALTIJDEN - DIEPVRIESMAALTIJDEN 
info@vansmaak.nl | www.vansmaak.nl | t 088 511 5400 

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

Meraskikker-
nieuws

Zomertijd, komkommertijd in de 
media. Tenminste, wanneer je de 
krant openslaat op een willekeu-
rige ochtend in augustus dan lijkt 
dat wel te kloppen. Als Meras-
kikkers voelt het alsof we er 
zeker een heel jaar vol komkom-
mers op hebben zitten. Maar niet 
meer in augustus! Op vakantie 
gaan we niet, of beperkt en zo 
kan het zomaar zijn dat op een 
zomeravond weer muziek over 
de velden klinkt. Met toch wel 
een beetje een gevoel van ontroe-
ring zetten we de eerste maten na 
een lange pauze in. Ok, niet meer 
zo soepel als vorig jaar, maar dat 
komt vast terug. Eerst flink oefe-
nen bij Margret in de schuur op 't 
Meras of bij Lucas en Marjan in 
de schuur aan het Zuiderdiep. 
Lucas? Zeker! Als een paar jaar 
leidt hoofdkikker Brenda kikker-
visje Lucas op tot trompettist. En 
dat is niet onverdienstelijk geble-
ken, om het maar even zacht uit 
te drukken. Sinds deze zomer 
draait Lucas mee in het kikkeror-
kest en de trompetsectie is daar-
mee verdubbeld, of misschien 
zelfs iets meer dan verdubbeld. 
Vol volume en klank verraste 
Lucas ons allemaal. Welkom 
Lucas, we zijn blij met je muzi-
kale bijdrage! En nu we dus offi-
cieel een fors lagere gemiddelde 
leeftijd krijgen: Wie weet zijn er 
nog wel een paar kikkers en kik-
kervisjes in ons dorp die graag 
een keer mee willen spelen: Dat 
is vast te regelen. Gewoon even 
melden bij een van ons en dan 
kijken we wat kan/past.
Voor alle duidelijkheid: we zijn 
geen vereniging, maken als 
gezellige vriendengroep (met 
een hafabra achtergrond) muziek 
omdat we het leuk vinden, heb-
ben geen dirigent (Henk telt) en 
plezier staat voorop. Soms spe-
len we een serenade bij een feest-

je/verjaardag of werken we mee 
aan een dorpsactiviteit. We krij-
gen wel eens een donatie en daar-
voor kopen we graag weer nieu-
we muziek. Sinterklaas begelei-
den we naar ons dorp en Kerst-
nacht gaan we met onze instru-
menten op pad in het dorp en 
sluiten dan af in De Viersprong. 
Dat levert soms ook aardige anek-
dotes op, die we misschien maar 
eens op moeten gaan schrijven. 
In ieder geval weten we zeker dat 
Irish Coffee na een koude nacht 
geweldig effect heeft. Chocola-
demelk met whisky trouwens 
ook.

Onze eerste echte activiteit dit 
jaar bestaat uit medewerking aan 
'Buinerveen in het gras' op vrij-
dagavond 10 september. Een 
aantal quizvragen wordt muzi-
kaal ingevuld en daarvoor zijn 
we al flink aan het oefenen. We 
hebben er bijzonder veel zin in en 
hopen met elkaar op een prachti-
ge, onvergetelijk avond. 

Tot dan: hou het hoofd koel en 
het hart warm!
Margriet Nascimento
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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

* Alleen als het MFA Hunzehuys ook op deze tijden 
geopend is

Digitaal Café
Op maandag 6 september en 11 
oktober van 14.00-15.30 uur.
Er is een docent aanwezig die u 
leuke en handige tips kan geven 
of die u vragen kunt stellen 
omtrent uw pc, laptop, tablet en 
smartphone. Neem uw eigen 
laptop, tablet of smartphone 
mee. Het Digitaal Café is gratis 
en ook voor 
niet-bibliotheekleden. Doe mee, 
u bent van harte welkom! 
 

Gratis Boekstartuurtjes 
Op woensdag 8 september en 13 
oktober van 10.00-11.00 uur 
voor kinderen van 1,5 tot 4 jaar. 
We gaan voorlezen, zingen & 
spelen. Boeken lenen mag ook. 
Lid worden is gratis tot 19 jaar. 

Kinderboekenweek van 6 t/m 
17 oktober
De Kinderboekenweek 2021 
staat in het teken van ‘Worden 
wat je wil’. Op woensdag 6 okto-
ber organiseert de bibliotheek, 
samen met meester Stefan een 
gezellige en leerzame middag 
voor kinderen van 9 t/m 12, met 
als thema: Beroepen. Meer infor-
matie volgt.

Poppentheater
In het kader van Oktober Kinder-
maand speelt Jinky’s Mikmak de 
voorstelling: ‘Een ober van niks’ 
geïnspireerd op het boek van 
Tjibbe Veldkamp. Leeftijd 6 t/m 
8 jaar.
Zaterdag 30 oktober in Nieuw-
Buinen van 11.00-12.00 uur.
Noorderdiep 131, reserveren via 
info@bibliotheeknieuwbuinen.nl
Toegang is gratis na aanmelding 
én bevestiging via de mail.
Vol = Vol!
  

Gezamenlijk facebook account
Het gezamenlijke facebook 
account van de vier bibliotheken 
in de gemeente heet voortaan: 
Bibliotheek Borger, Nieuw-
Buinen, Odoorn en Valthermond. 
We blijven jullie hier op de hoog-
te houden van alle ontwikkeling-
en in onze bibliotheek. Het enige 
dat je hoeft te doen is dit account 
te volgen: 
@BibliotheekBorgerOdoorn. 
We zien jullie graag 
terug op ons
 nieuwe account!
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Gratis Cursus Klik en Tik
Via de computer kun je steeds 
meer regelen. Heel handig, maar 
lastig als je er weinig of geen 
ervaring mee hebt.
Met Klik&Tik kun je in je eigen 
tempo stapsgewijs gaan werken 
met de computer en internet.
De gratis cursus, Basisvaardig-
heden: typen, klikken en websi-
tes bekijken.
Het internet op: e-mailen en 
downloaden.
Samen op het web: sociale net-
werken, links en weblogs.
Deze cursus Klik en Tik wordt 
ook in dorpshuis De Viersprong 
in Buinerveen gehouden.
Dit vindt plaats op dinsdagavond 
14 september vanaf 18.30 uur. In 
een groep van 4 personen. Vijf 
weken achtereen.
Voor aanmelding kun je opgeven 
bij Ina Habing, 06-55582238.

Meer weten? Voor vragen of aan-
melden kun je contact opnemen 
via 088 012 82 35, Gea Uil, 
g.uil@biblionetdrenthe.nl of 
loop even binnen in één van onze 
bibliotheken.
We informeren je graag! Deze 
cursus is gratis. Oók als je geen 
lid bent van de bibliotheek.

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

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

Alvast heel erg  bedankt.
Redactie  Dorpskrant
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NIEUWS van Plaatselijk Belang Buinerveen/Nieuw-Buinen west

Noorderdiep:
Het Noorderdiep is inmiddels 
voorzien van een nieuw wegdek 
en een nieuwe goot. Tussen 
Eikenlaan en Mondenweg is een 
wegversmalling gemaakt. Alles 
is in overleg met aanwonenden 
uitgevoerd. De weg heeft nu een 
maximumsnelheid van 30 km per 
uur, net zoals de zijstraten.
De kruisingen zijn gelijkwaar-
dig, dat betekent dat er geen voor-
rangsborden staan. Rechts gaat 
vóór is hier de regel. Deze regel 
maakt de gemeente zichtbaar 
door het kruispunt een rode kleur 
te geven.

Zuiderdiep/Hoofdstraat:
Inwoners aan genoemde straten 
hebben een enquêteformulier in 
kunnen sturen. Deze zijn inmid-
dels door de gemeente verwerkt. 
Een brief van de gemeente met 
een samenvatting van de resulta-
ten en specifieke informatie is 
begin augustus in de brievenbus 
van dezelfde inwoners te vinden. 
De andere inwoners worden door 
Plaatselijk Belang via de dorps-
krant en Facebook op de hoogte 
gehouden.
Ongeveer vanaf oktober gaan de 
nutsbedrijven WMD Drinkwater 
B.V. en Enexis gedeeltelijk hun 
leidingen vervangen. De oude 
lichtmasten worden verwijderd 
en een aantal nieuwe geplaatst. 

De weg wordt niet afgesloten, 
maar in gedeeltes worden de 
werkzaamheden uitgevoerd.
Daarbij zullen stoplichten wor-
den geplaatst. Verder komt er dit 
jaar een nieuw inrichtingsplan, 
dat hopelijk, met in achtneming 
van de COVID-19 maatregelen, 
op een bijeenkomst in dorpshuis 
De Viersprong kan worden 
getoond.

Speeltuin:
De werkgroep is gelukkig weer 
fysiek bij elkaar geweest. Er zijn 
offertes voor meerdere speeltoe-
stellen aangevraagd. De plek, 
waar de speeltuin komt, is mid-
den in het nieuwbouwplan Zui-
donder. 

Nieuwbouwplan Zuidonder:
Alle kavels van fase 1 zijn ver-
kocht en de eerste nieuwe 
woningen zijn volop in aanbouw.
Voor fase 2 zijn de kavels of 
onder optie, of er is een koopakte 
opgemaakt. Er komen ook een 

aantal huurwoningen in fase 2. 
Het door Explorius ingediende 
plan hiervoor is in eerste instan-
tie door de gemeente afgekeurd. 
Er wordt gewerkt aan een her-
nieuwd plan, dat in september 
ingediend gaat worden. Hopelijk 
komt er een akkoord, zodat er 
ook in ons dorp nieuwe huurwo-
ningen verrijzen.
Verder is Explorius bezig om het 
aantal woningen op het plan nog 
uit te breiden.

Thema-avond Wonen:
Plaatselijk Belang heeft in maart 
en juni deelgenomen aan alge-
mene informatieavonden over 
het thema 'Wonen'. Beide avon-
den stonden vooral uit het opha-
len van informatie uit alle dor-
pen. Een vervolgtraject voor 
visie en ideeën wordt voorbereid 
door gemeente Borger-Odoorn. 
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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

AED:
Op verzoek van Plaatselijk 
Belang heeft Avitec ervoor 
gezorgd dat er een derde AED in 
het dorp is gekomen. Hiermee is 
het dorp volledig gedekt. In het 
voorjaar van 2020 is er gestart 
met de aanvraag en we zijn blij 
dat het nu allemaal gerealiseerd 
is. Hartveilig Borger-Odoorn 
stimuleert het plaatsen van 
zoveel mogelijk AED's in de 
gemeente. Bij een hartstilstand 
telt iedere seconde, dat hebben 
we kunnen zien bij het EK voet-
bal, waar door snel reanimeren 
het leven van de voetballer is 
gered. Naast het plaatsen van 
voldoende AED's is het ook 
belangrijk dat er voldoende men-
sen worden opgeleid, die een 
AED kunnen bedienen. 
De AED cursussen vinden plaats 
in de week/maand (februari 
2022) van de reanimatie. Hart-
veilig Borger-Odoorn coör-
dineert de opleidingen. Wilt u 
hier ook aan mee doen, dan kunt 
u zich melden bij Marijke Kardol 
als contactpersoon vanuit Plaat-
s e l i j k  B e l a n g ,  m . k a r d-
ol@planet.nl, 06-23891276 

Wandelknooppuntennetwerk:
Deze paaltjes al gesignaleerd in 
ons dorp en omgeving? Ze 
maken onderdeel uit van het Wan-
delknooppuntennetwerk. Esther 
van der Linden van het Recrea-
tieschap Drenthe heeft hier hard 
aan gewerkt om dit te realiseren. 
Ze is nog op zoek naar vrijwilli-
gers die 2x per jaar de paaltjes 
willen poetsen/of controleren. 
Mocht je hiervoor belangstelling 
hebben, zoek contact met een 
van onze bestuursleden.

Meedoen in Borger-Odoorn:
Gemeente Borger-Odoorn heeft 
voor inwoners met een laag inko-
men en weinig vermogen o.a. 
deze voorziening: Webwinkel 
Meedoen in Borger-Odoorn
Vanaf 1 juli 2021 is de webwink-
e l  www.meedoen .bo rge r-
odoorn.nl vernieuwd. De nieuwe 
webwinkel is veiliger en moder-
ner.De belangrijkste wijziging 
voor u is dat het inloggen voor-
taan per DigiD zal verlopen. 

Hebt u geen DigiD? Vraagt u 
deze dan aan. Meer informatie 
kunt u vinden op digid.nl. 

Gratis Cursus Klik en Tik
Via de computer kun je steeds 
meer regelen. Heel handig, maar 
lastig als je er weinig of geen 
ervaring mee hebt.
Met Klik&Tik kun je in je eigen 
tempo stapsgewijs gaan werken 
met de computer en internet.
De gratis cursus bestaat uit:
Basisvaardigheden: typen, klik-
ken en websites bekijken. 
Het internet op: e-mailen en 
downloaden.

Samen op het web: sociale net-
werken, links en weblogs.
Deze cursus Klik en Tik wordt in 
dorpshuis De Viersprong in Bui-
nerveen gehouden.
Dit vindt plaats op dinsdagavond 
14 september vanaf 18.30 uur. In 
een groep van 4 personen. Vijf 
weken achtereen. Voor aanmel-
ding kun je opgeven bij:
 Ina Habing, 06-55582238.

Koffieuurtje:
In oktober 2019 zijn we gestart 
met een Koffieuurtje in Dorps-
huis De Viersprong. Maandelijks 
is er een groep bij elkaar geweest 
totdat het Corona-virus tevoor-
schijn kwam in maart 2020. Er 
waren een aantal afspraken 
gemaakt, waaronder een maan-
delijkse bijeenkomst op woens-
dag van 14.00-15.00 uur. We 
gaan opnieuw starten en wel op:
Woensdag 1 september: 
Fietstocht van ongeveer 1 tot 1,5 
uur. 
Start bij dorpshuis De Vier-
sprong waar eerst thee / koffie 
wordt gedronken.
Er is geen opgave nodig.
Het is gratis behalve de kof-
fie/thee.
We zien onze inwoners graag 
verschijnen!

http://www.buinerveen.nu
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Website:
Plaatselijk Belang heeft bureau 
TXTWEB webdesign en -
development van Janet Barlagen 
opdracht gegeven om een nieuwe 
actuele website te maken. De 
bedoeling is dat alle vereniging-
en genoemd worden met vermel-
ding van een stukje over hun doel 
en bezigheden en eventueel een 
link naar hun eigen website of 
Facebook-account. Binnenkort 
wordt de website online open 
gezet.
Mocht een plaatselijke onderne-
ming graag een link naar hun 
eigen bedrijf zien op deze nieuwe 
website, dan is dit mogelijk tegen 
een vergoeding van 10 euro per 
jaar.
Aanmelden is mogelijk bij Ina 
Habing, inahabing@ziggo.nl

Jaarvergadering:
In een normaal jaar zonder Coro-
na wordt er altijd in maart een 
ledenvergadering gehouden. 
Gelukkig zien we nu dalingen in 
het aantal besmettingen en zie-
kenhuisopnames. Hopelijk kun-

Andes en VIP! Borger-Odoorn organiseren inloopmomenten
 
Andes & VIP! Borger-Odoorn komen weer naar je toe! Vanwege de COVID-19 crisis zijn onze inloopmomenten 
geannuleerd. Andes en het VIP! Borger-Odoorn hebben de de inloopmomenten op vier locaties in de gemeente 
weer opgestart. Tijdens deze momenten nodigen wij je uit om met ons in gesprek te gaan en willen wij je vragen 
beantwoorden. Uiteraard onder het genot van een kop koffie.

De inloopmomenten zijn op de volgende tijdstippen en locaties:
Maandagen van 09:00 uur t/m 12:00 uur in de Ruilgoederenbank, Industrieweg 25 in Nieuw-Buinen. 
Dinsdagen (VIP!) van 09:00 uur t/m 12:00 uur in het Andes kantoor, De Baander 2 in Borger.
Donderdagen van 10:00 uur t/m 12:00 uur in het MFA Brughuus, Vrijheidslaan 11 in Valthermond, 
bij het Sociaal Team.
Donderdagen van 10:00 uur t/m 12:00 uur in Verzorgd Wonen Exloo, Zuiderhoofdstraat 20 in Exloo.

Natuurlijk ben je ook op andere tijdstippen welkom op het kantoor van Andes in Borger, aan De Baander 2. Wil je 
zeker weten of er iemand aanwezig is op kantoor? Dan is het handig om even te bellen. Andes is telefonisch te 
bereiken op (0591) 58 55 54.
  
    

nen we in het najaar onze jaarver-
gadering weer fysiek in de ach-
terzaal van ons dorpshuis De 
Viersprong houden. Samen met 
Stichting Dorpshuis De Vier-
sprong.
Zet alvast woensdagavond 6 okto-
ber in uw agenda of op de kalen-
der.

Contributie:
De jaar l i jkse  contr ibut ie  
bedraagt € 7,50. Sinds vorig jaar 
wordt dit via automatische incas-
so geïnd en dit heeft eind juli 
2021 plaatsgevonden. Wij zijn 
erg blij dat vele inwoners voor 
automatische incasso hebben 
gekozen! Bij diegene, die voor 
contante betaling hebben geko-
zen, is het bedrag opgehaald. 
Aanmelden en opzeggen van het 
lidmaatschap bij verhuizing of 
andere redenen, kan bij 
Jan van Noortwijk,
jvannoortwijk@hetnet.nl

Het bestuur van Plaatselijk Belang Buinerveen/
Nieuw-Buinen west bestaat uit:

Ÿ Ina Habing, voorzitter
Ÿ Marijke Kardol, secretaris
Ÿ Jan van Noortwijk, penningmeester
Ÿ Dennis Middeljans, lid
Ÿ Ina Veenstra, lid
Ÿ Jacqueline Arkeveld, adspirant lid
Ÿ Carianne Mencke, adspirant lid
Ÿ

mailto:jvannoortwijk@hetnet.nl
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EUROSTATE 10
9501 DC STADSKANAAL

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

THEEWINKEL STADSKANAAL

Zuiderdiep 249 
Nieuw-Buinen

Tel 0599-617968

Vrijdag, zaterdag en zondag

Lopend Buffet

Onbeperkt eten voor slechts 

€ 15.90 p.p.
 

Ook catering mogelijk voor 
thuis en bedrijf

Gehandicapten Platform Borger-Odoorn

Secretariaat: Molenstraat 64 9531 CK Borger.

 E- gehandicaptplatformbo@home.nl

Tel.  0599-234722

Wij gaan de lucht in
Het heeft even geduurd,maar ook wij zijn vanaf nu actief op 
internet. Ons platformlid Ria Jorna heeft een prachtige website 
gebouwd, vrolijk van opzet en in een heerlijke Jip en Janneke taal 
opgesteld. 
U vindt ons onder 
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. 

gehandicaptenplatformborger-odoorn.nl

Welkom in de kerk, buurt en dorpsgenoten
Van de protestantse gemeente Nieuw-Buinen, 

Buinerveen en Drouwenermond.

Bent u, ben jij wel eens in de kerk aan de Kerklaan in Nieuw-Buinen geweest?
Ben je nieuwsgierig hoe het eruitziet, vanbinnen? 
Wat er mogelijk is en wat we daar doen, in de gebouwen? 
Elke woensdagavond, van 19.00-20.00 is de kerk open. Loop gerust binnen. 

Er is gelegenheid in alle rust even te zitten. Je kunt een kaarsje aansteken. 
Er loopt iemand rond die thuis is, hem of haar kun je alles vragen. 
Tussen 19.30 en 19.45 komt er een organist die het orgel tot 20 uur bespeelt. Hem of haar 
kun je vanaf 20 uur vragen over het orgel / kerkmuziek stellen. In de consistorie, recht 
tegenover de ingang, is 'inloop spreekuur'. Hier zit ik en kun je terecht met levens- en 
geloofsvragen, verdriet en eenzaamheid, goede ideeën en .… 
Als de deur open staat kun je gewoon binnen lopen. 
Wanneer ik in gesprek ben, is de deur dicht. 
U maakt zich bekend door even op de deur te kloppen. 
Er hoeft niks, er kan veel
Welkom!        

Namens de kerkenraad, dominee Anneke Wouda
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De gemeenteraad heeft vlak voor 
de zomervakantie de opzet van 
het gebiedsfonds vastgesteld. 
Deze opzet bevat de belangrijk-
ste spelregels die straks gelden 
voor inwoners en maatschappe-
lijke organisaties die een bijdra-
ge bij het gebiedsfonds aanvra-
gen voor hun maatschappelijke 
initiatief. De gemeenteraad heeft 
bij haar besluit het advies van de 
adviesgroep met betrekking tot 
de opzet van het gebiedsfonds 
volledig overgenomen. In de 
adviesgroep zitten vertegen-
woordigers van alle elf dorpsker-
nen in Borger-Odoorn die in het 
effectgebied van windpark De 
Drentse Monden en Oostermoer 
liggen. 

De spelregels zorgen ervoor dat 
het overheidsgeld uit het 
gebiedsfonds straks goed 
terechtkomt. Er is de komende 
tien jaar 3 miljoen euro beschik-
baar van de rijksoverheid, de 
provincie Drenthe en de gemeen-
te Borger-Odoorn. De advies-
groep maakte bij het uitwerken 
van haar advies aan de gemeente-
raad dankbaar gebruik van de 
respons op een vragenlijst van de 
gemeente. Die werd eind vorig 
jaar huis-aan-huis verspreid in 
het effectgebied van het wind-
park in Borger-Odoorn. Ruim 
1.150 inwoners gaven op die 
manier hun mening. De resulta-
ten van het onderzoek zijn te vin-
den op www.gebiedsfonds.nu, 
net als meer informatie over het 
gebiedsfonds en de adviesgroep.

Lancering
Nu de gemeenteraad de opzet 
van het gebiedsfonds heeft vast-
gesteld, wordt gestart met de 
praktische uitwerking van het 
gebiedsfonds. Zo wordt er de 
komende maanden een stichting 
opgericht en vervolgens een 

Gemeenteraad stelt spelregels gebiedsfonds vast

stichtingsbestuur benoemd. Ook 
wordt de website www.gebieds-
fonds.nu uitgebreid met onder 
andere de spelregels van het 
fonds en een mogelijkheid voor 
initiatiefnemers om na de lance-
ring van het gebiedsfonds een-
voudig een aanvraag in te dienen. 
In de toekomst staan ook alle 
ondersteunde initiatieven met 
een toelichting op deze website. 
Naar verwachting kan het 
gebiedsfonds vanaf 1 januari 
2022 starten met het ondersteu-
nen van maatschappelijke initia-
tieven die de leefbaarheid ver-
sterken van de kernen in het 
effectgebied van windpark De 
Drentse Monden en Oostermoer.

Aanmelden
Inwoners en maatschappelijke 
organisaties die nu al een idee 
voor een maatschappelijk initia-
tief hebben, kunnen contact opne-
men met hun lokale kerngroep. 
De vertegenwoordigers van de 
verschillende kerngroepen staan 
op www.gebiedsfonds.nu.  
Samen met hun kerngroep kun-
nen de initiatiefnemers alvast een 
aanvraag voorbereiden, zodat het 
gebiedsfonds na de lancering 
direct de eerste initiatieven kan 
gaan ondersteunen.

Het beste adres voor voetverzorging

www.pedicureholla.nl

Hollandialaan 4

9521 BW Nieuw-Buinen (West)

Behandeling op afspraak 06-13251889

Pedicure Holla



Dorpskrant Buinerveen Pagina 19
 

In het persbericht van de advies-
groep kunnen jullie lezen dat het 
gebiedsfonds begin 2022 start. In 
ons dorp is daarvoor een kern-
groep samengesteld met 6 verte-
genwoordigers:

Ina Habing, 
vz. Plaatselijk Belang

Dennis Middeljans, 
VV Buinerveen

Arnold Habing, 
Schaatsver. Buinerveen

Gerbrand Plat 
gebied Noord

Chris van Houten
gebied West

Margriet Nascimento 
gebied Zuid en afgevaardigde 
naar de adviesgroep

Fijn en goed dat we erin geslaagd 
zijn om nu al een vrij brede verte-
genwoordiging van het gebied 
Buinerveen-Nieuw Buinen West 
in onze kerngroep te hebben. 
Deze kerngroep gaat straks ook 
de eerste toetsing uitvoeren van 
de aanvragen in onze kern die 
binnen gaan komen voor een 
bijdrage uit het gebiedsfonds. 
Vanzelfsprekend binnen de 
(spel-)regels van de adviesgroep 
Gebiedsfonds, zoals vastgesteld 
door de gemeenteraad. 
Projecten die een maatschappe-
lijke bijdrage leveren aan een zo 
breed mogelijke doelgroep bin-
nen ons dorp kunnen in aanmer-
king komen voor een financiële 
bijdrage. Jaarlijks komt er ca.
€ 30.000,- voor onze kern 
beschikbaar in de komende 10 
jaar. Hoewel formeel de aanvra-
gen pas begin 2022 ingediend 
kunnen worden, is het handig om 
nu alvast met elkaar na te gaan 
denken wat je in/voor ons 
dorp/onze kern graag gereali-
seerd zou willen zien. Wil je daar 
al eens over sparren? 

Bericht van de kerngroep Buinerveen-
Nieuw Buinen West inz. het Gebiedsfonds

Aarzel dan niet om een van ons 
aan de mouw te trekken. We denk-
en graag met jullie mee!

Behalve deze overheidsgelden, 
die nu in het gebiedsfonds gestort 
worden, is er nog een geldstroom 
die op gang gaat komen. Dat 
betreft gelden uit een zogenaam-
de burenregeling, die gevuld 
wordt vanuit de windparken zelf 
op basis van de hoeveelheid opge-
wekte stroom. Daar is op dit 
moment nog niet zoveel over te 
melden, behalve dat de advies-
groep voor het Gebiedsfonds 
gevraagd is mee te denken over 
dit fonds. 

Zijn er in onze kern mensen die 
aangegeven hebben in de 
enquête van de windparken zelf, 
dat ze graag mee willen denken 
over de besteding van die gel-
den: daar is over gesproken met 
de vertegenwoordigers van de 
windparken: Wil je dat nog 
steeds graag? Meld je dan bij een 
van de hierboven genoemde 
leden van de kerngroep in ons 
dorp. 

Succes met het bedenken van 
mooie plannen en initiatieven. 
We zijn heel benieuwd naar de 
plannen/behoeften in onze kern. 

Namens de kerngroep,
Margriet Nascimento

dorpshuisdeviersprong@gmail.com

0599-212813

06 34162251

mailto:geerthilbolling@wanadoo.nl
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Nieuws van de Vrouwen van Nu, afdeling Buinerveen
Goed nieuws, we mogen weer en 
daarom heeft er op zaterdag 3 juli 
een “ terrasmiddag”  bij Dorps-
huis de Viersprong plaatsgevon-
den. Na een welkomwoord door 
voorzitter Willy Brouwer hebben 
heel wat leden heerlijk bij 
gepraat. Kortom iedereen was 
weer blij om elkaar te zien en te 
spreken. 
Zo als het nu lijkt kunnen we in 
september weer beginnen met 
onze maandelijkse avonden, de 
datum blijft woensdag 15 sep-
tember. Dit keer houden we een 
gezellige bijeenkomst zonder 
spreker.
Op woensdag 20 oktober staat er 
een muzikale avond gepland. 
Deze wordt verzorgd door 
Andries Middelbos uit Gassel-
ternijveen.
Voor beide avonden is de aan-
vangstijd 19.45 uur en de bij-
eenkomst vindt plaats in de ach-
terzaal van Dorpshuis De Vier-
sprong. Wees welkom!

Cheyenne Haatrecht verkozen 
tot Vrouwen van Nu Verschil-
maker 2021
Cheyenne Haatrecht (31) is met 
1005 voorkeursstemmen verko-
zen tot Vrouwen van Nu Ver-
schilmaker 2021: ‘Ik maak the-
ma’s bespreekbaar die als taboe 
worden ervaren’. Cheyenne 
werkt ruim 11 jaar bij de politie 
van Amsterdam, als plaatsver-
vangend Districtschef van 
Amsterdam Oost en Zuid Oost. 
“Ik coach collega’s en mensen 
buiten mijn organisatie met veel 

plezier en probeer hen te laten 
inzien, dat je mag staan voor 
waar je in gelooft. Ik maak the-
ma’s bespreekbaar, die als taboe 
worden ervaren, zoals verlof na 
een miskraam, ouderschapsver-
lof voor vaders, maar ook over 
racisme en uitsluiting. Hierover 
faciliteer ik dialoogsessies waar-
bij we constructief, respectvol en 
anders leren luisteren en kijken. 
Dé manier waarop je nieuwe 
perspectieven krijgt, zodat je met 
die kennis de wereld een stukje 
mooier kan maken.” Cheyenne 
zet haar vrouwenkracht optimaal 
in. Ze heeft ze een positieve 
invloed op haar directe leefom-
geving. Dat maakt Cheyenne een 
terechte winnaar van de Verschil-
maker Award 2021.

Meld je aan voor onderzoek: 
Senioren Doen Mee
Lang, gezond en gelukkig leven, 
dat willen we allemaal wel. Maar 
hoe doe je dat?
Deze vraag staat centraal bij het 
nieuwe grootschalige onder-
zoeksproject ‘Senioren Doen 
Mee’ van het Centre for Urban 
Mental Health aan de Universi-
teit van Amsterdam. Met dit pro-
ject willen de onderzoekers in 
kaart brengen hoe senioren hun 
leven inrichten en wat de effec-
ten daarvan zijn op hun mentaal 
én fysiek welbevinden. Die ken-
nis gaan ze vervolgens gebruiken 
om handvatten te ontwikkelen 
die gezonde en succesvolle 
veroudering kunnen bevorderen. 
Dit is een belangrijke uitdaging, 
aangezien we niet alleen steeds 
ouder worden, maar de cijfers 
ook laten zien dat het relatieve 
aantal jaren dat we kunnen ver-
wachten in slechte gezondheid 
door te brengen de afgelopen 
jaren is toegenomen.
Vrouwen van Nu draagt dit 
onderzoek een warm hart toe en 
roept haar leden op om zich aan 

te melden voor dit onderzoek.
De onderzoekers zijn op zoek 
naar 10.000 – of meer – senioren 
(55 jaar of ouder) die mee willen 
doen aan online vragenlijsten en 
testjes. Dit onderzoek bestaat uit 
verschillende delen, die je geheel 
vanuit huis kunt invullen. 
Lijkt het je leuk om mee te doen 
en daarmee een bijdrage te leve-
ren aan wetenschappelijk onder-
zoek naar veroudering? Meld je 
dan aan via 

Om zo goed mogelijk in kaart te 
brengen hoe senioren hun leven 
inrichten, roepen wij zoveel 
mogelijk senioren op om deel te 
nemen aan het onderzoek.
Benieuwd of u in aanmerking 
komt? Hieronder staan de 
belangrijkste punten op een rij-
tje:
Leeftijd 55+
Iedereen van 55 jaar of ouder 
mag deelnemen aan het onder-
zoek. Wij stellen geen maximum 
leeftijd.
Woonachtig in Nederland
Tijdens het onderzoek richten 
wij ons op senioren in heel 
Nederland. Van de grote steden 
tot aan het platteland.
Goed zicht
Als u slechtziend bent of moeite 
heeft met het lezen van informa-
tie dat gepresenteerd is op een 
computerscherm, dan kunt u 
helaas niet deelnemen. Het 
gebruik van lenzen of een bril is 
uiteraard geen probleem.
Voldoende beheersing Neder-
landse taal
Om deel te kunnen nemen aan 
het onderzoek moet u de Neder-
landse taal voldoende begrijpen. 
Dat wil zeggen dat u bijvoor-
beeld geen problemen heeft met 
het lezen en begrijpen van de 
krant of een brochure in het 
Nederlands.

www.seniorendoenmee.nl

http://www.seniorendoenmee.nl
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Website
Wilt u op de hoogte blijven van 

het laatste nieuws van
‘Vrouwen van nu’, 

bezoekt u dan onze website:

http://vrouwenvannu.nl  

Interesse?
De bijeenkomsten vinden plaats in de achterzaal van Dorpshuis De Viersprong in 
Buinerveen. We beginnen 's avonds om 19.45 uur. Iedereen is van harte welkom 

en kan vrijblijvend 2 keer komen kijken. 
Informatie is ook te verkrijgen bij Geesje Middeljans, tel. 06-22950093

Voor alle correspondentie is dit ons emailadres:  
 

maar bellen en persoonlijk contact opnemen mag uiteraard ook.
vrouwenvannubuinerveen@gmail.com 

Als men overweegt om lid te worden van onze afdeling en de kosten (€ 54,50 voor 2021 ) zijn te hoog, kan men bij 
de gemeente  terecht voor een bijdrage. Toetsing van het inkomen zal hierbij plaats vinden. 

Geen gediagnosticeerde
dementie
Als u een diagnose heeft van bij-
voorbeeld Alzheimer, vasculaire 
dementie, frontotemporale 
dementie, Lewy body dementie 
of andere vorm van dementie, 
dan kunt u helaas niet deelne-
men.
In het bezit van een computer, 
laptop of tablet
De online toetsing zal u moeten 
invullen op een computer, laptop 
of tablet. Bent u zelf in het bezit 
van een computer, laptop of 
tablet, of kunt u er een lenen van 
een familielid of vriend? Dan 
kunt u deelnemen. Indien u een 
keuze heeft, raden wij aan om het 
onderzoek vanaf een compu-
ter/laptop te doen. Dit werkt over 
het algemeen iets prettiger dan 
een tablet.
Zelfstandig computer, laptop 
of tablet bedienen
Voor het onderzoek is het belang-
rijk dat u in staat bent om zelf-
standig handelingen uit te voeren 
die nodig zijn om een computer, 
laptop of tablet succesvol te 
bedienen (bijv. muisklik, indruk-
ken van toetsen op het scherm 
/toetsenbord). Mocht u enkel 
hulp nodig hebben bij het opstar-
ten en openen van de juiste pro-
gramma’s, dan mag een familie-
lid of vriend u daarbij helpen.

Wedstrijd textielkunst
Aan de wedstrijd handwerken en 
textielkunst kan iedereen mee-
doen.
Van alle ingezonden werken 
wordt een expositie ingericht op 
de Vrouwen van Nu Jubileum-
dag, welke wordt gehouden in 
Theater Orpheus in Apeldoorn 
op 12 oktober. Op diezelfde dag 
zal ook de prijsuitreiking van 
deze wedstrijd plaatsvinden
Wedstrijdvoorwaarden
Stuur een recent werkstuk in dat 
voor meer dan 50% uit textiel 
bestaat op A4 formaat. Het werk-
stuk moet in de brievenbus pas-
sen.
Inleveren voor 12 september 
2021. Opsturen in en voldoende 
gefrankeerde envelop naar: A.E. 
Westerveld, Lariksweg 12, 8166 
HD EMST
Vergeet niet je je naam en con-
tactgegevens erbij te doen.
Voeg ook een aan jezelf geadres-
seerde envelop voorzien van 
postzegels mee, zodat jouw werk-
stuk na de expositie terug 
gestuurd kan worden.

Programma van het Jubileum-
feest 90 jaar Vrouwen van Nu 
op 12 oktober in Theater & Cong-
res Orpheus in Apeldoorn :
09.45 - 10.30 uur ontvangst met 
koffie en iets lekkers van 
Trash’ure Taarten
10.30 - 12.00 uur start ochtend-
programma
12.00 - 13.00 uur lunch pauze
13.00 - 14.15 uur “shop-tijd” met 
o.a. Provinciale stands
15.00 - 16.45 uur bekendmaking 
thema '22/'23, cabaret “Vrouwen 
van Nu, de musical” en uitrei-
king textielwedstrijd

mailto:vrouwenvannubuinerveen@gmail.com
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R u b r i e k u i t h e t v e r l e d e n

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

Boven:
Krant: Het noorden in woord en beeld van 1929
Pagina hiernaast: Oude nota van Tonkens fietsenmaker van Zuiderdiep 111 Nieuw-Buinen, 
bekend fietsenmerk van Magda.

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

mailto:pranger@nieuwbuinen.com


Dorpskrant Buinerveen Pagina 23

Op dit moment zijn verschillende 
bedrijven bezig met het maken 
en realiseren van de vitrinekasten 
voor onze glascollectie. Onze 
projectontwikkelaar en haar 
medewerkers zijn op dit moment 
hier druk mee bezig. Volgens 
planning zal het eind 2021 klaar 
moeten zijn en mogen we aan 
onze leden en allen die geïn-
teresseerd zijn in de rijke glashis-
torie van ons gebied laten zien 

Nieuws van de Historische vereniging Nieuw-Buinen en Buinerveen

wat we gerealiseerd hebben in 
ons nieuwe museum. Dit als 
onderdeel van onze historische 
vereniging waar vele vrijwilli-
gers en bestuursleden vele jaren 
aan hebben gewerkt om dit te 
kunnen realiseren. Via de media 
zullen we u op de hoogte houden 
en zal er tegen die tijd ook een 
feestelijke opening plaats gaan 
vinden.

De “Buuner”, het tweede deel 
van 2021 van de Historische Vere-
niging Nieuw-Buinen, Buiner-
veen is reeds weer verschenen. 
Ook in deze uitgave nemen wij u 
weer mee naar de historie van 
onze dorpen Nieuw-Buinen en 
Buinerveen met verhalen uit  
vervlogen tijden.
Ons  tijdschrift de Buuner ver-
schijnt drie keer per jaar en er 
komen verhalen en artikelen in 
uit en over Nieuw-Buinen en 
Buinerveen. Laat u verrassen en 
word lid van onze vereniging 
voor 17 euro per jaar.  U ontvangt 
dan ook ons tijdschrift op de deur-
mat. Voor leden die buiten de 
regio wonen vragen wij een extra 
bijdrage van 7,50 euro voor een 
tegemoetkoming in de verzend-
kosten.
Verder 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.
Ook kunt u ons volgen op de face-
book pagina's en op onze website 
waar meer over onze vereniging 
te vinden is. Facebook; Oald 
Buunermond en Oald Buuner-
veen en onze website; histver-
nbb.nl zijn dus te bezoeken.

Voor meer informatie over onze 
vereniging en het Glasmuseum 
kunt u contact opnemen met 
Jacco Pranger; secretaris van de 
vereniging. Tel. 06-21831002 of 
pranger@nieuwbuinen.com
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Het  
voorwerp

Bij de wat-is-dit-vraag in onze 
voorwerpreeks in de junikrant 
2021 is met de vermelding van 
“de wereld van de paardenlief-
hebber én de hoefsmid” eigenlijk 
net iets te veel verklapt. De lezer 
werd daarmee als het ware snel 
op het goede paard gezet. Het is 
niet zo moeilijk gebleken om aan 
ons door te geven dat het in het 
juni-'21-nummer om een kleine 
oven gaat, die een hoefsmid inzet 
bij het in de juiste vorm (geschik-
te omvang, passende dikte en 
lengte van de zijden) brengen 
van het hoefijzer. De paardenbe-
zitter weet dat het heel belangrijk 
is paard of pony van een prima 
passende voetzool te voorzien. 
Vergelijk het gemakshalve met 
onze schoenen, die moeten lek-
ker zitten en vooral steun bieden 
aan/bij ons voortbewegen. Zie 
het oventje en -geloof me op mijn 
woord- met daarin een pony-
ijzer. De scherpe waarnemers 
onder ons zullen vaststellen dat 
het smidsvuur heet is.
Met dit kleine hulpmiddel uit de 
werkwinkel van de hoefsmid 
sluiten we die reeks af. Tijd voor 
wat anders. Overigens geldt iets 
beginnen én dat afsluiten ook 
voor de verzamelaar en schrijver 
van deze voorwerprubriek. Die 
heeft enige tijd geleden aan de 
redactie diens voornemen ken-
baar gemaakt om een paar dorps-
kranten verder zijn bijdragen aan 
ons dorpsmedium te beëindigen. 

En dat roept om opvolging. Dege-
ne die belangstelling toont kan - 
zo hij of zij dat wenst – rekenen 
op een periode van inwerken mét 
ondersteuning.
Nu de overstap naar een voor-
werp, dat afkomstig is uit het 
arsenaal aan artikelen van een 
andere beroepsgroep. Overigens 
een sector met voor een deel vrij-
wel identieke kenmerken als die 
bij de hoefsmid horen. Namelijk 
de hij of zij werkt vrijwel altijd 
alleen en ook de functie heeft 
alles van doen met dieren en dier-
welbevinden. Zie bijgaande foto. 
Probeer het voorwerp in het 
plaatje te verbinden met de solis-
tische functie van betrokkene, 
overigens een (mobiele) job waar-
in het getoonde voorwerp een 

handig ding is gebleken. Het 
voorwerp is in 1896 gemaakt 
door ene F. Stevens, aldus te ont-
lenen aan delen van het houtsnij-
werk. In de foto wel te zien, maar 
een beetje moeilijk te lezen.
Ofschoon door deze vakantiepe-
riode de tijd voor nadenken, 
opzoeken en overleg ietsje korter 
is dan gebruikelijk, krijgt u toch 
ruimschoots gelegenheid tot 
reageren. Laat ons vóór maandag 
4 oktober a.s. weten waaraan te 
denken bij dit voorwerp. Reageer 
naar de hoofdredacteur (zie Colo-
fon in dorpskrant, let op gewij-
zigd @-adres) of zoek contact 
met
                                                                                                                                          
Martin Snapper 
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Steun de 
VV Buinerveen 
door kleding in te zame-
len voor mensen in nood

Wat mag er wel en wat mag niet 
worden ingezameld:
Ÿ Materialen die wel worden 
vergoed:
Ÿ Kleding
Ÿ Schoenen (samengebonden)
Ÿ Huishoud textiel zoals 
lakens, kussenslopen, dekens, 
dekbedovertrekken, gordijnen 
en handdoeken
Ÿ (alles verpakt in gesloten 

plastic zakken) 
Materialen die niet worden ver-
goed en helaas niet worden 
ingenomen:
Ÿ Knuffels
Ÿ Speelgoed
Ÿ Kussens, dekbedden, 
matrassen
Ÿ Vieze, natte of met olie 
besmeurde kleding/vodden
Ÿ Breigaren, bollen wol
Ÿ Vloerbedekking, matten en 
tapijt
Ÿ

Inleveren kan bij het voetbal-
veld in een blauwe rolcontainer, 
deze staat net buiten het hek. 
De tijd is iedere vrijdagmorgen 
vanaf 09.00 uur tot 12.00 uur.

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

Vrijwilligers VV Buinerveen

Inleiding
In de vorige uitgave van de 
Dorpskrant Buinerveen (juni 
2021) zijn de lezers geïn-
formeerd over de achtergronden 
bij de thee-tip in die bijdrage. 
Aan de ene zijde de inspanningen 
van de drogisterijwereld om te 
voldoen aan onze behoefte aan 
vitamines via hun doosjes en 
potjes pillen. Aan de andere kant 
de informatie die mij onlangs in 
een nascholing bioresonantie is 
aangeboden. Gegevens die van-
uit Ayurveda (kennis over leven 
en gezondheid) een bezinning 
inspireert en aanmoedigt op dat-
gene in de natuur (kruiden, spe-
cerijen en wat in eigen tuin of 
nabije buitengebied) dat voor 
positieve effecten op lijf en leden 
te vinden/te oogsten is. In ver-
meld artikel (juni 2021) is de 
lezer in dit kader begeleid naar 
het bereiden van gemberthee, 

Gezondheid !!

gemaakt van verse producten, zó 
uit de natuur of natuurlijke omge-
ving. En uiteraard voorzien van 
de plussen bij aanwending ervan 
op de menselijke “machinerie”.
Een (tweede) voorbeeld
Hierin staat kaneel centraal. Het 
doorgeven van alle gezondheid 
bevorderende effecten én waarop 
die zich dan met succes toespit-
sen is in dit korte stukje wat veel. 
Wél aan te geven dat kaneel 
slijmoplossend is, zich richt op 
goede 'huishouding' van maag en 
dunne darm, op versterken van 
het immuunsysteem en op het 
remmen van ontstekingen (blaas 
en gewrichten). Ook hier is toe-
passing van de specerij heel sim-
pel door er een thee van te 
maken, kaneelthee. Voor deze 
effectvolle én lekkere thee vul je 
een drinkbeker (275 ml.) met:

1. Kleine stukjes (halve cm.) van 2 kaneelstokjes;
2. Zoethoutwortel (2x ca. 1 cm. lang);
3. Verse gember (goed gevulde dessertlepel, in kleine flinters);
4. Snufje nootmuskaat (dun laagje tussen duim en wijsvinger);
5. Kardemonpeulen, 1á 2 stuks in kleine stukjes gebroken. Hebben 

doorgaans kleur en grootte van een pindanootje. Kardemon is 
een plant uit de gemberfamilie, de peulen versterken zowel de 
zoete als de hartige smaak;

6. Sinaasappel, 3 á 4 open geprikte mootjes zonder schil.

Alle ingrediënten in de drinkbe-
ker door elkaar lepelen, daarna 
kokend water toevoegen (ca. 250 
ml.), drankje 2 tot 3 minuten 
laten afkoelen en trekken, dan 
genieten. Herhalingen verhogen 
de gewenste effecten. En…het 
blijft ook een lékker tussendoor-
tje.

 Yvonne Bakker     



Dorpskrant BuinerveenPagina 26

Schaats / visnieuws

 

Sportnieuws

 
 
 

  

 

 

Schaatsvereniging Buinerveen e.o.

Kontributie schaatsvereniging 2021

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 2021 
zijn te verkrijgen bij: 

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

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

Gezinslidmaatschap: €11.50
Persoonlijk lidmaatschap: €  6.50

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

A.Sloots

Wel of  geen vaccinatie?

Neem nu de vaccinatie. JA, je kan nog 
steeds corona krijgen. Net zoals je 
nog steeds zwanger kan raken, 
ondanks het gebruik van anti-
conceptie methodes. 
Net zoals je nog steeds dood kan gaan 
tijdens een auto ongeluk, ondanks het 
gebruik van een gordel of  airbag. 
Maar dit betekent niet dat je beide niet 
gebruikt, of  wel?
De vaccinatie is dan ook geen 
geneesmiddel, het is een extra laag 
van bescherming. 
Het virus is er nog gewoon, dus elke 
extra laag bescherming is er 1 meer 
die zowel jouw beschermt en er voor 
zorgt dat je het virus minder 
verspreid. Yup, je denkt op deze 
manier ook nog eens aan een ander 
die, om welke rede dan ook, nog niet 
gevaccineerd is. Toch weer een 
pluspunt!
Bang dat je gechipt wordt en nu 
getraceerd wordt door de regering? Ik 
zou dan ook maar mijn telefoon eens 
uit het raam gooien, om dan maar 
meteen goed te beginnen.
Ik wil geen troep in mijn lichaam? 
Wat zat er dan in jouw laatste kant-en-
klare- of  afhaalmaaltijd bij jouw 
favoriete fast food afhaal? Smeer nog 
even wat make-up op je gezicht, of  
een deo onder je armp. En hier, uit 
eigen tuin gekweekte courgette, 
smaakt ie een beetje bitter, ach joh, 
kan geen kwaad. Wacht maar even, ik 
geef  je mijn zelfgemaakte knoflook 
olie aan, wat maakt botulisme nu uit, 
alfalfa en tauge rauw in je mik, 
niemand die zich zorgen maakt om de 
bacteriën die ze kunnen bevatten. 
Don't be a dick and neem die prik en 
als je dan toch wil zeuren, neem dan 
alles onder de loep.
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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 
 
Frank Cliné, 
voorzitter,
 tel. 0591-532555. 

www.fitplus-borger-odoorn.nl

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  

http://www.fitplus-borger-odoorn.nl
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Voorzorg voorkomt zorg
Stel, een naaste, uw kind, uw 
partner komt al dan niet plotse-
ling te overlijden. Niet echt iets 
waar we dagelijks bij stil staan. 
Gelukkig hoeft dat ook niet. 
Maar ook is het niet onverstandig 
er toch eens over te praten, iets op 
te schrijven, iets vast te leggen of 
vooral na te denken over het ont-
zorgen van je nabestaanden. 
Voor als dat onherroepelijke 
moment komt dat er even geen 
morgen meer is. Een moment 
waarop je nooit voorbereid bent, 
maar waarvoor je wel heel wat 
voorbereiding doen kunt. Velen 
van ons zullen er niet bij stil 
staan, anderen misschien wel 
omdat ze verlies onlangs van 
heel dichtbij meegemaakt heb-
ben. Ervaren hebben hoe je het 
absoluut niet wil of juist extra 
ontroerd zijn omdat je het ook zo 
graag op die manier geregeld 
ziet. Of heerlijk zorgeloos jong 
zijn, volop in het leven staand, 
bezig met huisje boompje beestje 
maar niet met een donker 
moment. Die zo maar daar kan 
zijn, al dan niet verwacht, als een 
donderslag bij heldere hemel.
Mogelijk niet echt een luchtig 
onderwerp zo midden in de 
zomer. Mogelijk ook wel. Mis-
schien is het nooit het juiste 
moment. Maar feit is dat nie-
mand ontkomt aan het verruilen 
van het heden voor een plaats in 
de herinnering. En dan is het 
goed om te weten dat er ook tijd 
kan zijn voor volop rouwverwer-
king in de eerste weken, wel rege-
len maar geen zorg. Het uit han-
den kunnen geven maar vooral 
ook weten dat er geen financiële 
verrassingen komen voor de 
nabestaanden en het aantal te 
maken keuzes beperkt kan wor-
den, uit handen gegeven kunnen 
worden. Kortom, op dat moment 
dat er al zo vreselijk veel verdriet 
en zorgen zijn, een groot deel van 
de zorg uit handen kunnen geven. 

Er op kunnen vertrouwen dat op 
een gemoedelijke, vriendelijke, 
ontzorgende wijze er zaken voor 
je geregeld worden. Contact met 
uitvaartzorg in je eigen ver-
trouwde omgeving, door je eigen 
omgeving, met je eigen omge-
ving. Zonder grote financiële 
verrassingen. Overlijden is niet 
goedkoop. Elke keuze heeft een 
prijs. Maar kan vooraf erg goed 
beheerst worden als je er eerst 
maar eens over begint na te denk-
en en een keuze durft te maken. 
Niet in detail, maar wel zorgen 
dat de nabestaanden weten waar 
naartoe dat eerste vreselijke bel-
letje moet bij overlijden. Naar 
een onbekende, grote uitvaart-
verzekering of naar een persoon 
die de omgeving en de mogelijk-
heden kent in de regio? En ver-
volgens je begeleidt bij alle keu-
zes en je de zorg uit handen 
neemt.

Nieuw-Buinen/Buinerveen kent 
al sinds 1912 een eigen uitvaart-
vereniging. Een uitvaartvereni-
ging die weet wat mogelijk is in 
deze omgeving, die al bij leven 
een persoonlijke vraagbaak zijn 
kan, die de lokale wegen kent. 
Die een zogenaamd 'laatste wen-
sen boekje' voor iedereen 
beschikbaar heeft. Deze uitvaart-
vereniging is in 2019 gefuseerd 
met de E.O.B. Ook opgericht in 
1912 in Stadskanaal als Eerste 
Opgerichte Begrafenisvereni-
ging; een vereniging met leden, 
zonder een eigen rouwcentrum. 
Samen heten ze nu sinds 2019 
Uitvaartvereniging De Veenko-
loniën. Mét een eigen rouwcen-
trum. De nieuwe vereniging kent 
een betrekkelijk jong bestuur en 
is verjongend bezig. Nieuw-
Buinen heeft sinds de 70-er jaren 
een eigen rouwcentrum. Welke 
onlangs een grote opknapbeurt 
heeft gehad. Warme laminaat 
vloeren, een sfeervolle opbaar-

ruimte (zie foto) en lichte kleu-
ren. Vrijwilligers hebben samen 
met lokale ondernemers na vele 
jaren het centrum een andere, 
eigentijdse sfeer meegegeven. 
Indien je lid bent van de vereni-
ging kun je tegen gereduceerd 
tarief hier gebruik van maken. 
Ben je geen lid dan staat de deur 
ook open, alleen wordt er dan het 
volle tarief berekend. Er is 1 
opbaarkamer en plaats voor 3 
overledenen in de koelruimte. 
Op  afspraak kan de overledene 
altijd bezocht worden. Zo lang u 
wilt tot de uitvaart. Er is geen 24-
uurs opbaring, wat zou beteke-
nen dat u zelf de sleutel krijgt. 
Daar tegenover staat dat u altijd 
een afspraak maken kunt, zo 
vaak u maar wenst, de deur voor 
u open gehouden wordt en u 
warm verwelkomd wordt indien 
gewenst. De lokale gemoedelijk-
heid en vriendelijkheid voert de 
boventoon. En dat alles in de 
eigen woonomgeving, nabij de 
Kerklaan.
Een uitvaartvereniging is geen 
uitvaartverzorger, noch een uit-
vaartverzekering. Wel zorgt het 
lidmaatschap van de vereniging 
voor een wezenlijk voordeel 
indien het tot overlijden komt, 
aangezien de totale uitvaartver-
zorging via de uitvaartvereniging 
veelal aanmerkelijk goedkoper is 
dan via een willekeurige uit-
vaartverzekering. Daarnaast 
heeft Uitvaartvereniging De 
Veenkoloniën een overeenkomst 
met Stout Uitvaartverzorging. 
Dat betekent dat niet alleen de 
kosten voor het totale uitvaart-
pakket door een jaarlijks 
geïndexeerde vergoeding lager 
uitvallen, maar deze samenwer-
king zorgt er ook nog eens voor 
dat de kosten voor het regelen 
van de uitvaart tegen een ledenta-
rief worden berekend. 
Natuurlijk staat het elk lid vrij 
een uitvaartverzorger te kiezen 
die het goedkoopst, het meest 
bekend of vanwege andere rede-
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nen de voorkeur heeft. Ook dan 
wordt er een pakketvergoeding 
in de vorm van een vast bedrag 
(jaarlijks geïndexeerd) verstrekt 
door de vereniging op de uitein-
delijke rekening van de gekozen 
uitvaartverzorger. En natuurlijk 
een korting op de kosten van 
opbaring in het eigen rouwcen-
trum te Nieuw-Buinen. Het 
ledentarief op het regelen van de 
uitvaart is dan niet van toepas-
sing.

De huidige maatschappij is er 
eentje van risico's beheersen, 
voorspelbaarheid, geen verras-
singen, alles vóór willen zijn. 
Een uitvaartverzekering is gauw 
af te sluiten. De Monuta's, Dela's 
of Yarden zijn alom bekend. 
Financieel ontzorgen voor als het 
moment daar is. Ervaring leert 
echter dat dan de totale kosten 
desondanks nog fors hoger lig-
gen in vergelijking met een com-
binatie van een verzekering met 
een lidmaatschap van een uit-
vaartvereniging. Uitvaartvereni-
ging De Veenkoloniën heeft 
tevens een samenwerking met 
Twenthe Uitvaartverzekering. 
Goed bekend in deze omgeving 
en samen wordt van te voren 
bepaald welke wensen er zijn, 
wat de mogelijke kosten zullen 
zijn en wat daarop dus de verze-
keringspremie wordt. In dat 
geval is er na de uitvaart geen 
financiële uitdaging meer te over-
winnen en kunnen alle kosten 
gedekt zijn. Daarmee is de com-
binatie van Uitvaartvereniging 
De Veenkoloniën met Stout Uit-
vaartverzorging en Twenthe Uit-
vaartverzekering de meest 
voordelige keuze. Maar natuur-
lijk kunt u altijd zelf kiezen (of 
heeft u al gekozen) voor wel of 
geen verzekering. Een lidmaat-
schap van Uitvaartvereniging De 
Veenkoloniën maakt het regelen 
en ontzorgen rondom overlijden 
in alle gevallen persoonlijker, 
gemoedelijker en bekender in uw 
eigen woonomgeving. Wat dan 

ook nog eens een financieel 
voordeel biedt ter opzichte van 
welke andere combinatie ook.

Op dit moment telt de vereniging 
ruim 4000 leden. Samen zorgen 
deze leden voor het behoud van 
de eigen faciliteiten als het rouw-
centrum en de dragers. Ook deze 
vereniging is onderhevig aan 
vergrijzing. Wat bij een afne-
mend ledental door overlijden 
dus ook de doodsteek kan wor-
den voor de vereniging. Uitvaart-
vereniging De Veenkoloniën wil 
graag ook de toekomst zeker 
stellen door het publiek beter 
bekend te maken met de voorde-
len van dat lidmaatschap. Van-
daar dat contact gezocht werd 
met de Dorpskrant om te vragen 
of het niet eens mogelijk was een 
breder publiek wat te vertellen 
over Uitvaartvereniging De 
Veenkoloniën. 

Mocht u geïnteresseerd zijn om 
meer te weten over het lidmaat-
schap van Uitvaartvereniging De 
Veenkoloniën, dan kunt u contact 
opnemen met de vereniging via 
email
 info@uitvaartverenigingveenko
lonien.nl of telefonisch met de 
penningmeester en beheerster 
van het rouwcentrum 
Mevr. P. Westers-Breedveld, 
0599-416858 of bij geen gehoor 
06-51 52 09 86.
 Meer informatie is ook te vinden 
op de website, 
www.uitvaartverenigingveenk-
olonien.nl

Marjan Poelman

Avitec infra & milieu NV

Zuiderdiep 34, 9521 AT Nieuw-Buinen

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

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
Geert Boekholt

Druk: 
     Middeljans, 

Buinerveen
tel. 212232

brammes@t-mobilethuis.nl

geert.hilbolling1@ziggo.nl

hobo14@zonnet.nl

marjanpoelman@hetnet.nl

members.ziggo.nl/geertbuinerveen 

Belangrijke telefoon nummers 

Politie Wijkagent 
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

Arjan Katerberg

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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