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Feest !
2022 was het jaar waarin de 15e 
Spelweek plaatsvond. Na 1 jaar 
volledige lockdown zonder voor-
bereidingen (2020), 1 jaar zonder 
Spelweek maar met volledige 
voorbereiding (2021) was het 
eindelijk zo ver. Het 15 jarige 
jubileum kon gevierd worden. 
Het thema van de Spelweek 2022 
was dan ook FEEST! En dat was 
het, 1 groot feest. 65 kinderen 
hebben 3 dagen lang kunnen 
genieten van spellen, uitdaging-
en, waterpret en vooral samen 
met elkaar een geweldige week 
beleven. Fijne herinneringen zijn 
gemaakt, zowel voor de organi-
satie als de deelnemers. Maar 
voordat het zover was ging er 
weer een flinke voorbereiding 
aan vooraf. Die al in 2021 gestart 
was.
In 2021 was de gehele Spelweek 
voorbereid. Spellen bedacht en 
in kratjes bij elkaar gepakt, het 
draaiboek was klaar, deels waren 
er al inkopen gedaan, kortom, het 
bestuur was klaar voor een top-

week. Totdat duidelijk werd 
welke vereisten er waren vanwe-
ge het dan geldende corona 
beleid. Besloten werd dat het 
onwerkbaar en praktisch onmo-
gelijk was om aan alle voorge-
schreven regels te voldoen. Dus 
2021 werd afgeblazen en alles 
werd weer keurig opgeruimd op 
de zolder van het dorpshuis. 
Inclusief de marshmallows en de 
chips. Qua houdbaarheidsdatum 
kon dat prima een jaartje opge-
borgen worden. Toen echter in 
2022 alles weer tevoorschijn 
gehaald werd bleek dat de mui-
zen hun eigen Spelweek gevierd 
hadden. Alleen nog lege zakken. 
Waarschijnlijk hebben we nu 
muizen met obesitas. Gevolg 
was echter wel dat de inkopen 
weer plaats moesten vinden en 
Lees verder op pagina 22
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DATUM VOLGENDE EDITIES  
DORPSKRANT BUINERVEEN

Hieronder de datum van verschijning van de Dorpskrant in 2022 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 2022
Nummer 6  inleveren voor  1 december 2022

Verschijning: eind van de betreffende maand

 brammes@t-mobilethuis.nl

 www. dorpskrant-buinerveen.nl

Agenda
Pleinfeest weekend:

9 sep  Quizavond

10 sep Markt

10 sep Muziekavond

24 sep Bingo

10 dec Bingo

2023  200 jaar?

10 jun Toneel

17 jun Toneel

Nieuws van Toneelvereniging de Schoakel

Ook wij mogen weer!!!
Toch nog wel met enige reserve en een slag om de arm hebben we 
de uitvoeringen ruim gepland. Niet alleen om maar niet voor niets 
te hebben gerepeteerd,  maar ook om  rekening te houden met 
diverse bezigheden van de spelers. 
We beginne met repeteren eind februari, begin maart 2023.
Daarom hebben we de volgende data vastgelegd. 9 juni is de 
generale repetitie, 10 juni de eerste uitvoering en 17 juni de 2e 
uitvoering.
Verder zijn we ook aanwezig op de  markt tijdens het Pleinfeeest 
weekend. Er zijn een aantal ideeën, die nog wat bijgeschaafd 
moeten worden, maar dat komt zeker goed en laat je verrassen!!
We zien jullie graag op 10 september en ook volgend jaar 
natuurlijk op onze uitvoeringen!!

Hartelijke groet,
Toneelvereniging de Schoakel

Belangrijk

Hier had een advertentie 
van uw bedrijf kunnen 

staan!

Wilt u adverteren in de 
Dorpskrant stuur dan even 

een berichtje naar de 
redactie, eventueel is het ook 

mogelijk een ontwerp te 
maken voor uw logo.

Ook zijn er diverse 
mogelijkheden qua formaat.

mailto:brammes@t-mobilethuis.nl
mailto:brammes@t-mobilethuis.nl
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Jongeren café 'T HOK 
We gaan weer open! 
Vrijdag 23 september hebben we een party bij de soos! 
Het begint om half 8 en om half 10 is het afgelopen. 
Zit je in groep 7, 8 of klas 1, 2 dan ben je van harte welkom. 
Neem al je vrienden en vriendinnen mee en kom gezellig verkleed! 
Het adres van de soos is Hoofdstraat 1, 9524 PA Buinerveen. 
We hebben een nieuwe instagram en facebook, op instagram heten 
we nu t hokjongerencafe en op facebook t hokjongerencafe

We hopen jullie allemaal 23 september te zien bij de soos! 
Wij hebben er in ieder geval heel veel zin in! 

Wie actief bezig geweest is met 
de puzzel van Martin Snapper in 
de vorige Dorpskrant, heeft 
mogelijk ook een artikel uit 2017 
gevonden: 20 jaar Vrouwencafé 
(editie februari 2017). Op onze 
website na te lezen, 
www.dorpskrant-buinerveen.nl
Dat betekent dat het Vrouwen-
café dit jaar 25 jaar bestaat!
In deze Dorpskrant geen uitge-
breid artikel over de historie, dat 
zou een herhaling worden van 
zetten. 
Wel een oproep aan iedere vrou-
welijke volwassen bewoner in 
ons gebied die ook wel eens zin 
heeft in een kroegavondje. Onge-
veer elke 2e oneven maand van 
het jaar, de tweede woensdag van 
de maand is er een vouwencafé 
rondom de stamtafel. En dat is 
geen roddelavond, geen zuipa-
vond, geen avond waarin een 
hoop geklaag gedeeld wordt. 
Nee, het is een avond waarin je 
de kans hebt om eens een mede 
bewoner te leren kennen, te 
horen waar iemand geweest is op 
vakantie, je kunt er goeie ideeën 
opdoen of die ene vraag beant-
woord krijgen omdat je niet pre-
cies weet waar je een antwoord 

25 jaar Vrouwencafé
zoeken moet. Een divers avond-
je, zonder vaste agenda of vaste 
gespreksonderwerpen.
Een avondje ervaringen uitwis-
selen, misschien de politiek 
bespreken of net dat wat je bezig 
houdt. Gewoon ontspannen een 
avondje uit met een drankje of 
later op de avond nog een lekkere 
snack. In moderne taal kun je het 
ook een netwerkavond noemen. 
Loop gewoon eens binnen. 

De volgende geplande datum is 
normaal altijd te vinden voorin 
de dorpskrant. De volgende 
geplande avond is nu woensdag 
14 september, vanaf een uur of 
20.45u-21.00u

Wees welkom!

http://www.dorpskrant-buinerveen.nl


We mogen weer! 
Na twee lange jaren is het eindelijk zo ver. 
Het Dorpspleinfeest van Buinerveen 2022 komt er aan!

Na vorig jaar een creatieve en zeer geslaagde uitstap te hebben gemaakt naar Buinerveen op 't Gras is het nu 
weer tijd voor het Pleinfeest zoals deze vanaf het begin is opgezet. De organisatie is het hele jaar weer druk 
bezig met het regelen en organiseren van het gezelligste weekend van Buinerveen!

Vrijdag 9 september
Ik hou van Buinerveen
20:00 – 01:00u. 
De gezelligste quizavond, bomvol kennisvragen, spelletjes en muziek is er weer! Dit jaar weer ouderwets in 
de feesttent. Onze quizmasters stellen de deelnemers weer voor een uitdaging om hun Buinerveen/Nieuw 
Buinen kennis weer op de proef te stellen. De Meraskikkers zijn er weer als muzikale ondersteuning en er is 
voor het winnende team weer een prijs te verdienen!

Op dit moment zijn we volgeboekt. Er was dit jaar plek voor 18 teams, maar die waren binnen no time 
vergeven. Mocht je nog reserve willen staan, meld je dan aan via: pleinfeest.buinerveen@hotmail.com

Zaterdag 10 september
Markt 
13:00 – 17:00u.
Op zaterdag is er weer een gezellige markt op en rond het dorpsplein van Buinerveen. Verschillende 
kraampjes staan er weer om hun producten te verkopen of met een leuke activiteit. 

Kleedjesmarkt
Dit jaar mag je ook met je eigen kleedje op de markt staan om spullen te verkopen uit je eigen huis of schuur 
die je misschien niet meer gebruikt. Opgeven kan via: pleinfeest.buinerveen@hotmail.com

Sterkste van Buinerveen
Dit jaar iets nieuws! Wie is de sterkste van Buinerveen??? Dit gaan we testen. Wie kan het snelst een auto 
verslepen over een bepaalde afstand?? Durf jij het aan?! 
Je kunt je inschrijven tussen 14:00 – 14:30u. op het marktterrein!

Aanmelden met je eigen kraam en producten??
Heb jij producten, diensten of een activiteit die perfect op 
onze markt kan staan?? Meld je dan aan!
Deelnemen aan onze markt is gratis en zolang er plaats is, 
is iedereen welkom!
Mail naar: pleinfeest.buinerveen@hotmail.com

Muziekavond met coverband Finally
20:30 – 02:00u.
We sluiten het weekend af met een gezellige muziekavond 
met coverband Finally!

Kaarten zijn verkrijgbaar in het Dorpshuis. 
€7,50 in de voorverkoop / €10,- aan de deur.

Dorpskrant BuinerveenPagina 4

mailto:pleinfeest.buinerveen@hotmail.com
mailto:pleinfeest.buinerveen@hotmail.com
mailto:pleinfeest.buinerveen@hotmail.com
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Onze vakantie zit er weer op, we 
hebben heerlijk genoten van een 
paar dagen in het Zwarte Woud, 
en we zijn er weer klaar voor. We 
beginnen nog een beetje rustig 
aan, maar al snel gaan alle 
reguliere activiteiten ook weer 
van start. De scholen gaan weer 
beginnen, en iedereen moet even 
weer wennen aan de strakkere 
planning, maar dat is meestal 
binnen een paar dagen weer 
gelukt.
De nieuwe menukaarten liggen 
bij de drukker, we gaan ervan uit 
dat ze klaar zijn op het moment 
dat deze  Dorpskrant wordt rond-
gebracht. 
Geen hele grote veranderingen, 
wel helaas een prijsverhoging 
moeten doorvoeren,  …..
dit i.v.m. de hogere inkoopsprij-
zen en de te verwachten nahef-
fing voor het gasgebruik. 
Binnenkort is het zover, het Dorp-
spleinfeest! Voor jullie een 
bekend, groot evenement, voor 
ons een nieuwe uitdaging. We 
hopen dat we met z'n allen een 
heel fijn, gezellig weekend 
mogen hebben.
Wilt u eten ophalen op 9 en 10 
september, graag via de achte-
ringang binnen komen.
Voor de komende tijd zijn er ver-
schillende leuke activiteiten 
gepland, zoals:

9-10 sept. Dorpspleinfeest
14 sept. Vrouwencafé
21 sept. Vrouwen Nu
24 sept. Bingo
24 sept. BBQ Motor Toer-
club Nieuw-Buinen

Nadere informatie volgt via face-
book, op buinerveen.info, en op 
het scherm achter de bar.
We zien u graag bij 1 van deze 
activiteiten, voor de afhaal, of 
een bezoek aan het café.

Gerrard en Alie Wubs

Nieuws Dorpshuis de Viersprong

Tremolino
N.a.v. de organisatie vanuit Kunst en Cultuur van de Provincie 
Drenthe met als thema --"Gekleurd Grijs"-- heeft Mandoline en 
Gitaarorkest "Tremolino" een concert gegeven op woensdagmorgen 
22 juni j.l. Het was een gezellige morgen. 

Gespeeld: klassiek afgewisseld met meezingers.
Publiek:  30

Tremolino repeteert elke woensdagmorgen van 10.00-12.00 uur in het 
Dorpshuis Buinerveen.

Inl.:    olga.spijkerman@planet.nl
mob:  06-21585576

mailto:olga.spijkerman@planet.nl
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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   
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Romy Jane Beauty

Romy Lutjes

Allround Schoonheidsspecialiste

Allround Kapster

Pedicure

Zuiderstraat 11 , Buinerveen

0621592823

Bij Romy Jane Beauty kunt u terecht voor meerdere behandelingen.

Knippen | Gezichtsbehandelingen | Wenkbrauwen | Wimpers | Pedicure

Even voorstellen,
Mijn naam is Romy Lutjes en ik ben 22 jaar oud. Mensen zich mooier laten voelen is helemaal mijn ding, 
vandaar dat ik een eigen salon ben begonnen in Buinerveen. Ik ben Allround Kapster, Allround 
Schoonheidsspecialiste en Pedicure. U bent dus voor meerdere behandelingen bij mij aan het goede adres:
Romy Jane van top tot teen! Misschien zie ik u binnenkort wel bij mij in de stoel! Tot dan. 

Het beste adres voor voetverzorging

www.pedicureholla.nl

Hollandialaan 4

9521 BW Nieuw-Buinen (West)

Behandeling op afspraak 06-13251889

Pedicure Holla

Ontspanning is de basis voor een gezonde lichaam en geest 

Voel jij je moe en gespannen? 
Zit je niet lekker in je vel? 
Pieker je veel en maak je je snel zorgen?

In mijn praktijk geef ik Voetreflextherapie, 
Tuinatherapie en Qigong.
 
Ik ben gespecialiseerd in overgangsverschijnselen.

Heb je interesse of wil je meer weten? 
Neem dan contact op via 0630504658

petra@innerlijkestap.nl
www.innerlijkestap.nl 

De behandelingen worden in de aanvullende verzekering door 
zorgverzekeraars vergoed. Informeer hiervoor bij je zorgverzekering.

Noorderstraat 19a
9524 PB Buinerveen

Website

Wilt u op de hoogte blijven van 
het laatste nieuws van

 CKC School 59, bezoekt u dan 
onze website:  

www.school59.nl

of volg ons op twitter:
@ckcschool59

mailto:geerthilbolling@wanadoo.nl
mailto:hobo14@zonnet.nl
http://www.school59.nl
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Zoals jullie ongetwijfeld weten 
zijn we al lange tijd bezig met het 
voorbereiden van een verbou-
wing aan het Dorpshuis.
Nadat we in 2020 de zonnepane-
len en de renovatie van het dak 
aan zuidzijde hebben gereali-
seerd, is nu de volgende fase 
aangebroken namelijk de sanitai-
re voorzieningen, hal en gedeelte 
keuken. 
Tijdens de verbouwing is het 
dorpshuis normaal geopend. 
De plannen zijn in een vergevor-
derd stadium en de start is 
gepland in de 2e week van okto-
ber 2022.
Om de kosten enigszins in de 
hand te houden willen we een 
aantal zaken in eigen beheer 
doen met behulp van vrijwilli-
gers uit onze leefomgeving. 
Wat willen we zelf doen: 

DE SLOOP VAN DE 

HUIDIGE SANITARE 

GROEP , GARDEROBE EN 

OPSLAG RUIMTE.
Daarnaast zorgen we zelf voor 
Toilet units op parkeerplaats tij-
dens de verbouwing en voor de 
containers die nodig zijn voor 
afvoer van puin en overige mate-
rialen.

Voor het slopen willen we dus 
een beroep doen op hulp van de 
dorpsgenoten.
Het slopen zal moeten gebeuren 
in de periode vanaf 3 oktober 
2022 uiteraard zal dit ook in over-
leg en onder begeleiding zijn van 
de aannemer.   Tijdens de ver-
bouwing is het dorpshuis nor-
maal geopend want we maken 
gebruik van een nieuwe ingang.
In de onderstaande foto's een 
impressie hoe een en ander er 
straks komt uit te zien.

VERBOUWING DORPSHUIS
AANMELDEN als vrijwilliger 
kan via Gienus Ratering telefo-
nisch of per mail:
Gienus@HRcoatings.nl
of 06 13686986.  Hij kan jullie 
ook de verder info verstrekken.

Begin september zullen we ook 
nog een info avond 
houden in het dorpshuis
 om alles toe te lichten

mailto:Gienus@HRcoatings.nl
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Nieuws OBS 75
Augustus 2022
Inmiddels zitten we alweer een 
paar weken in onze zomervakan-
tie. Heerlijk weer gehad en heer-
lijk weer op komst. De laatste 
schoolweken hebben bol gestaan 
van de activiteiten. Zo hebben 
groep 7 en 8 enorm veel toneel 
gespeeld voor de musical. De 
nodige liedjes en dansjes in 
gestudeerd. En uiteindelijk op 
woensdag 6 juli een geweldige 
uitvoering gehad voor de andere 
klassen 's morgens op school. En 
's avonds voor alle ouders en 
andere genodigden in ons Dorps-
huis. Wat waren ze zenuwachtig 
en wat is het een geweldig succes 
geworden.  Wat  hebben ze 
gelachen die kinderen en oh oh 
wat zijn er tranen gevloeid bij de 
ouders. Want ja, het is tegelijk het 
besef dat je kind ineens een stuk 
groter is geworden. Bijna klaar 
voor de brugklas is (groep 7) of 
zelfs al naar de brugklas gaat 
(groep 8). Dat proces van groter 
groeien gaat wat ongemerkt aan 
ons leerkrachten en ouders voor-
bij. Totdat de feest- en viermo-
menten zich aandienen. Zoals het 
veterstrik- en zwemdiploma, de 
overgang naar groep 3, de over-

gang naar de brugklas met daarna 
het middelbaar schooldiploma 
en zo verder. Groter groeien bete-
kent voor ons loslaten, zien wat 
er gebeurt, kinderen vallen en 
opstaan en leren gigantisch veel. 
De musical was geweldig, het 
afscheid van groep 8 een pracht-
herinnering waar we met veel 
warmte en plezier op terugkij-
ken. Voor veel ouders inderdaad 
een markeerpunt, wellicht voor 
de laatste keer bij school te zijn 
geweest omdat er geen jongere 
kinderen meer zijn. Bijzonder, 
elk jaar weer. 

Behalve de musical geoefend of 
juist gezien te hebben, zijn we 
natuurlijk ook met schoolreis 
geweest en op kamp. Groep 7/8 
had een heel stoer kamp op een 
kampeerboerderij op Schier-
monnikoog. 'it Ailân' zoals de 
Friezen zeggen. Veel gefietst, 
lekker gespeeld op het strand, 
schelpen gezocht, de Wasser-
mann-bunker bezocht en nog 
veel meer. Natuurlijk met de nodi-
ge friet en frisdranken tussen-
door. De kleuters zijn dit jaar heel 
Stoer bij de Boer geweest op een 
boerderij in de buurt. Daar waren 

heel lieve kleine biggetjes die je 
kon aaien en knuffelen. Daar 
waren de kinderen vol van. Be-
grijpelijk want de kleine bigge-
tjes zijn heel aandoenlijk en 
nieuwsgierig. De middenbouw 
van groep 3 t/m 6 ging letterlijk 
op avontuur bij Adventureland 
Assen (In- en Outdoor Pinokki-
o). In de touwen hangen, in de 
ballenbak, rennen, vliegen... wat 
was er enorm veel te doen. De 
tijd vloog. De kinderen kwamen 
dan ook met verhitte gezichtjes 
weer terug op school. Gelukkig 
kon er onbeperkt ranja worden 
gedronken. 
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Verder zijn de kinderen op de 
laatste schooldag nog even naar 
hun nieuwe klas geweest. En 
komend schooljaar hebben we 2 
klassen van 3 groepen (1/2/3 en 
6/7/8) en een klas van 2 groepen 
(4/5). Ook hebben we gedurende 
3 dagen een extra klas. Dat noe-
men we onze 'wisselklas'. We 
hebben een extra leerkracht zo-
dat groepen gesplist kunnen wor-
den en verdiepend met lesmateri-
aal aan de slag gaan. Omdat kin-
deren natuurlijk in lengte ver-
schillen, hebben we voor dit wis-
sellokaal speciale stoelkrukken 
en tafels gekocht op gelijke hoog-
te. De krukken (mooi in de kleur 
groen zoals al onze lokalen zijn 
geschilderd) hebben een verstel-
baar voetstepje zodat zowel een 
groep 3 leerling als een grote 
jongen uit groep 8 op dezelfde 
stoelkruk kan zitten. We zijn 
benieuwd hoe het komend jaar 
gaat lopen. Hierbij zullen we 
door specialisten worden bege-
leid op gebied van 3-groepen-
combinaties. Daarnaast zijn de 
leerkrachten van de betreffende 
groepen op klassenbezoek ge-
weest bij scholen van onze stich-
ting die al zo werken. Zij hebben 
op die manier veel kennis en 
inspiratie van heel dichtbij kun-
nen opdoen. Het team heeft er 
enorm veel zin in om de verande-
ringen tegemoet te treden! 

Natuurlijk hebben de kinderen 
ook na de start van de moestuin 
met André en Geert niet stil geze-
ten. Elke donderdag zijn groep-
jes van telkens 4 kinderen uit alle 
klassen aan het schoffelen, aan 
het poten en onkruid aan het wie-
den. Niet te vergeten, er werd ook 
heel wat water gegeven want 
hoewel het regelmatig regende 
was het af en toe ook goed heet. 
Het is zulk mooi onderwijs om te 
zien dat de kinderen zich ver-
wonderen over het ontkiemen 
van de zaden en groter groeien 
van wat ze geplant hebben. 
Onderwijl vergroten de kinderen 

hun woordenschat rondom de 
landbouw en tuinbouw. We zijn 
trots op de kinderen en enorm 
trots op deze 2 mannen die ons zo 
praktisch en leerzaam ondersteu-
nen. Kanjers!

Naast het bovenstaande is er 
natuurlijk nog veel meer ge`-
beurd, aan feestelijkheden maar 
ook aan hard werken en leren in 
de klassen. Hieronder een aantal 
verhalen uit de klassen. Ik wens u 
veel leesplezier toe en wellicht 
tot ziens op obs 75! 
Hartelijke groeten namens alle 
kinderen en het gehele team, 
David de Jonge  
Schoolleider obs 75 

Werken in de moestuin
Elke week wordt er nu door 4 
leerlingen (uit elke klas 1) onder 
leiding van Geert en André in de 
moestuin gewerkt. Er wordt wat 
nieuws gepoot, onkruid gewied, 
geschoffeld etc.

Nieuws uit groep 1 en 2
De kinderen hebben de afgelo-
pen weer een aantal nieuwe let-
ters geleerd. De letter n van nar-
cis. Spreek uit als 'nhu' niet als 
'en'. De letter z. Niet uit spreken 
als 'set', maar als zzz. Net als een 
zoemende bij. En de h van hark. 
Uit te spreken als 'huh', niet als 
'haa'. De kinderen hebben het 
fantastisch gedaan, ze hebben 
veel woorden geleerd met deze 
letters.

Schoolreis
Op donderdag 23 juni zijn de 
kinderen uit groep 1 en 2 naar 
Stoer bij de boer in Valthermond 
geweest. Wat hebben de kinderen 
een superdag gehad, alle kinde-
ren hebben genoten!

Nieuws uit groep 3 en 4
Vrijdag 10 juni hebben de groe-
pen 3 en 4 mee gedaan met het 
loopspel toernooi, georganiseerd 
door de combi coaches onderwijs 
& sport va de gemeente Borger-
Odoorn. Dit toernooi werd 
gehouden in sporthal de Split-
ting. We hebben met twee teams 
meegedaan aan het loop spel 
toernooi. De kinderen hebben 
allemaal enorm hun best gedaan 
en super hard gelopen. We heb-
ben helaas geen prijs gewonnen, 
maar hebben het wel erg goed 
gedaan en met heel veel plezier.
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Schoolreis groep 3 t/m 6
Op donderdag 23 juni zijn de 
groepen 3 t/m 6 naar Adventure-
land In- en Outdoor in Assen 
geweest. We vertrokken om 8.40 
uur met de bus vanaf school. In 
het park hebben de kinderen in 
groepen allerlei activiteiten 
gedaan zoals bijvoorbeeld klim-
men in het klimpark, survival op 
de survivalbaan, boogschieten, 
highland games en nog veel 
meer.

avond'. Veel kinderen deden een 
act, zoals: quizzen, toneelstukjes 
en dansjes. Het was een heel 
gezellig feestje!
Woensdagochtend moest er dan 
toch weer worden ingepakt. We 
moesten de fietsen inleveren en 
weer met de boot terug naar Lau-
wersoog. Daar stonden een aan-
tal ouders ons op te wachten om 
ons terug naar school te brengen.

Nieuws uit groep 5 en 6
Op donderdag 2 juni hebben de 
kinderen van groep 5/6 meege-
daan aan het jaarlijkse trefbal 
toernooi. In sporthal de Koel 
streden de kinderen in twee 
teams tegen andere scholen van 
de gemeente Borger-Odoorn. De 
kinderen waren super enthousi-
ast en bloedfanatiek! Maar 
ondanks dat zijn we helaas niet in 
de prijzen gevallen. Toch kunnen 
we terugkijken op een gezellige 
en sportieve ochtend.

Nieuws uit groep 7 en 8
De start van week 24 is best druk 
geweest. Groep 7 heeft de cito 
toetsen gemaakt.
Groep 8 zijn stil aan het werk 
geweest 'met het rode blokje'.
We zijn ook enorm hard aan het 
oefenen op de musical. Deze 
wordt uitgevoerd voor de ouders 
ter afsluiting van het schooljaar.

Schoolkamp
Maandag 20 juni was het dan 
eindelijk zover, groep 7 en 8 gaan 
op schoolkamp naar Schiermon-
nikoog. We hebben heerlijk in de 
zee gezwommen en we zijn naar 
het  Bunkermuseum Schlei 
geweest. Ook hebben we nog 
levend Stratego gespeeld.
Dinsdag hebben we met een gids 
de jutterstocht gedaan. Daar kwa-
men we iets te laat door een 'toe-
ristische route'. De kinderen heb-
ben o.a. krabbetjes, schelpen, het 
skelet van een zeester, hout en 
een vissenkop gevonden. Daarna 
hebben ze nog even gezwommen 
in de zee en later bij de Berken-
plas. Na het zwemmen hebben 
we inkopen gedaan in het cen-
trum en zijn er mooie souvenirs 
gekocht voor het thuisfront.
Rond 5 uur gingen we weer naar 
de boerderij en daar kwam ook 
juf Sakina de groep vergezellen! 
's Avonds hebben we een patatje 
gegeten bij de snackbar en heb-
ben Joy en Janine ons getrakteerd 
op een ijsje.
Om 21:00 begon onze 'Bonte 

Website
Wilt u op de hoogte blijven 
van het laatste nieuws van
OBS School 75, 
bezoekt u dan onze website:  
www.obs-75nieuwbuinen.nl/
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Voorschool 75
Zuiderdiep 3
9521 AA Nieuw-Buinen
Tel.: 06 13 49 18 65

Voor wie? 
Peuters vanaf 2 jaar en 3 maan-
den t/m 4 jaar.

Wanneer?
Op de dinsdag en donderdag van 
08:00 uur – 13:15 uur.
Op de vrijdag van 
08:00 uur – 13:30 uur.
U kunt twee of drie dagdelen 
afnemen naar keuze en over de 
tijden kunnen ook afspraken 
gemaakt worden.

Wat?
Een gevarieerd aanbod aan acti-
viteiten die de ontwikkeling van 
uw peuter stimuleren met behulp 
van het VVE programma Uk en 
Puk.

Waar?
In een lokaal van o.b.s 75, hier-
door kunnen we veel samenwer-
ken met de kleuters, gebruik 
maken van de faciliteiten van de 
basisschool en houden we de 
lijntjes naar de basisschool kort.

Meer informatie? 
Kijk op:
www.peuterkidz.nl
info@peuterkidz.nl
of bel tijdens de openingstijden 
naar onze locatie: 06 13 49 18 65

Wie maakt het mooiste gedicht 
over Nieuw-Buinen of Buiner-
veen? Het mag overal over gaan, 
als het maar met ons mooie dorp 
Nieuw-Buinen of Buinerveen te 
maken heeft. Denk hierbij aan de 
straat/buurt waarin je woont, 
bedrijf, vereniging, school of 
vroegere tijden enzovoort.

Een jury zal zich buigen over de 
inzendingen en de prijswinnaars 
bekend maken tijdens het feest-
weekend in 2023. 
Er wordt een prijs uitgereikt in de 
leeftijdscategorie t/m 12 jaar, 13 
t/m 17 jaar en volwassenen. 

Avitec infra & milieu NV

Zuiderdiep 34, 9521 AT Nieuw-Buinen

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

Tevens ligt het in de bedoeling 
om al deze gedichten in boek-
vorm uit te brengen in het jubi-
leumjaar. Wellicht zie je jouw 
gedicht dan in dit boek terug.
Opsturen kan nu al! 

Vermeld bij de inzending uw 
naam of pseudoniem en leeftijd. 
Mail uw inzending naar: 
gedichten200jaar@ziggo.nl
(meerdere inzendingen toege-
staan)

Wedstrijd mooiste gedicht 
200 jaar Nieuw-Buinen

mailto:gedichten200jaar@ziggo.nl
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Plaatselijk Belang Buinerveen/ 
Nieuw Buinen-west en het be-
stuur van dorpshuis de Vier-
sprong willen graag samen met 
de bewoners onderzoeken waar 
de behoeftes liggen in het dorp. 
Welke voorzieningen worden 
gemist? Wat kan er nog meer in 
het dorp en het dorpshuis ? Hoe 
kunnen we nog meer “zorgen 
voor elkaar”? 

Om de vragen samen op te pak-
ken en door het dorp te laten 
onderzoeken gaan we aan de slag 
met de 5 Sterren die het woon,- 
en leefplezier in het dorp bepa-
len. 
De 5 sterren zijn: 
* dorpsidentiteit en cultuur, 
*verenigingsleven en ontmoe-
ting, 
* zelforganisatiekracht,
* omzien naar elkaar, 
* leren van elkaar. 

Het uitgangspunt is om samen te 
onderzoeken welke kwaliteiten 
er zijn in het dorp, hoe we daar 
gebruik van kunnen maken, maar 

ook om te kijken welke valkuilen 
we durven erkennen. 

Een van de onderdelen van de 
aanpak is het samen in de spiegel 
kijken: wat gaat goed in het dorp 
en wat kan beter. Dit gaan we 
doen door huis aan huis met een 
Optrommelactie aan de slag te 
gaan:  met koektrommels en daar-
in een eigen dorpsgerichte vra-
genlijst die van deur tot deur door-
gegeven wordt, en aan het eind 
van de straat weer opgehaald. 
Succes verzekerd en nog leuk 
ook.
De uitkomsten, en de uitdaging-
en van dit hele traject worden 
feestelijk gepresenteerd in het 
dorp. 

Met ondersteuning van CMO en 
de BOKD is er uit de Regiodeal 
geld vrijgemaakt om ons te 
ondersteunen: het resultaat van 
de uitkomsten in Buinerveen/ 
Nieuw Buinen-west wordt mee-

WWW.OPTROMMELEN.NL

Op weg naar een 5 Sterrendorp!

genomen in het programma Vita-
le Dorpen.
Vanuit de Regiodeal worden we 
ondersteund met een procesbe-
geleider ( Annyttsje Pruim van 
Buurtwerk Nederland)  en kun-
nen we aan de slag met de 5 Ster-
ren aanpak ! 

Hoe gaan we te werk: 
Eerst wordt er een werkgroep 
gevormd, die we het sterrenteam 
noemen. Het sterrenteam is lei-
dend en wordt ondersteund door 
Annyttsje.
 
Als je al zin hebt om aan het Ster-
renteam deel te nemen, of 
gewoon meer wilt weten…. 
Neem contact op met 
Ina Ottens, 
ina.ottens@outlook.com
(Stichting Dorpshuis) of 
Ina Habing 
inahabing@ziggo.nl
(Plaatselijk Belang)

mailto:ina.ottens@outlook.com
mailto:inahabing@ziggo.nl
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Alzheimer Café opent in Borger-Odoorn
In september start in gemeente 
Borger-Odoorn het Alzheimer 
Café. 
Een Alzheimer Café is een plek 
om lotgenoten te ontmoeten en 
biedt informatie, gezelligheid 
en verrassende ontmoetingen.  
De bijeenkomsten zijn bedoeld 
voor mensen met dementie of 
geheugenproblemen, hun 
naasten, mantelzorgers en 
belangstellenden. 
Elke eerste woensdag van de 
maand wordt het Alzheimer 
Café georganiseerd in het 
dorpshuis in Exloo aan de 
Hoofdstraat 58A.

Opening door wethouder 
Huijing
De diagnose dementie is zeer 
ingrijpend en roept veel emoties 
en vragen op. Dan kan het 
helpen om ervaringen uit te 
wisselen, lotgenoten te 
ontmoeten en van elkaar te 
leren.
Op woensdag 7 september vindt 
om 19.30 uur de officiële 
opening plaats door wethouder 
Ankie Huijing. 
Elke keer een ander thema

Elke bijeenkomst heeft een 
ander thema. In september is 
dat 'Dementie en de rol van de 
mantelzorger'. 
In de maanden daarna zijn de 
thema's: Dementie of de mens?,  
Dementie en bewegen en 'Wat 
doet de casemanager dementie?. 

De bijeenkomsten zijn van 
19.30 uur tot 21.00 uur. Inloop 
is vanaf 19.00 uur. 
De toegang is gratis en 
aanmelden vooraf is niet nodig.

Wilt u informatie over het 
Alzheimer Café Borger-
Odoorn? Neemt u dan contact 
op met:
Petra van den Bosch, tel.nr:  06 
– 11 39 43 01   Mail: 
p.vandenbosch@borger-
odoorn.nl

Ben je zorgprofessional? Dan 
graag vooraf checken bij de 
coördinator of er plek is om het 
café bij te wonen.

mailto:p.vandenbosch@borger-odoorn.nl
mailto:p.vandenbosch@borger-odoorn.nl
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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

Zuiderdiep 64

9521 AV Nieuw-Buinen

T 06 54774473

holmhuis@brocante-theeschenkerij.nl

www.holmhuis-brocantetheeschenkerij.nl

openingstijden: zie website

Hypnotherapie en coaching
volwas  senen en kinderen

 In te zetten bij:
 • Angsten en fobieën  • Migraine en hoofdpijn
 • Afvallen   • Pijnbestrijding
 • Beter slapen   • Stoppen met roken
 • Burn-out en stress  • Zelfvertrouwen

Zuiderdiep 20  www.feel-fine.nl
9521 AT Nieuw-Buinen  info@feel-fine.nl
 0619050605

Feel-Fine

Regio Drenthe van de Diabetes-
vereniging Nederland organi-
seert elke 3e zaterdag in de 
maand een natuur- of stadswan-
deling van circa 5 km vanuit een 
plaats in Drenthe. 

Wil je meewandelen en met lot-
genoten ervaringen uitwisselen? 
Meld je dan aan via onderstaand 
e-mail adres.  
Na afloop gaan we samen een 
kopje koffie/thee drinken. 
Voor leden is meewandelen gra-
tis, niet leden betalen een bijdra-
ge van € 3,-. 
De eerstkomende wandeling is 
een natuurwandeling vanuit 
Drouwen. 
Datum: 
Zaterdag 17 september 2022.  
Tijd: 10.30 uur. 

Start locatie:
Parkeerplaats Alinghoek, 
Alinghoek 16A
9533 PE Drouwen
  
Aanmelden  bij 
Gerda van der Velds, 
E-mail: 
dvndrenthe@hotmail.com 

Tel. nr.: 06-13406719 

http://www.school59.nl
mailto:hobo14@zonnet.nl
mailto:dvndrenthe@hotmail.com
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Welnee, de denk-, woord- en 
letterpuzzel heeft heel wat lezers 
beziggehouden. Ook ene Flip of 
Philip van buiten het lezers- en 
verspreidingsgebied van de 
Dorpskrant Buinerveen. Uit een 
telefoontje van deze vriendelijk 
overkomende jongeman uit 
Exloo (gemeentehuis?) moesten 
we vernemen dat hij niet verder 
is gekomen dan de oplossingen 
6, 8 en 10. Voorts de opmerking 
dat je waarschijnlijk dik 40 jaren 
in Buinerveen gewoond moet 
hebben, wil je een schijn van 
kans maken om tot de oplossing, 
een woord in de centrale vertica-
le balk, te geraken. Wat heeft Flip 
dan wel bereikt? Dat is aardig en 
goed bedoeld verwerkt in de titel 
van dit antwoordenverhaal. 
Gelukkig hebben een aantal 
(mee)lezers laten weten een 
poging te hebben ondernomen 
om aan onze eenmalige ‘attrac-
tie’ mee te werken. Een aantal 
van hen vonden het leuk en uitda-
gend, maar toch net iets te moei-
lijk. Anderen waren met het denk-
werk begonnen en voelden zich 
gaandeweg geholpen door de 
steuncijfertjes, doch vinden van 
alle 12 begrippen en namen zat er 
niet in. Wat ons betreft, toch een 
lichte schouderklop voor deze 
filippineuzen. Vooruitlopend op 
de lezer annex puzzelaar die als 
enige inzender tot de oplossing 
van de 2022- juni-opdracht is 
geraakt, zowaar een heuse klus, 
lopen we eerst aan de hand van de  
deelopdrachten die 12 letterleve-
ranciers door.
 
1. Gevraagd naar de naam 
van het redactielid van Dorps-
krant Buinerveen, die in 2017 
een jubileumtermijn van 25 jaren 
vierde. Bovenin een kleurrijk 
versierde krantenkop, “Dorps-
krant, toen en nu” volgt een 
terugblik waaruit blijkt dat Janny 
Hoving het langstzittende redac-

tielid is. Zij herinnert zich al te 
goed dat de eerste dorpskranten 
nog via knip- en plakwerk tot 
stand kwamen. Voor de puzzel 
levert haar naam de V.
2. Een seizoenverschijnsel, 
waaraan medewerking van tal 
van vrijwilligers noodzakelijk is, 
geen koud kunstje! Karin de 
Kwaadsteniet schrijft in 2009 
over haar winterervaringen en -
belevenissen in relatie tot ijspret. 
Naar letter 2 in de puzzel gaat de 
IJ (lees ij).
3. Mogelijk aangedreven 
door hun jubileum, geven de 
dames van “Nooit Ophouden 
Altijd Doorgaan” in 2019 de 
nadere aanzet tot wat? Onder 
meer via een opwekkend verhaal 
van Marjan Poelman werd er een 
opkikkertje aan gegeven. Aan het 
bestaan en beleven van welke 
bijeenkomsten? Dat betreft het 
Vrouwencafé, waarin de letter F.
4. Een van de vaste adver-
teerders in Dorpskrant Buiner-
veen zou in 2022, let wel: dit 
kalenderjaar, 100 jaar bestaan. 
Steeds met grote en vette letters 
A l  Vana f  1922  Comple t e 
Woninginrichting. Gevraagd 
naar tijdvak is het antwoord 
eeuw. De tweede E past in de 
puzzel.
5. Voor Kerst 2015 heeft 
Lonneke Visser een kinderkoor, 
bestaande uit getalenteerde leer-
lingen van de basisschool, 
samengesteld. Een clubje met 
toekomst en een heuse flashmob 
bij hun optreden. Wat was de 
naam van deze Hemmeltied-
waardige zanggroep? De Kerst-
bengeltjes. De letter b zou leuker 
zijn, het werd N in de puzzel. 
6. In onze dorpskrant ko-
men werk en uitstraling van de 
Bibliotheek regelmatig in beeld. 
Begin 2018 werd gewezen op de 
toenemende rol en invloed van 
internet en daaraan gekoppelde 
berichtenopties. Om in die 

wereld bij te blijven bood de 
Bieb gratis cursusdagen aan. 
Onder welke naam? Dat gebeur-
de onder de naam Digisterker, zie 
T.
7. Kop in ons blad, Spel-
week Buinerveen 10 jaar, met 
verwijzing naar maar liefst 42 
ondersteuners van dat evene-
ment. Eén ervan brengt gipspla-
ten aan de man, maakt tevens 
reclame voor verantwoord en 
fraai uitvoeren van een specifie-
ke binnenhuisklus.  Naam? 
Antwoord: spachtelwerk (pleis-
teren). Goed voor de W.
8. Korte opdracht naar aan-
leiding van voorpaginanieuws 
april 2019: aandacht voor een 
verblijfplaats van niveau. In het 
Register Onroerend Goed is het 
duurste woningbezit van Buiner-
veen wel terug te vinden (ca. € 6 
ton), evenwel werd in de filippi-
ne gevraagd naar het boomhoge 
ooievaarsnest nabij huize Rous. 
Puntje op de I (= i). 
9. Schrijver van een artikel 
over de relatie tussen Covid-19 
en het verlies aan onderlinge  
communicatie als gevolg van de 
besmettingsmaatregelen roept in 
dorpskrant 2020 (december) op 
om af en toe een telefoontje, een 
appje of mailberichtje in te zet-
ten. Wie schreef dat verhaal? 
Deze verbindende tekst kwam 
van Wim Windt. Letter N.
10. Al in 2013 stond onze 
dorpskrant stil bij de droom van 
Anita Holm. Het geheel van over-
peinzingen, voorstellingen en 
toekomstbeelden die haar slaap 
beïnvloedden en dat niet of nau-
welijks verstoorden, werd op 
niveau én niet slaapverwekkend 
door Marjan Poelman beschre-
ven. Antwoord is een eigen wink-
el in brocante en dus de T. 
11. Willem Wanders weet 
weer wat werkelijk waar is. In 
onze dorpskrant (2009) betoogt 
hij met klem over een kram op de 

 FILIPPINE GEFLIPT? 
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neus van een (slacht)varken. En 
het voorwerp om die kram netjes 
te plaatsen wordt door toege-
spitst technisch denken van Thea 
van der Teems trots en transitbe-
wust van de goede naam voor-
zien: neusringtang. Letter I (i).
12. De filippine eindigt met 
een opdracht uit de oude doos. 
Ergens in de regio (gebied van 
onze lezers) wordt plezier be-
leefd aan een regenboogspel én 
aan het in gebruik nemen van een 
basket. Is Engels voor baskiet = 
mand. De vraag beoogde op te 
hoesten waar de basket (1997) 
werd ingewijd. Met Telgentuin 
bal in het net. Letter G. 
Buiten de “komiek” (kom-ik-
even-kijken!) uit Exloo, die niet 

zo veel verder kwam dan drie 
begrippen voor de filippine, en 
een paar pogende enthousiaste-
lingen, heeft EEN lezer van onze 
dorpskrant gereageerd op de puz-
zel én die lezer had het juiste 
woord in de centrale balk en ook 
nog eens op basis van alle 12 
goed! Zie zijn hoogstpersoonlij-
ke resultaat. Geen woorden 
voor? Juist wél! Een schouder-
klop, gelukwens, dank, tevreden-
heid, blijheid en blijken van goed-
keuring aan het adres van Wim 
Bruil te Buinerveen. Zoals voor-
zien bij plaatsing van de filippi-
ne, zouden constructeur van de 
puzzel en de overige hoeders van 
de dorpskrant uit hun dak gaan 
bij elke binnen gekomen puzzel-

reactie. Wim, goed gedaan! 
Grote inzet, prima oplossing 
puzzel én daarmee ook nog eens 
bijgedragen aan het afscheid van 
Martin die gedurende vijfen-
twintig jaren aan honderdvijftig 
edities aan DE Dorpskrant Bui-
nerveen heeft bijgedragen.         
                                                                                                                
Graag gedaan en met plezier,
                                                                                                                                    
Martin 
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Meraskikkernieuws
Naar links…naar rechts…
olé…Bella Ciao! 
Zo maar een zomerse muzikale 
cocktail. Nog even genieten van 
de zomerzon, heerlijke avonden 
buiten, muziek in de open lucht 
of met de deuren wijd open. Wat 
klinkt dat gezellig. Ha, in de prak-
tijk is oefenen bij temperaturen 
van net onder de 30 graden iets 
minder romantisch. De condens 
lappen die normaal onder de 
koperblazers op de grond liggen, 
heb je nu niet nodig of het zou 
misschien kunnen zijn om je 
hoofd mee droog te deppen. 
We hebben een leuke, drukke 
zomer gehad. Voor ons geen 
muzikale stop maar af een toe 
een muzikant met vakantie. Het 
kan 'gewoon' weer, heerlijk! Het 
lukte steeds om, soms met hulp 
van een gastmuzikant, een leuke 
bezetting bij elkaar te krijgen. 
Onze dorpsfotograaf Geert Hil-
bolling werd 65 en natuurlijk 
hoort daar een serenade bij. Nu 
hebben we best een breed reper-
toire intussen, maar Geert blijkt 
liefhebber van toch een wat 
ander genre waarvoor niet veel 
arrangementen voor groepen 
zoals de Meraskikkers bestaan. 
The Rolling Stones is voor ons 
nog net een brug te ver. Met 
Radar Love kwamen we in de 
buurt maar dat vraag toch wel om 
een aanwezige drummer. I will 
survive zou een optie zijn, maar 
niet zonder sax en scheurtrombo-
ne dan toch? 'Schatje mag ik je 
foto' is thematisch in dit geval 
zeker op zijn plek alleen de kans 
dat we de jarige daarmee zouden 
plezieren was nihil. Iedereen 
weet dat Geert gezegend is met 
groene vingers en zijn tuin er 
altijd puik uitziet. Niet echt een 
toentje, meer een toene. 
Ede Staal bood uitkomst alleen 
ook hier geen passend arrang-
ement te vinden. Gelukkig heb-
ben we Brenda en die is zelf gaan 

arrangeren met een Meraskik-
kerversie van 'Mien toentje' als 
resultaat. Super trots zijn we op 
Brenda, want het klonk zoals 
bedoeld! En Geert, we hebben 
het wel gezien hoor, sterk spul 
hè? 
Behalve bezig met muziek heb-
ben we de zomer ook goed benut 
met een ander soort vakman-
schap. We zijn bijna klaar voor 
het dorpspleinfeest. Vrijdag-
avond leveren we een bijdrage 
aan het muzikale onderdeel van 
de pubquizz, zaterdag spelen we 
op de markt en brengen we ook 
een aantal van onze nieuwe num-
mers. Een paar meraskikkers zijn 
zo creatief, dat ze een flinke voor-
raad heuse Meraskikkers merch 
hebben gemaakt voor de verkoop 
tijdens de markt op zaterdagmid-
dag. Unieke exemplaren, zuiver 
Meraskikkerhandwerk en:
op=op. Must haves voor iedere 
Merasker toch? En van de op-
brengst kopen we weer nieuwe 
muziek om in de winter mee te 
gaan oefenen. 
Misschien goed om nog eens te 
vermelden: Bij een jubileum, 
speciale verjaardag, opening of 
'gewoon' een feestje waar je 
iemand wilt verrassen met een 
serenade, mag je ons altijd vra-
gen wanneer je dat leuk vindt. 
Kunnen we een redelijk comple-
te muzikale bezetting op het 

gewenste moment bij elkaar krij-
gen dan komen we graag langs. 
Hiermee leveren wij onze vrolij-
ke bijdrage aan de leefbaarheid 
in ons dorp. Voor de kosten hoef 
je het niet te laten; die zijn er niet. 
Een vrije gift mag natuurlijk 
altijd. Daar kopen we dan weer 
nieuwe muziek van of organise-
ren we een andere muzikale acti-
viteit. Bespeel je zelf een instru-
ment dat mooi zou passen in onze 
bezetting en wil je wel eens mee-
doen? We zijn te bereiken via 
viersprongmusic@gmail.com
of gewoon even aangeven bij een 
van de Meraskikkers. 

Margriet Nascimento

mailto:viersprongmusic@gmail.com
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In de vorige Dorpskrant konden 
we jullie melden dat Volkszang 
Buinerveen nog springlevend is! 
Met plezier en ook wel een beetje 
vol verwachting gaan we donder-
dag 1 september om 19.30 uur 
weer van start in de grote zaal in 
ons Dorpshuis. Een mooie balans 
tussen de verschillende stem-
soorten zoals het nu lijkt én met 
een nieuwe muzikaal begeleider. 
Zo maar uit ons eigen dorp wat 
we vooraf niet hadden kunnen 
bedenken. De manier waarop 
geeft maar weer aan waar 't 
Meras sterk in is: verbinden.
Toen het Veenkoar hoorde dat we 
zonder accordeonist zaten ging 
daar een lampje branden. Arnold 
had gehoord van een dame in het 
nieuwe Zuidonder die én accor-
deon speelde én ook nog eens 
zou kunnen dirigeren. Man man, 
't zol toch nait?
't Zol wel! Margret zocht contact 
met Gonda en zij wil ons graag 
weer op gang helpen. Voor 
Gonda best spannend maar wij 
hebben er alle vertrouwen in dat 
ze zich snel bij ons thuis voelt. In 
een volgende Dorpskrant stellen 
we haar graag aan jullie voor. 
Voor wie het leuk lijkt iedere 
eerste donderdag van de maand 
liedjes uit de oude doos met ons 
mee te zingen: voel je van harte 
welkom! Je hoeft geen superta-
lent te zijn, met plezier zingen is 
genoeg! 
Voor meer informatie of aanmel-
den kun je terecht bij Margret 
Hoving via 06-57782063 of 
famwhoving@hotmail.com. 
Hoe meer stemmen, hoe meer 
vreugd!

Margriet Nascimento
Nog een leuke site voor thuis: 
www.liedjeskist.nl

Volkszang 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. 

mailto:famwhoving@hotmail.com
http://www.liedjeskist.nl
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Nieuws van de Kerngroep 
Buinerveen-Nieuw Buinen West
Tot 30 juni konden aanvragen 
voor de eerste ronde toekenning 
subsidies uit het Gebiedsfonds 
Drentse Monden ingediend wor-
den. 
Bij onze kerngroep zijn 3 volle-
dige aanvragen binnengekomen 
die we allemaal van een positief 
advies hebben voorzien. Soms 
vraagt de oorspronkelijke aan-
vraag om een aanpassing om 
binnen de spelregels of het 
beschikbare budget te passen. In 
de eerste ronde is voor onze kern 
€ 20.000,- van het jaarbudget van 
€ 35.593,78 uitgekeerd en weten 
we intussen dat er nog een aantal 
grote aanvragen voor de rest van 
dit jaar en de komende jaren op 
de plank liggen! 
De volgende aanvragers hebben 
hun subsidie intussen ontvangen:
* € 15.000,- voor verduurzaming 
en verbouwing van het Dorps-
huis De Viersprong in Buiner-
veen aan de Stichting Dorpshuis 
Buinerveen
* € 3.500,- voor het dorpsplein-
feest in Buinerveen aan de Stich-
ting Dorpspleinfeest Buinerveen
* € 1.500,- voor een evenemen-
tentent tijdens de spelweek Bui-
nerveen aan de commissie Spel-
week Buinerveen (Stichting 
Dorpshuis Buinerveen)

Op dit moment zijn we al bezig 
met de volgende subsidieronde 
die 30 september afloopt. Heb je 
projecten die hiervoor in aanmer-
king komen, dien ze dan tijdig in. 
Voorzie je nu al dat het budget 
onvoldoende is? Ga toch in ge-
sprek met de kerngroepleden. 
Het totale subsidietraject duurt 
10 jaar en hoe meer zicht we heb-
ben op de toekomstige plannen 
van verenigingen en stichtingen 
in ons kerngebied, des te beter 
kunnen we samen de aanvragen 
daarop afstemmen. 

Hoe zit het ook alweer?
De komende 10 jaar storten de 
Rijksoverheid, de provincie Dren-
the en de gemeente Borger-
Odoorn zo'n 3 miljoen euro in het 
fonds om lokale maatschappelij-
ke initiatieven te ondersteunen. 
Jaarlijks komt 1/10 deel van het 
totale bedrag beschikbaar voor 
de kernen. Het fonds moet een 
belangrijke bijdrage leveren aan 
de leefbaarheid van het effectge-
bied van de windparken in de 
gemeente Borger-Odoorn. Om 
de verdeling van de gelden vol-
gens lokaal opgestelde spelregels 
te stroomlijnen is de stichting 
Gebiedsfonds Drentse Monden 
opgericht. Binnen onze gemeen-
te zijn 7 kerngroepen vastgesteld, 
waarvan Buinerveen-Nieuw Bui-
nen West 'onze' kern betreft. 

De Kerngroep Buinerveen-
Nieuw Buinen West bestaat uit:
 Ina Habing (voorzitter)
 Chris van Houten 
 (secretaris)
 Dennis Middeljans 
 Arnold Habing
 Gerbrand Plat
 Harm van Rhee 
 Margriet Nascimento 

De kerngroep beoordeelt de bin-
nengekomen aanvragen door ze 
te toetsen aan de spelregels van 
het Gebiedsfonds. We vinden het 
nog steeds leuk wanneer een paar 
jongeren uit ons dorp mee willen 
gaan draaien in de kerngroep. 
Om formeel mee te kunnen 
beslissen moet je 18 jaar zijn, 
maar mee kunnen praten en 
invloed hebben is natuurlijk niet 
leeftijdgebonden. Dus, heb je 
ideeën voor ons leefgebied Bui-
nerveen-Nieuw Buinen West én 
wil je graag met een groep afwe-
gingen maken voor toekenning 
van bedragen uit het gebieds-

fonds, dan horen we het graag!
Ieder jaar komt voor onze kern 
een bedrag van ruim € 35.000,- 
beschikbaar.

Alléén via de website www.ge-
biedsfonds.nu kunnen aanvragen 
voor een financiële bijdrage uit 
het gebiedsfonds ingediend wor-
den. Ook de voorwaarden waar-
aan de aanvragen moeten vol-
doen staan daar vermeld. Denk in 
ieder geval aan het aantonen van 
een breed draagvlak binnen ons 
kerngebied voor je initiatief, een 
goede financiële onderbouwing 
én check of je aanvraag/project 
niet toevallig de taak is van de 
overheid of een semipublieke 
instantie. Daarmee voorkom je 
dat de aanvraag niet in behande-
ling genomen wordt. 
Heb je vragen, dan kun je altijd 
met een van de kerngroepleden 
contact opnemen. De uiterlijke 
inleverdatum voor de tweede 
ronde aanvragen is 30 september 
2022. Daarna worden ze beoor-
deeld op de criteria die je ook op 
de website kunt vinden door de 
kerngroep en doorgezet met een 
advies naar de stichting Gebieds-
fonds Drentse Monden. Het stre-
ven is om eind oktober 2022 de 
volgende bedragen uit het fonds 
uit te kunnen keren. 

Een tweede fonds? We merken 
dat er soms wat verwarring is 
over het gebiedsfonds waar we 
nu mee werken. Vanuit de wind-
parken zelf wordt ook gesproken 
over een gebiedsfonds. Dat fonds 
betreft voor de gemeente Borger-
Odoorn en deels Stadskanaal de 
gelden die beschikbaar worden 
gesteld vanuit de windparken 
zelf op basis van opgewekt MWh 
stroom per jaar. Vertegenwoordi-
gers van de windparken zijn op 
dit moment in gesprek met een 
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nieuwe adviesgroep vanuit de 8 
kernen (7 + Stadskanaal) over de 
besteding van deze toekomstige 
geldstroom. Dat staat dus op dit 
moment volledig los van het 
gebiedsfonds waar we nu in onze 
kern aanvragen voor in kunnen 
dienen. Wel weten we intussen 
dat per kern 15 jaar lang onge-
veer € 20.000,- op jaarbasis 
beschikbaar kan gaan komen 
vanaf 2023 uit het fonds van de 
windparken. Zodra bekend is hoe 
het nieuwe fonds eruit gaat zien 
en binnen welke 'spelregels' daar-
voor aanvragen ingediend kun-
nen gaan worden, wordt onze 
kern daarover geïnformeerd. 
Intussen is wel duidelijk dat indi-
viduele compensatieregelingen 
op basis van het aantal woningen 
en de verwachte middelen in het 
fonds, per woonhuis niet echt 
lonend zijn. 

Zodra meer bekend is over dit fonds, zullen we dat ook met jullie delen 
via onze dorpskrant. Houd daarvoor ook de site www.drentsemonden-
oostermoer.nl  van de windparken zelf in de gaten. 

Margriet Nascimento

http://www.drentsemondenoostermoer.nl
http://www.drentsemondenoostermoer.nl
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Vervolg van pagina 1

alles schoongemaakt moest wor-
den. Maar de spellen en het pro-
gramma waren bedacht, dus dat 
scheelde weer een hoop tijd. 
Alleen bleek toen dat soms de 
spelregels of de gedachte achter 
een spel niet meer helemaal dui-
delijk was. De kinderen zullen er 
niets van gemerkt hebben, maar 
het bestuur heeft soms wel even 
peentjes gezweet; hoe zat het ook 
alweer? Maar uiteindelijk ging 
woensdagmiddag 1400u de Spel-
week van start. En wat is er dan 
feestelijker dan samen taart eten? 
Voor alle kinderen was er een 
kleurengebakje met een foto-
opdruk, 15 jaar Spelweek! Feest! 
En nadat er gesmuld was gingen 
de 3 verschillende groepen van 
start. Voor de jongsten, groep 1 
t/m 4 in de basisschoolleeftijd 
moest er geruild worden. Elk 
groepje ging met een feesttoeter 
op pad om in de buurt steeds gro-
tere spullen te kunnen ruilen, 
startend met de toeter. Uiteinde-
lijk kwam een groepje met een 
complete camping thuis. Een 
mooie Ola parasol, een werptent 
en een badmintonsetje. Ook 
kwam een groepje terug met een 
mega groot schilderij. Al met al 
een geslaagde actie. Misschien 
hebt u ze ook aan de deur gehad?
Voor de wat oudere basisschool-
jeugd, groep 5 t/m 8 werd begon-
nen met een challenge: wie 
bouwt de hoogste stapel, kan het 
langst touwtje springen, kan het 
stilste diverse dingen eten. Hila-
riteit alom. Probeer maar eens 
chips te eten zonder geluid te 
maken. Voor de begeleiders werd 
het even heel erg stil tijdens dit 
onderdeel.
De 12+ deelnemers kregen een 
spel met als titel De Alleskunner. 
Het spel was gebaseerd op het 
gelijknamige Tv-programma. 
Diverse spel let jes  werden 
gespeeld om te kijken wie iets het 
beste kon. Bijvoorbeeld muntjes 
in een bak water gooien of zo 
veel mogelijk wasknijpers aan je 

hoofd vastmaken. En zo was de 
aftrap van de 15e Spelweek een 
feit. Voor 5 t/m 8 en de 12+ was er 
ook nog een avondprogramma.
Donderdagochtend werden de 
jongsten weer fris in de tent ver-
wacht. Zij pimpten een sleutel-
hanger en konden een mooi lin-
nen zakje versieren. Dit versier-
de zakje werd 's middags weer 
uitgedeeld en was gevuld met 
lekkers beschikbaar tijdens de 
picknick, onderdeel van Het 
kabouterpad. Er werd heerlijk 
gepicknickt op het veld achter 
OBS 75. Alle kinderen hadden 
ook een rode kaboutermuts 
gekregen en Ina Habing las een 
mooi verhaal voor en er werd 
actief van het verhaal een nieuw 
verhaal gemaakt. Ook werden 
enkele spelletjes gespeeld.
Groep 5 t/m 8 hadden hun eigen 
uitdaging. Hoe houd ik mijn sok-

ken wit? Eén deelnemer per 
groepje kreeg spierwitte sport-
sokken aan over zijn schoenen. 
Er werd begonnen met het oplos-
sen van een rebus en de groep die 
het snelste klaar was mocht als 
eerste een hulpmiddel kiezen. Er 
stond een brancard klaar, een 
vuilcontainer, een skelteraan-
hanger of een steekwagen. En 
wie dan dacht dat de witte sok-
kendrager gewoon in de contai-
ner kon blijven zitten of op de 
steekkar kon blijven staan, die 
had het mis. Ook het kind met de 
witte sokken moest mee doen 
met de spellen. Als er dan 
gehinkeld moest worden, dan 
kon deze op de rug meegenomen 
worden. Een ander dacht slim te 
zijn om de sokken op een gege-
ven moment om te keren en bin-
nenstebuiten te dragen. Toen 
echter bij de tent teruggekomen 
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Hoe houd ik mijn sokken wit?

werd, is er zeer kritisch gekeken 
door de jury en zijn er bijna gehe-
le debatten gevoerd om de win-
naar te bepalen. Maar men kwam 
er uit.
Ook voor 12+ was er weer een 
uitdagend programma, naast 
lasergamen werd er ook gesupt 
bij de molen in Gasselternijveen. 
Het keihard oppompen van de 
sup was nog wel een uitdaging 
maar het geweldige weer in com-
binatie met het water en de uitda-
ging om op de plank de blijven 
zitten of staan was een garantie 
voor vermaak. 
En dan de legendarische vrijdag, 
al jaren kijkt ieder kind uit naar 
deze dag. Een stormbaan van 
maar liefst 57 meter, weer verge-

zeld door de buikschuifbaan, 
zorgt ieder jaar voor gretige 
gezichtjes en een hoog oh-en-ah 
gehalte. Jong en oud kan niet 
wachten tot het op hun program-
ma staat. Flessen groene zeep en 
een hoop water zorgen voor glib-
berige lijven en een bijna on-
neembare stormbaan.
Dit jaar heeft de brandweer het 
enorme watervat wat gebruikt 
wordt om de stormbaan nat te 
houden donderdagavond al ge-
vuld. Toen uiteindelijk na een 
glibberige en natte ochtend het 
vat al weer bijna leeg was, hoefde 
er maar even geschakeld te wor-
den en kwam uit de dorpsge-
meenschap gauw de hulp om 
hem weer te vullen. De spontane 
hulp uit het dorp, onvoorwaarde-
lijk en zonder verdere band met 
deelnemende kinderen wordt elk 
jaar zeer gewaardeerd. Soms was 
1 telefoontje genoeg, ook 's 
avonds laat, om iets was onver-
wachts kapot was te vervangen. 
Helaas laat de maatschappij een 
beweging zien dat het vinden van 

vrijwilligers uit de gezinnen van 
de deelnemers steeds moeilijker 
wordt. Met name dit jaar heeft 
het bestuur ongelooflijk veel 
moeite gehad om voldoende vrij-
willigers en hulp te vinden. 
Steeds meer wordt een beroep 
gedaan op overige dorpsbewo-
ners. Enerzijds natuurlijk gewel-
dig dat de lokale bevolking het 
belangrijk vindt dat deze Spel-
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week elk jaar plaats vindt, ander-
zijds erg teleurstellend dat het 
percentage helpende ouders 
steeds kleiner wordt. En voor het 
slagen van een volgende Spel-
week is alle hulp, ook van 
ouders, toch echt nodig. Al is het 
maar 1 dagdeel. Als ieder ouder 
zich 1 dagdeel beschikbaar kan 

stellen, ook 's avonds is dat moge-
lijk, dat scheelt al een hoop. De 
dropping was 1 van de onderd-
elen die qua begeleiding bijna 
afgelast zou zijn. Gelukkig is het 
toch nog gelukt. De groepjes zijn 
dit jaar gedropt bij het Zwanen-
meerbos bij Gieten. Deze keer 
werd het een dropping met 

opdrachten waardoor de route 
terug deels bepaald werd. Er is 
namelijk iets in het landschap 
veranderd de afgelopen jaren. Er 
staan rijen bakens met rode lamp-
jes, de windmolens. Het dan star-
ten in de juiste richting is een 
makkie. Vandaar dat er opdrach-
ten meegegeven zijn in de vorm 
van foto's. Plus niet elke groep 
kreeg daardoor de zelfde route. 
De 1 via Gasselte, de ander via 
Kostvlies. En er werd een foto 
gestuurd naar de groep en pas als 
de locatie gevonden werd dan 
moest er een foto mét de groep 
gemaakt worden op de locatie. 
Deze werd verzonden naar het 
bestuur en vervolgens kwam een 
nieuwe foto opdracht. De laatste 
groep was om 05:00u terug in de 
vroege zaterdagochtend bij het 
voetbalveld. Alwaar groep 6 t/m 
8 mocht blijven slapen waar 12 
kinderen gebruik van gemaakt 
hebben. Een mega kampvuur in 
een grote ijzeren bak en heerlijke 
bankstellen eromheen verhoog-
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den het chill-gehalte. 
Deze week ontbrak het de kinde-
ren aan niets. Er werd erg gezond 
gesnackt: tomaatjes, stapels kom-
kommers, druiven en meloen 
vonden gretig aftrek. Het was 
vast de eerste Spelweek zonder 
chips. En de kinderen vragen 
tegenwoordig om water in plaats 
van ranja, dat viel echt op. Dus de 
aloude bekende ranjatap lijkt een 
update nodig te hebben. Bijzon-
der om te zien dat 15 jaar Spel-
week op dit front aan het veran-
deren is. Ongetwijfeld zullen de 
diverse lifestyle programma's 
van de overheid en gezondheids-
zorg hier invloed op hebben.
Natuurlijk was er ook genoeg 
ander lekkers op de diverse 
momenten: broodjes hamburger, 
een bbq, broodjes knakworst en 
de grootste verrassing was Stro-
piewafel met een heus kraampje 
waar ieder kind een bakje krui-
mels kon halen. Met of zonder 
stroop erop geschept vanuit een 
grote ketel. Ook weer zo'n spon-
tane verrassing uit het dorp.
Maar ook de kinderen hebben 
allen hun beste beentje voorge-
zet. Groot hielp klein. Zorgzaam 
en gezellig. Geen wanklank 
gehoord en de Spelweek van 
2022 gaat echt de boeken in als 
een zeer rustige, super gezellige 
week die omgevlogen is. Het 
bestuur kijkt moe en zeer vol-
daan terug op een geweldige 
week. Ze willen graag alle hulp-
troepen in de vorm van vrijwilli-

gers, sponsoren, bewoners, 
bedrijven en iedereen die ook dit 
jaar de Spelweek een warm hart 
toegedragen heeft ontzettend 
bedanken. Zonder jullie was het 
niet mogelijk geweest weer zo'n 
geweldig evenement voor de 
jeugd te organiseren. 

Graag wil het bestuur van de Spel-
week u nog attent maken op de 
komende clubsupportactie van 
de Rabobank. Dit jaar kan voor 
het eerst ook gekozen worden 
voor de Spelweek. Ontvangt u 
dus een uitnodiging als lid van de 
Rabobank voor de clubsupport-
actie, vergeet vooral niet ook een 
stem uit te brengen op de Spel-
week. Stemmen kan van 5 sep-
tember t/m 27 september 2022

Marjan Poelman

Alles weer ingepakt voor volgend jaar
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NIEUWS VAN DE BIBLIOTHEKEN
Bibliotheek Nieuw-Buinen openingstijden
Maandag: 14.00 - 17.00 uur
Dinsdag: 14.00 - 17.00 uur
Donderdag: 08.30 - 11.00 uur 
  14.00 - 17.00 uur

Aangepaste openingstijden
In de zomervakantie van 16-7 t/m 28-8 zijn 
we gesloten op dinsdagmiddag en donderdagmorgen. 
In deze periode zijn we niet onbemand open.
U bent van harte welkom op 
maandag- of donderdagmiddag 
tussen 14.00-17.00 uur. 
Kom gezellig langs! 

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 tm donderdag 
   08.00 - 18.30 uur
Vrijdag  08.00 - 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 Spreekuur in 
Nieuw-Buinen
Op de 1e maandag van de maand 
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 Spreekuur is gratis 
en ook voor niet-bibliotheek-
leden. Doe mee, u bent van harte 
welkom! Kijk voor meer infor-
mat ie  op www.bibl iothee-
knieuwbuinen.nl

Kleintje Bieb
Op woensdag 14 september van 
10.00-11.00 uur. 
Kom met je kind (1,5-4 jaar) naar 
dit gezellige uurtje. Samen gaan 
we voorlezen, zingen, spelletjes 
doen of knutselen. Toegang is 
gratis.

Startabonnement van 19 t/m 30 
jaar - een verlenging van je gratis 
abonnement.

Wat zit hier allemaal in? 
12 boeken/tijdschriften/dvd’s 
per jaar. 
Uitleentermijn is 3 weken.
Gratis toegang tot onze 160 
online cursussen.
Bezoek gratis één activiteit per 
jaar van de bibliotheek.

Markt in Buinerveen
Op zaterdag 10 september van 
13.00-17.00 uur aan het Jaagpad.
De bibliotheek is hier aanwezig 
met een stand waar je je o.a. kunt 
laten informeren over onze acti-
viteiten. Voorlezen, knutselen, 
spelen en aan de slag met robot-
jes.

Maak kennis met VR in Biblio-
theek Borger
Ben jij tussen de 13 en 15 jaar en 
heb je altijd al eens een VR bril 
willen uitproberen? Kom dan 
naar de bibliotheek en maak ken-
nis met de wereld van Virtual 
Reality tijdens de gratis work-
shop op woensdag 24 augustus. 
Geef je snel op, want vol=vol.
Wil je graag samen met een 
vriend of vriendin aan deze work-
shop meedoen? Geef jullie dan 
eerst beide op via deze website 
en stuur vervolgens een mailtje 
naar contact@biebfabriek.nl
Je kan je voor drie verschillende 
tijden opgeven. Om 14.30, 15.00 
uur en om 15.30 uur.

Online bibliotheek (e-books en 
luisterboeken)
Met de app van de online biblio-
theek geniet je van de mooiste e-
books en luisterboeken. Waar je 
maar wilt, wanneer je maar wilt. 
Om te lezen als e-book en om te 
luisteren als luisterboek.
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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

Hoe werkt het?
Je kunt tot 10 e-books en luister-
boeken downloaden. De boeken 
zijn vervolgens 3 weken lang 
beschikbaar. Ook als je offline 
bent kun je de titels lezen of luis-
teren. Na het verlopen van de 
leentermijn worden de e-books 
automatisch verwijderd uit de 
app.

TijdschriftenBieb
Lees online in 16 populaire 
Nederlandse tijdschriften, zoals 
Autoweek, Eigen Huis & Inte-
rieur, Happinez, Margriet, Story, 
Viva en Vrij Nederland. Van elk 
tijdschrift zijn de edities vanaf 
begin 2020 beschikbaar tot aan 
het voorlaatste nummer. 
Zo werkt het
Je kunt in de app previews bekij-
ken van de tijdschriften. Na 
inloggen met je bibliotheekgege-
vens kun je een tijdschrift kiezen, 
downloaden naar je leesmap, 
lezen en ook weer verwijderen. 
Er zit geen limiet op het aantal 
tijdschriften. Na drie weken wor-
den tijdschriften automatisch uit 
de leesmap verwijderd.
Om tijdschriften te lezen in de 
app, log je in met je gegevens van 
de online Bibliotheek.

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
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NIEUWS van Plaatselijk Belang Buinerveen/Nieuw-Buinen west

Plaatselijk Belang is een vereni-
ging die de inwoners vertegen-
woordigt bij diverse (overheid-) 
instanties. Plaatselijk Belang is 
niet alleen een aanspreekpunt 
voor alle inwoners maar ook 
voor externe organisaties. Wij 
behartigen de belangen van het 
dorp en vertegenwoordigen het 
dorp bij regionaal overleg. En 
verlenen steun aan plaatselijke 
projecten en activiteiten.

Jaarvergadering 15 juni 2022:
Samen met Stichting Dorpshuis 
De Viersprong is de Jaarvergade-
ring op woensdag 15 juni gehou-
den. 
Contributie:
De contributie is en blijft 7,50 
euro per jaar. Bij het grootste deel 
van onze meer dan 300 leden 
wordt deze in juli automatisch 
geïnd. Enkelen geven nog de 
voorkeur aan contante betaling.
Aanmelden of opzeggen van het 
lidmaatschap bij verhuizing of 
andere redenen, kan bij:
Jan van Noortwijk,
jvannoortwijk@hetnet.nl
Er is afscheid van bestuurslid 
Dennis Middeljans genomen, 
vanwege zijn te drukke werk-
zaamheden. Met dank voor het 
werk dat hij heeft gedaan voor 
o.a. pannakooi, Kruispuntplan, 
nieuwbouwplan.
Wie neemt nu de open plek in ons 
bestuur in? Aanmelden kan bij 1 
van de bestuursleden.
Er is tevens uitleg gegeven over 
een Grote Optrommelactie, waar-
bij wensen en ideeën voor een 
nieuwe Dorpsvisie opgehaald 
gaan worden. In een dorpsvisie 
staat wat er leeft in het dorp en 
waarmee Plaatselijk Belang zich 
bezig moet houden op het gebied 
van leefbaarheid. 

Optrommelen 
en 5-Sterrendorp:
Samen met Stichting Dorpshuis 
De Viersprong gaan we in najaar 
2022 een project doen om infor-
matie op te halen via koektrom-
mels in ons dorp. Over wat wij 
als dorp goed doen en misschien 
nog kunnen verbeteren en nieu-
we ideeën ophalen. De koek-
trommels gaan langs alle huizen 
(van buur naar buur) met daarin 
een dorp specifieke vragenlijst. 
Waar we een nieuw plan mee 
kunnen maken en nieuwe projec-
ten kunnen gaan uitvoeren. Hier-
mee houden wij ons dorp leef-
baar voor iedereen! De aanzet 
wordt gegeven door een zoge-
naamd Sterrenteam, dat in de 
gaten houdt of de trommels wel 
doorgegeven worden. We zijn op 
zoek naar ongeveer 10 sterren-
team leden. Het sterrenteam is 
tijdelijk, werkt slechts enkele 
maanden en kost dus geen jaren 
tijd. 

Door de BOKD (BredeOverleg-
groepKleineDorpen) en CMO 
STAMM is opbouwwerker 
Annyttsje Pruim aangesteld om 
ons hierin te begeleiden. Verder 
informatie is elders in deze krant 
te lezen.

Rabo ClubSupport: 
Als je lid van de RABObank bent 
(het is niet mogelijk te stemmen 
als je alleen een bankrekening 
hebt), bepaal jij welke club een 
financiële ondersteuning ont-
vangt. Kortom: jouw stem is geld 
waard. Goed voor de club & 
geweldig voor de buurt.
Rabobank is een coöperatie. Dat 
betekent onder andere dat de 
bank leden heeft én een deel van 
de winst teruggeeft aan de maat-
schappij. Als lid mag je meebe-

slissen welke maatschappelijke 
initiatieven de bank ondersteund. 
Ben je nog geen lid? Registreer je 
dan gratis.
Het doel van onze vereniging 
Plaatselijk Belang is het beharti-
gen van de belangen van de inwo-
ners van Buinerveen en Nieuw-
Buinen West in de ruimste zin 
des woord. Hiertoe is zij o.a. scha-
kel tussen de gemeente Borger 
Odoorn en het dorp.
Ons doel voor het beoogde 
bedrag: In ons langgerekte dorp 
is geen centrale speelgelegen-
heid voor kinderen. Nu er een 
nieuwbouwplan is ingericht, 
willen we daar samen met andere 
partijen een speeltuin inrichten. 
In 2018 is ons pleinplan gereali-
seerd, zodat er nu een centraal 
punt is, waar feestelijkheden 
voor het dorp gehouden kunnen 
worden. Daarbij is ook een 
gedeelte kanaal hersteld, waarbij 
we een monument “brug” willen 
realiseren. 
Leden van Rabobank Het Drent-
se Land brengen van 5 t/m 27 
september hun stem uit op de 
deelnemers die zij een warm hart 
toe dragen. Hoe meer stemmen 
er op een club uitgebracht wor-
den, des te hoger de bijdrage die 
de club ontvangt. In de Rabo App 
kun je stemmen op je drie favo-
riete verenigingen. 
Uitreiking is vanaf 3 oktober en 
worden alle clubs bekendge-
maakt die mogen rekenen op 
ondersteuning van de bank.   
  

mailto:jvannoortwijk@hetnet.nl
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 Zuiderdiep/Hoofdstraat:
De werkzaamheden zijn in  janu-
ari 2022 gestart op de Hoofd-
straat en het Zuiderdiep. WMD 
drinkwater B.V. en netwerkbe-
heerder Enexis vervangen het 
ondergronds netwerk van water-, 
gasleidingen en stroomkabels. 
Aannemer Alsema voert dit uit in 
ongeveer 40 weken. Intussen zijn 
ze al een eind opgeschoten rich-
ting Mondenweg, waarbij de 
Molenlaan en de Lindenlaan een 
korte duur afgesloten zijn ge-
weest. Met behulp van verkeers-
lichten blijft het Zuiderdiep open 
voor alle verkeer. 
Lantaarnpalen
Tijdens de werkzaamheden wor-
den de lantaarnpalen verwijderd 
en dat betekent dat het voor alle 
verkeersdeelnemers erg opletten 
is in het donker. Er zijn nieuwe 
teruggeplaatst die nu moeten 
werken. Mocht dit niet zo zijn, 
meldt u dit a.u.b. zelf bij gemeen-
te Borger-Odoorn. Dit kan heel 
eenvoudig via de app BuitenBe-
ter op de plek zelf waar u een foto 
kan meesturen. 
Of via www.borger-odoorn.nl
melding doen over de openbare 
ruimte. Of u belt met de gemeen-
te.
Informatiebijeenkomst 28 juni:
Op dinsdag 28 juni is er een twee-
de informatiebijeenkomst ge-
weest in dorpshuis De Vier-
sprong. Er waren vele inwoners 
aanwezig en over het algemeen is 
er een breed draagvlak voor de 
plannen en de te nemen verkeers-
maatregelen. De opmerkingen 
die zijn gemaakt zijn genoteerd 
en worden allemaal nog eens 
doorgenomen en afgewogen 
door de gemeente en Plaatselijk 
Belang. Aan het eind van de 
avond ontstond een discussie 
over de te graven watergang. 
Deze watergang is zeer goed te 
vergelijken met de watergang die 
enkele jaren geleden is aange-
legd langs het Zuiderdiep ten 
oosten van de Drentse Monden-
weg in Nieuw Buinen. Velen van 

de aanwezigen vinden de onder-
houdskwaliteit – en daardoor de 
uitstraling – te laag. Er is zelfs 
geopperd om dan maar geen 
watergang te graven. Plaatselijk 
Belang neemt de signalen over 
het onderhoud van de watergang 
serieus. Binnenkort volgt een 
gesprek met de verantwoordelijk 
wethouder om te bespreken wat 
eventueel de mogelijkheden zijn 
om het onderhoudsniveau te ver-
hogen. Op basis van de resultaten 
van dit gesprek gaat Plaatselijk 
Belang samen met de gemeente 
bepalen wat de vervolgacties 
zijn. 
Aanwonenden hebben opnieuw 
reacties in kunnen sturen en deze 
worden door Plaatselijk Belang 
en de gemeente bestudeerd. Som-
mige wensen kunnen worden 
gehonoreerd en sommige niet. 
Start werkzaamheden recon-
structie:
De uitvoering van de reconstruc-
tie wordt pas gestart na 4 juni 
2023 in verband met het feest 
200-jaar Nieuw Buinen. Meer 
informatie over de festiviteiten 
kunt u vinden op:

https://www.facebook.com/200-
j a a r - N i e u w - B u i n e n -
103568381424189/. Wel is het 
de bedoeling om in de winterpe-
riode van 2022/2023 de populie-
ren te kappen. Uiteraard moet 
dan wel eerst een definitieve 
beslissing zijn genomen over de 
te graven watergang.

Nieuwbouwplan Zuidonder:
In Fase 1 wordt volop gebouwd 
en zijn alle kavels verkocht.
In Fase 2 is alles verkocht en de 
eerste stacaravans/units zijn al 
geplaatst.
Fase 3 zal de invulling vlak ach-
ter de woningen op de Hoofdka-
de zijn en is net nieuw in de ver-
koop gezet op www.funda.nl via 
makelaardij Wim Stuursma in 
Borger.
In Fase 4 is de bouwvergunning 
voor 12 woningen in 3 bouw-
blokken (2x 3 woningen en 1x 6 
woningen) aangevraagd. Bouw 
start in laatste kwartaal van 2022.

http://www.borger-odoorn.nl
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Speeltuin:
Met het schrijven van het realisa-
tieplan voor de speeltuin Buiner-
veen is de werkgroep druk bezig; 
dit vergt nogal wat tijd.. De 
speeltuin wordt gerealiseerd in 
het Zuidonder. Voor de speeltoe-
stellen zijn offertes aangevraagd. 
Thema van de speeltuin is boe-
renerf, waarin natuurlijke kleu-
ren en materialen worden ver-
werkt.
De werkgroep bestaat uit Olivia 
Eloi, Sanne Middeljans, Karin 
Loerakker, Elles Grit en Margje 
Kroes. Vanuit Plaatselijk Belang 
zit Ina Veenstra ook in deze 
groep.

Website:
Hopelijk hebt u onze nieuwe 
website www.buinerveen.info al 
eens bekeken?  
Hét adres van de nieuwe website 
van Buinerveen/Nieuw Buinen-
West. Met veel enthousiasme en 
inzet door Plaatselijk Belang 
opgezet.
Op deze website komen alle acti-
viteiten in de agenda te staan, die 
in ons dorp georganiseerd wor-
den. 
Denk er wel om deze activiteiten 
aan te melden via:
redactie@buinerveen.info
Ook vindt u een pagina met his-
torische informatie, alle vereni-
gingen staan genoemd onder 
‘vrije tijd’ en bij toerisme vindt u 
verschillende wandelroutes rond-
om ons dorp.
Bent u ondernemer in Buiner-
veen of Nieuw Buinen-West? 
Voor €10 per jaar kunt u adverte-
ren op onze website! Kijk voor 
meer informatie op de pagina 
aanmelden ondernemers.

Markt in Buinerveen op 
zaterdag 10 september:
Door het Pleinfeestcomité wordt 
op zaterdag 10 september een 
markt/braderie georganiseerd. 
Tussen 13 en 17 uur.
Plaatselijk Belang neemt deel 
aan deze markt en laat u zich ver-
rassen door de quiz en de infor-
matie, die verstrekt wordt. Mede 
ook voor de nieuwe Optromme-
lactie met koektrommels, die dit 
najaar gaat plaatsvinden. U kunt 
zich aanmelden als lid van het 
Sterrenteam om de voortgang 
van de trommels in de gaten te 
houden.

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

Ina Habing, voorzitter
Marijke Kardol, secretaris
Jan van Noortwijk, penning-
meester
Ina Veenstra, lid
Jacqueline Arkeveld, lid
Carianne Mencke, lid
Vacature lid

Emailadres: 
p l a a t s e l i j k b e-
lang@buinerveen.info

www.buinerveen.info

mailto:redactie@buinerveen.info
mailto:plaatselijkbelang@buinerveen.info
mailto:plaatselijkbelang@buinerveen.info
http://www.buinerveen.info
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200 jaar Nieuw-Buinen wordt steeds mooier!
Er wordt door heel veel mensen 
hard gewerkt aan het programma 
voor 200 jaar Nieuw-Buinen, 
volgend jaar van 31 mei tot en 
met 4 juni. Woensdag 1 juni was 
er een bijeenkomst voor alle 
inwoners van Nieuw-Buinen en 
Buinerveen om het programma 
te bespreken.

1 jaar te gaan
Op zaterdag 11 juni 2022 was er 
een graffiti-activiteit voor de 
jeugd van 8 tm 13 jaar. Onder 
leiding van een aantal bestuursle-
den ging de jeugd aan de slag om 
zichtbaar te maken dat de viering 
van 200 jaar Nieuw-Buinen nog 
1 jaar duurt. Op 12 juni stonden 
een aantal commissies en het 
bestuur met een stand op de 
zomermarkt. Daar werden onder 
andere speciale mokken te koop 
aangeboden van 200 jaar Nieuw-
Buinen. Een mok kost € 5,95 (en 
is nog steeds te koop). De 
opbrengst komt ten goede aan de 
viering.

Website
De website www.200jaarnieuw-
buinen.nl staat in de steigers. 
Binnenkort komt de site online. 
Hier zal het volledige program-

ma te vinden zijn. Ook zal hier 
worden vermeld hoe het staat 
met de voorbereidingen en voor 
welke klussen en taken nog vrij-
willigers worden gezocht. We 
hopen dat de site goed bekeken 
gaat worden.

Programma
Het programma is zo omvangrijk 
dat het bijna niet mogelijk is dat 
in een paar regels te omschrijven. 
We  benoemen  een  aan t a l 
highlights: een theatervoorstel-
ling, feestavond, dorpsontbijt, 
culturele wandeling, oldtimer-
show, reünie en seniorenmiddag. 
De kinderen gaan aan de slag met 
een fietsoptocht en een vlaggen-
wedstrijd. Ook is er sport en spel. 
En voor de jeugd is er onder ande-
re een disco.

Versiering
Ondertussen is er al 20 kilometer 
a a n  d u u r z a m e  v l a g g e t j e s 
gemaakt. Daar is al ontzettend 
veel werk verricht. Dat zal Bui-
nerveen en Nieuw-Buinen heel 
kleurrijk maken. Het gebied is 
verder opgedeeld in gebieden en 
hier is een thema aan gekoppeld. 
We roepen iedereen op creatief te 
zijn, elkaar op te zoeken en ook 

de eigen omgeving te gaan ver-
sieren tijdens de jubileumweek. 
Voor Buinerveen is het thema: 
Buinerveen in beeld en is 
bewust gekozen als heel breed 
thema. Het zou mooi zijn als dit 
wordt ingezet in onderwerpen 
waar Buinerveen trots op is, bij-
voorbeeld een sportvereniging, 
bijzonder gebouw of iets derge-
lijks. Het is enkel bedoeld ter 
inspiratie. We hopen vooral dat 
in alle straten er initiatieven tot 
stand komen om de straten te 
versieren. De thema's zijn 
bewust heel breed te interprete-
ren, waardoor iedereen het zelf in 
kan vullen, en zeker geen harde 
eisen. Het gaat er vooral om dat 
er mooie straten komen. 
Kortom, ga vooral de straten 
versieren, want alleen dat zorgt 
er al voor dat Buinerveen in 
beeld komt. 

We gaan vrolijk door. Nog een 
jaar te gaan!

Bestuur 200 Jaar Nieuw-Buinen
Peter Zwiers, Lambert Folkers, 
Marion Zwiers, Jacco Pranger, 
Angelique Smid, Sylvia Eilert
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Kennismaking met Alsema
In de vorige Dorpskrant kon u 
een aankondiging vinden om 
tijdens de Dag van de Bouw (18 
juni) kennis te maken met het 
bedrijf Alsema dat op het Zuider-
diep zich bezig houdt met het 
aanleggen van de nieuwe gas-en 
waterleiding. 
Ruim 70 personen, jong en oud, 
hebben van deze gelegenheid 
gebruikt gemaakt. Er stond kof-
fie klaar en ook werd op droge 
worst getrakteerd. Het mooie 
weer heeft zeker bijgedragen aan 
het slagen van deze dag. Voor de 
jongste bezoekers was er een 
kleurplaat en deze kon in de 
bouwkeet met de aldaar aanwezi-
ge stiften mooi ingekleurd wor-
den. Gezienus van Iren, het vaste 
aanspreekpunt op deze klus had 
van alles uit de kast getrokken 
om duidelijk te maken wat 
Alsema zoal doet en waar ze voor 
staat. Veiligheid op de bouw-
plaats staat voorop. Alsema heeft 
zijn eigen mascotte en tevens zijn 
eigen veiligheidsregels en staat 
hoog op de certificeringsladder. 
Er kon in de bouwput gekeken 
worden hoe de leidingen eruitza-
gen en hoe er soms met bochten 
en kunst en vliegwerk om 
bestaande objecten als rioolput-

ten heen gewerkt moest worden. 
De liefhebber kon even plaatsne-
men in de mini kraan en daar 
werd door de kinderen grif 
gebruikt van gemaakt. Mooi foto-
momentje. Martin Snapper grap-
te nog over de begraven mof in 
zijn voortuin en was helemaal 
verbaasd dat deze vervolgens 
ook weer opgegraven werd. Voor 
iedereen lag er een mooie sleutel-
hanger klaar en de kinderen kon-
den nog een extra kleurplaat mee 
naar huis krijgen.
Ook was zichtbaar welke appara-
tuur gebruikt wordt of hoe gelei-
de boringen plaatsvinden. 
Aangaande deze geleide boring-
en, de nieuwe waterleiding is 
inmiddels ook richting de boer-
derijen 'geschoten'. Onder het 
nog te graven kanaal door. Zie 
ook de foto's in deze Dorpskrant 
van onze dorpskrantfotograaf 
Geert Hilbolling.
Alsema was erg blij met deze 
mogelijkheid om iets meer over 
hun werk te kunnen laten zien en 
kijkt met plezier terug op deze 
Dag van de Bouw en bedankt de 
aanwezige bewoners voor hun 
interesse.

Marjan Poelman
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Nieuws van de Vrouwen van Nu, afdeling Buinerveen

Avondbijeenkomsten:
Woensdag 28 september wordt 
de bijeenkomst door het een-
dagsbestuur verzorgd.
Woensdag 26 oktober gaat de 
avond over de traumaheli. 

Woensdag 16 november komt 
Liesbeth Simon vertellen over 
het Unesco Global Geopark De 
Hondsrug.  

   
Alle avonden beginnen om 19.45 
uur. Wees welkom!
Tuincommissie:
De tuincommissie heeft in dit 
seizoen verschillende tuinen 
bezocht.
Het 2e bezoek ging op maandag 
20 juni naar Vlagtwedde, waar 
het terrein van Moe Nieks beke-
ken werd. ‘Alles mag, niks moet’ 
is wat ons meteen verteld werd. 
De naam verwijst ook naar de 
overleden moeder van de eigena-
resse: Moniek. De tuin ligt op een 
prachtige plek, grenzend aan een 
natuurgebied vlakbij de Ruiten 
Aa. Vijf jaar geleden kwamen de 
Vlaamse Claudine en Tim, beide 
afkomstig uit de autowereld, 
naar hier. Stukje bij beetje veran-
derden ze de tuin rondom de 
oude boerderij, die door de vori-
ge eigenaar - een hovenier - was 
aangelegd, tot een meer natuur-
lijker geheel. De tuin en de schu-
ren bieden ook een podium aan 
diverse kunstenaars, van schilder 

en fotograaf tot dichter en kera-
mist. Ons werd aangeraden een 
tuinrondje te lopen ‘met de klok 
mee’, te beginnen bij de boom-
gaard. Daar, op een tafel in de 
schaduw van de fruitbomen, 
stond fraai groen/blauw kera-
miek van Paula Smit uitgestald 
met afdrukken van salieblad erin. 
Heel apart.  Achter de boom-
gaard ligt de moestuin met keuri-
ge rijtjes groenten en fruit. Er 
wordt niks bespoten, vertelde 
Claudine. Want alle tuinproble-
men lossen zich uiteindelijk op 
een natuurlijke manier op. Zo 
was er in het begin een luizen-
plaag op de zwarte bessen en op 
een dag verschenen daar vanzelf 
veel lieveheersbeestjes op die 
korte metten maakten met de 
bladluizen. 
Het veldje naast de moestuin was 
omgetoverd tot een kleurrijk 
wilden bloemenweitje met aller-
lei bloemen in vrolijke kleurtjes. 
Feloranje, korenbloem blauw, 
paarsrood, donkerroze en ook 
veel geel van de koolzaadbloe-
men. In en om de tent achterin het 
veldje hingen gedichten ter inspi-
ratie. Via het houten tuinhekje 
achterin de tuin kon je naar het 
riviertje lopen dat bruin meande-
rend haar weg zocht in het land-
schap. Heel rustgevend! Dit 
mooie stukje natuur is op zich al 
een bezoek waard.

Achterin de tuin brengen keurig 
gemaaide graspaden je langs 
bossages met oude, manshoge 
ligusters, sierappel, buxus, jas-
mijn en nog veel meer bij het 
centrale deel van de tuin. Daar is 
het zonnig en toortsen, salie, sto-
krozen en tuingeraniums geven 
daar kleur aan de borders die 
ontworpen zijn met gebogen 
lijnen. Het vormt zo een natuur-
lijk geheel. Heel geslaagd was de 
gebogen rij met paaltjes, dat als 
een half transparant scherm de 
tuin in stukken op deelde. Een 
verborgen vijvertje met allerlei 
interessante moeras- en water-
planten (o.a. pijlkruid, waterdrie-
blad en wateraardbei - het plantje 
met de opvallende roodpaarse 
bloemen en het geveerde blad) 
maakten het geheel af.  De grote 
stukken met frisgroen bloeiende 
vrouwenmantel verderop waren 
een lust voor het oog. Vanaf hier 
had je goed zicht op de boerderij 
met de binnenplaats en de schu-
ren met de sfeervol oranje dak-
pannen. 
Langs de grote schuur was daar 
opeens een wat losse rand met 
knalrode klaprozen. Een vondst, 
zo tussen al het groen. Opzij van 
het bakhuis en de schuur ver-
gaapten we ons aan een weelde-
rig witte wolk van klimrozen, 
ook nog eens geurend, zoals dat 
een echte roos betaamt. 
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Als men overweegt om lid te worden van onze afdeling en de kosten (€ 55,50 voor 2022 ) zijn te hoog, kan men bij 
de gemeente  terecht voor een bijdrage. Toetsing van het inkomen zal hierbij plaats vinden. 

We besloten ons tuinrondje bij 
MoeNieks lekker in het zonnetje 
aan een van de grote, robuuste 
picknicktafels met een kop thee 
of koffie en overheerlijke zelfge-
maakte taart. Flinke stukken, 
want Vlaamse porties. Al met al 
een geslaagd uitje. Nog maar 
even vasthouden, dat ‘Alles mag, 
niks moet’.

Maandag 4 juli vond het 3e 
bezoek plaats aan de tuin van 
Roy en Trijnie Hofstede: “Het 
Amsterdamsche veld”, genoemd 
naar de buurtschap, Het Amster-
damsche veld, bij Erica. Eerst 
werd de mooie tuin van Trijnie 
bekijken, in de voortuin valt met-
een de rotstuin op met enorm 
veel keien.
We zagen prachtige bloemen , 
alliums, daglelies, hosta’s, aga-
panthus, etc. Ook een schaal met 
dahlia’s met donkerpaars blad, 
een prachtig gezicht.
Bij de grote vijver ligt de tropi-
sche tuin met bananen, cactussen 
en vele bijzondere planten, 
varens o.a. wenteltrap varen, 
parapluboom, dat is een soort 

den, zakdoekjesboom, reuzele-
lies (winterhard), jan op de 
preekstoel en een witte  Japanse 
wasbloem. Verder was er een 
reuze spinnenweb gemaakt tus-
sen twee bomen een prachtig 
gezicht! Als je bij de grote vijver 
stond, had je een prachtige door-
kijk naar het web. En  Trijnie had 
ook nog een mooie fruit- en 
groentetuin en een prachtig zitje  
waar we met z’n allen thee met 
wat lekkers erbij hebben ge-
dronken.
Na deze prachtige tuin gingen we 
2 huizen verderop waar zoon 
Roy een hele grote kwekerij 
heeft. De planten groeien hier 
allemaal buiten of in onverwarm-
de kassen. Hier konden we te 
kust en te keur en we vonden alle-
maal dat het niet duur was dus we 
hebben flink ingekocht!
  
Het 4e en laatste bezoek van dit 
jaar vindt plaats op maandag 15 
augustus naar de Stonefarm van 
Tinus en Anna Scheltens in 
Stadskanaal.

Themadag Agrarische Com-
missie op maandag 13 juni
"Vrouwen timmeren aan de weg“
De opening werd gedaan door A. 
Zoer, de voorzitster.
Anet Abbing en Jan-Roelof Jal-
vingh vertellen daarna over hun 
werk bij het project Duurzame 
Melkveehouderij. Er komen vele 
regels op de boeren af en zij pro-
beren daar structuur in aan te 
brengen. Samen met de boeren, 
want Jan-Roelof is ook tevens 
deelnemer, overleggen ze hoe ze 
dat het beste kunnen doen. Dren-
the loopt hiermee voorop, zo is er 
een cursus ‘Sturen met uw kring-
loopwijzer’, een studiegroep 
‘Meer melk uit je gras - stichting 
weidegang’ en het investerings-
fonds ‘Duurzame landbouw-
LNV’. Met de 5 KPI van Drenthe 
hebben ze een beloningsregeling 
voor boeren die aan de eisen kun-
nen voldoen. KPI staat voor Kri-
tische Prestatie Indicator. Duur-
zame Melkveehouderij Drenthe 
is een samenwerkingsverband 
tussen de provincie Drenthe, 
LTO Noord, Drents Agrarisch 
Jongerenkontakt, Natuur en 
Milieufederatie Drenthe, Het 
Drentse Landschap, Natuurmo-
numenten en Staatbosbeheer.
Ineke Bronninkreef vertelde na 
de pauze over haar Expeditie 
Boerderij. Haar man Jan ging in 
2018 naar de Philippijnen en won 
Expeditie Robinson.
Ineke mocht intussen de boerde-
rij runnen, dit moest ze voor de 
buitenwereld geheim houden. 
Dat werd na zoveel weken knap 
lastig, vooral als er dan ook nog 
een dorpsfeest is. Ze deed later 
zelf mee met het toneelstuk van 
Hanna en Hendrik.
De lunch was weer heerlijk, waar-
na we werden vermaakt met 
leuke liedjes van Karin Heeling-
Uenk. Tussendoor vertelde ze 
haar levensverhaal op de boerde-
rij in Sleen. Nu haar dochter ook 
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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:  
vrouwenvannubuinerveen@gmail.com  

maar bellen en persoonlijk contact opnemen mag uiteraard ook.

in het bedrijf is gekomen, is ze 
zelf ook een bedrijf begonnen om 
liedjes en muziek te maken voor 
bruiloften en bijzondere kerk-
diensten. Zo heeft ze een liedje 
geschreven dat als titel heeft 
"pumps en laarzen".
Na een hapje en een drankje ging-
en we met ons drieën voldaan 
weer richting huis, het was een 
mooie dag!
Agrarische commissie Buiner-
veen, Lenie Pegge   

     

Provinciale Agrarische Dagen:
Kom de agrarische excursieda-
gen vieren Rondom Rolde in 
september/oktober. 
Tussen 9.00 en 16.30 uur is dit 
het programma op 6 dagen, waar-
in elke dag volgeboekt is. Een 
paar duizend dames gaan de vol-
gende bezoeken afleggen: 
Bezoek aan melkgeitenhouderij 
Feddema
Bezoek aan Stal Beekdal, pensi-
onstalling voor paarden
Bezoek aan Vreugdenhil, mooi-
makers voor uw tuin
Bezoek aan Bijenstal Bij de hune-
bedden
Onze afdeling gaat met 8 vrou-
wen op dinsdag 27 september 
met deze excursies mee.

Rabo ClubSupport:
Als lid van de RABObank (het is 
niet mogelijk te stemmen als je 
alleen een bankrekening hebt), 
bepaal jij namelijk welke club 
een financiële ondersteuning 
ontvangt. Kortom: jouw stem is 

geld waard. Goed voor de club & 
geweldig voor de buurt.
Rabobank is een coöperatie. Dat 
betekent onder andere dat de 
bank leden heeft én een deel van 
de winst teruggeeft aan de maat-
schappij. Als lid mag je meebe-
slissen welke maatschappelijke 
initiatieven de bank ondersteund. 
Ben je nog geen lid? Registreer je 
dan gratis.
Leden van Rabobank brengen 
van 5 t/m 27 september hun stem 
uit op de deelnemers die zij een 
warm hart toe dragen. Hoe meer 
stemmen er op een club uitge-
bracht worden, des te hoger de 
bijdrage die de club ontvangt.
Vrouwen van Nu versterkt de 
leefomgeving met de (lokale) 
kracht van vrouwen. Wij verbin-
den vrouwen door persoonlijke 
ontmoetingen, gedeelde interes-
ses en activiteiten om zo het ver-
schil te maken voor de inclusieve 
samenleving. 
Ons doel voor deze financiële 
ondersteuning is: Cultureel /mu-
seum bezoek, tuinbezoeken, 
fietstochten, agrarische bezoe-
ken en alleenstaanden ondersteu-
nen.
In de Rabo App kun je stemmen 
op je drie favoriete verenigingen. 
Kies in ieder geval voor Vrou-
wen van Nu.
Uitreiking is vanaf 3 oktober en 
worden alle clubs bekendge-
maakt die mogen rekenen op 
ondersteuning van de bank.         

Bestuur Vrouwen van Nu 
afdeling Buinerveen:
Willy Brouwer, Tineke de Wal, 
Rika Grooten, Betsy ter Keurs en 
Geesje Middeljans

Foto’s:
Meer foto’s van alle activiteiten 
zijn te zien op www.vrouwen-
vannu.nl onder lokale afdeling-
en.

Voor alle correspondentie is dit 
ons emailadres:  
v r o u w e n v a n n u b u i n e r-
veen@gmail.com  
maar bellen en persoonlijk con-
tact opnemen mag uiteraard.

mailto:vrouwenvannubuinerveen@gmail.com
mailto:vrouwenvannubuinerveen@gmail.com
mailto:vrouwenvannubuinerveen@gmail.com


Dorpskrant BuinerveenPagina 36

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

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

Past een beetje in deze tijd van de oogst.
Foto boven: Vader Plat met zijn twee dochters druk bezig met het 
aardappelrooien.
Foto onder: Aardappelrooien met de rooimachine

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

Bel voor een afspraak: 088 2323300

EUROSTATE 10
9501 DC STADSKANAAL

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

THEEWINKEL STADSKANAAL

Nog enkele leden en dan hebben 
we een mijlpaal bereikt van 
inmiddels 300 leden, een aantal 
dat we niet hadden verwacht. Dit 
is zeker ook mede dankzij ons 
mooie tijdschrift waar we als 
vereniging ook trots op zijn. 
Door verschillende leden is 
inmiddels ook een bijdrage gele-
verd in een artikel en hebben 
verschillende dorpsgenoten hun 
verhaal verteld. En komen er nog 
steeds mooi verhalen binnen die 
we kunnen opnemen in ons tijd-
schrift, dus mocht u nog iets wil-
len vertellen over iets bijzonders 
uit Nieuw-Buinen en Buinerveen 
dan willen wij dit graag ontvang-
en.
Ons nieuwe onderkomen in het 
M.F.A. gebouw De Noorder-
breedte is bijna zover dat we kun-
nen inrichten en ons museum aan 
het publiek kunnen gaan tonen. 
Volgens planning is het geheel 
klaar begin oktober 2022, volg 
de komende tijd onze website, 
facebook en de media voor het 
laatste nieuws. Dit project is 
mede mogelijk gemaakt door een 
bijdrage van Leader.
De “Buuner”, het derde deel van 
2022 van de Historische Vereni-
ging Nieuw-Buinen, Buinerveen 
is reeds weer in de maak. Ook in 
deze uitgave nemen wij u weer 
mee naar de historie van onze 
dorpen Nieuw-Buinen en Bui-
nerveen met verhalen uit  vervlo-
gen 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.

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 Buunerveen en onze websi-
te; 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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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

Wel en wee in Buinerveen?? 
Bel of mail dan een van de bestuursleden van de Stichting Dorpshuis. 
U vindt de namen en email-adressen van de bestuursleden hieronder. 
Het bestuur van de Stichting Dorpshuis Buinerveen zou graag zijn medeleven tonen bij blijde en minder 
blijde gebeurtenissen in ons dorp. Daartoe is deze rubriek in onze dorpskrant opgenomen. 
Helaas horen wij niet alles tijdig en daarom roepen wij uw hulp in. Belt u of mailt u ons als u vindt dat een 
kennis, buur(man of vrouw) of familie een bewijs van medeleven op prijs zou stellen. Of misschien wel een 
felicitatie zou verdienen!  Wij zorgen er dan voor dat het door u aan ons doorgebelde of doorgemailde 
nieuws in de rubriek “Wel en wee in Buinerveen” wordt opgenomen. 
Alleen met uw medewerking is dit mogelijk. 
Vermelding van de naam, adres en de reden is voldoende. 

Bestuur Stichting Dorpshuis Buinerveen
Gienus Ratering voorzitter      06 13686986  gienus@hrcoatings.nl
Gerbrand Plat,secretaris  0599 212698  06 54628093  gplat@hetnet.nl
Ina Ottens, penningmeester 0599 212719  06 13450972  ina.ottens@outlook.com
Ab Poelman, lid  0599 212857    ab.poelman@ziggo.nl
Jan van Noortwijk, lid 0599 212298    jvannoortwijk@hetnet.nl
Harm van Rhee, lid  06 52466113    harm-jane@online.nl
Jacob Hospers    06 16554099    jacobhospers@outlook.com
Email van onze beheerder: 

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

AFRASTERINGSMATERIALEN
TUINHOUT
PVC MATERIALEN

Noorderstraat 38
9524 PD Buinerveen

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

Tel. 0599-212326

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

A.Sloots

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

Zuiderdiep 249 
Nieuw-Buinen

Tel 0599-617968

Zaterdag en zondag

Lopend Buffet

Onbeperkt eten voor slechts 

€ 17.50 p.p.
 

Ook catering mogelijk voor 
thuis en bedrijf
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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
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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, dekbed-
overtrekken, gordijnen en hand-
doeken
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 81810359

Vrijwilligers VV Buinerveen

Nieuw-Buinen
Locatie: 
MFA Noorderbreedte 
Noorderdiep 137
9521 BC Nieuw-Buinen

Tel.: 0800 2009
Mail: hetveenland@
socialeteamsborgerodoorn.nl

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, Donderdag 
9-12 uur & 13-15.30uur
Woensdag 13-15.30 uur

Bereikbaar tijdens 
openingstijden op 
06 83806189  

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 

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

mailto:hetveenland@socialeteamsborgerodoorn.nl
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COLOFON
Uitgever: 
Stichting Dorpshuis Buinerveen

Locatieadres:
Dorpshuis ‘de Viersprong’
tel: 212813

Redactie: 
Bram van Buuren 211918
brammes@t-mobilethuis.nl

Geert Hilbolling  212975
geert.hilbolling1@ziggo.nl
Foto’s
geert-hilbolling.jouwweb.nl 

Janny Hoving  212446
hobo14@zonnet.nl

Marjan Poelman 212275
marjanpoelman@hetnet.nl

E-mail-adres :

brammes@hetnet.nl

Website:

dorpskrant-buinerveen.nl

Redactieadres:                      
Bram van Buuren
  Hoofdkade 4       
Buinerveen
  tel: 211918
Bezorgers:
  Martie Alberts
  Andre Kamp   
Geert Boekholt
  
Druk: 
       Middeljans, 
  Buinerveen 
  tel. 212232

Belangrijke telefoon nummers 

Politie Wijkagent   
     0900-8844 Arjan Katerberg
Gemeente:    zonder 0591  140591  
KCC Buurtbeheer   zonder 0591  140591  
Gebiedscoordinator.  
 Wietze van der Harst   06-11706974 
Dieren ambulance      09001122362 
Dorpsbelangen Nieuw-Buinen   06-27437413
Plaatselijk Belang Buinerveen/Nieuw-Buinen west        
06 55582238
Huisartsenpost buiten kantoortijden  0900-9229

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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