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Van de bestuurstafel
Pleinplan
Zoals u wel weet is het centrum
van Buinerveen een hele tijd afgesloten geweest in verband met
een grondige reconstructie van
het kruispunt. Het dorpshuis
werd door de uitvoering van de
werken ook behoorlijk geraakt.
Allereerst was het door de afsluiting van het kruispunt behoorlijk
merkbaar dat er minder bezoekers in het dorpshuis waren met
als gevolg toch een terugloop in
de omzet en in de tweede plaats
hadden wij te maken met de
reconstructie omdat ons terras
geheel nieuw moest worden ingericht. Het terras kwam hoger te
liggen en moest worden herstraat
en de omheining van het terras
moest worden afgebroken en
weer opgebouwd. Dat laatste
leverde nog weer een discussiepunt op met de gemeente BorgerOdoorn vanwege de verkeersveiligheid. Het ging daarbij om het
uitzicht. Maar alles is opgelost en
het ziet er nu toch heel mooi uit.
Het bestuur is er dan ook heel
tevreden mee.
Opening plein
Voor zover ons bekend zal het
nieuwe plein nog worden geopend en wel op zaterdag 22 september a.s. Dan is het ook burendag en een goede gelegenheid

om aandacht te besteden aan dit
nieuwe plein. Velen van onze
inwoners weten nog dat op de
plek van dit plein vroeger een
ophaalbrug aanwezig was. Waarmee toch gezegd kan worden dat
niets altijd blijft zoals het is. Het
bestuur hoop dat dit plein zal
bijdragen aan de saamhorigheid
van ons dorp en dat het kan uitgroeien tot een ontmoetingsplaats.
Toekomstvisie langere termijn
Zoals in een vorige dorpskrant al
is opgemerkt is het bestuur bezig
om een visie te ontwikkelen voor
de langere termijn, zeg maar een
visie op de komende twintig
jaren. De vraag zal zijn: hoe
moet ons dorpshuis er over 20
jaar uitzien, waaraan is dan
behoefte en hoe kunnen we daaraan tegemoet komen? De vraag
stellen is gemakkelijker dan om
hem te beantwoorden. Daarom is
een aparte commissie (klein
comité) uit ons bestuur benoemd
om deze vraag te beantwoorden.
Dat zijn Harm van Rhe, Jacob
Hospers, Alice van Iersel en Gienus Ratering). Dat antwoord
moet overigens gevonden worden in overleg met onze inwoners. Dit najaar zullen onze inwoners gevraagd worden om mee te
denken over het antwoord. Wilt u
daarbij betrokken worden? Hou
dan de dorpskrant in de gaten!
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ACTIVITEITEN IN EN OM HET DORPSHUIS

Agenda
8 sept

BINGO

8 sept

Viswedstrijd

22 sept

Pleinfeest

29 sept

Viswedstrijd

29 sept

Show your talent

6 okt

DATUM VOLGENDE EDITIES
DORPSKRANT BUINERVEEN
Hieronder de datum van verschijning van de Dorpskrant in 2018 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

3 oktober 2018

Nummer 6

inleveren voor

5 december 2018

Muziekavond met…???
12 okt

Kinderbingo

3 nov

Spokentocht

23 nov

Vrouwenbingo

15 dec

BINGO

Verschijning: eind van de betreffende maand

brammes@hetnet.nl

Nieuw-Buinen
Locatie:
MFA Noorderbreedte,
Noorderdiep 137
9521 BC Nieuw-Buinen
Tel.: 0800 2009
Mail: hetveenland@

J.H.Lubbers-Katoen
Podo-posturaal therapeut / Fysiotherapeut

socialeteamsborgerodoorn.nl

Maandag:
Woensdag:
Vrijdag:

09.00 - 12.00 uur
09.00 - 12.00 uur
09.00 - 12.00 uur

Praktijklocaties:

Zuiderdiep 79
9521AB Nieuw-Buinen

In samen werking met:

Fysiotherapie
Bovensmilde
Ds. L.Dijkstrastraat 7
9421PH Bovensmilde

Ruilgoederenbank
Locatie:
Parklaan 26,
Nieuw-Buinen (voormalige
bibliotheek)
Maandag, woensdag en vrijdag
van 09.00 -12.00 uur
Halen en brengen van goederen
op afspraak via
Harm Timmermans:
tel. Is 0683806189

Behandeling op afspraak!
Contact:
Tel: 06-109 055 20
info@deposturaal.nl
www.deposturaal.nl
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Show your talent!
Noteer alvast in de agenda!
Zaterdag 29 september 2018
wordt er weer een 'Show your
talent' georganiseerd. Zie jij
jezelf al op het podium staan?
Grijp dan nu je kans. Jong en oud
mogen meedoen. Je mag playbacken, zingen, toneel spelen,
een instrument bespelen of iets
laten zien wat een ander niet kan.
Vanaf nu kunnen kinderen, tieners en volwassenen zich weer
opgeven via het deelnameformulier of via de mail bij Jannet
Boven (zie mailadres hieronder).
Na de zomervakantie zullen we
nog een reminder rond laten gaan
op de scholen en in de dorpkrant.

Vrijwilligers gezocht
Vind je het leuk om ook mee te
helpen met de voorbereiding, het
opbouwen en de verzorging van
de avond laat het dan even weten,
wij kunnen alle hulp namelijk
goed gebruiken!
Alle hulp is welkom!!!!
Heb je interesse, meld je dan
aan bij:
jannet.boven@gmail.com

Om de kosten de kunnen dekken
rekenen we op uw vrije gift tijdens de avond zelf. Zorg dus
voor kleingeld op zak! Alleen
met uw bijdrage kunnen we de
kosten dekken en zorgen voor
een leuke avond voor bezoekers
en deelnemer.
De organisatie
Gert Jan Weggemans
Jannet Boven

Deelnameformulier Show your Talent!
29 september 2018,
2018, Dorpshuis de Viersprong!

Naam;

Leeftijd;

1.........................................................................................................
2.........................................................................................................
3.........................................................................................................
4.........................................................................................................
................................................................
5.........................................................................................................
E-mailadres
mailadres contactpersoon;...................................................
contactpersoon;..............................
Telefoonnummer
oonnummer contactpersoon;...........................................
contactpersoon;.....................
Artiest/band

Lied;

Act (play-back,
back, zang, dans, anders);

................................................................................................
............................................................................................................
................................................................................
..........................................................................................
Algemeen;
1. Maximaal 1 act per deelnemer per categorie.
2. De organisatie bepaald onder welke categorie een act wordt ingedeeld (bij gemengde
leeftijd samenstelling bijvoorbeeld).
bijvo
3. Bij onduidelijkheid kan de organisatie geraadpleegd worden.
4. Indeling categorieën;
t/m 10 jaar
10 t/m 15 jaar
16 jaar en ouder
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Homeo-watte?
Rubriek over natuurlijk omgaan met gezondheid en voeding,
bekeken door de bril van de klassiek homeopaat
Homeo-watte? – over Vuur!
grote schaal. Het kan daarbij
Wat een zomer hadden we! En …
gaan om grote schandalen of
het is nog niet voorbij ook …
geheimen die niet langer verborHet zal niemand ontgaan zijn: het
gen gehouden worden. Het boek
was on-Nederlands droog en
waarin de praktijken van presiwarm.
dent Trump uitgebreid bloot
komen te liggen past daar bijVoor de één een zegen, want de
voorbeeld in. Of het ontmaskehele zomer in een hemdje met
ren van de moordenaar van het
korte broek is toch wel een
Limburgse jongetje, die al 20 jaar
cadeautje?
Voor de ander tegelijkertijd een
met zijn geheim heeft geleefd.
vloek, want mensen, dieren en
Maar op kleinere schaal en dichplanten hadden het moeilijk.
ter bij huis mogen ook dingen
Waar vorig jaar de oogst overaan het licht komen. Talenten die
vloedig was, zal die dit jaar vast
je al lang voor iedereen verboránders uitpakken dan gehoopt.
gen hebt gehouden, bijvoorbeeld. Een Vuur-jaar is hét
Inspiraling zou Inspiraling niet
moment om die in het zonnetje te
zijn als ik niet ook even een andezetten. Alle maskers af, het Vuur
re bril opzet om te kijken naar dit
brandt er dwars doorheen.
gebeuren. En dit keer is het de
bril van de 5 elementen zoals die
En … Vuur heeft de capaciteit
gebruikt worden in de Chinese
om oude structuren te vernietifilosofie en kalender.
gen en zo ruimte te maken voor
nieuwe mogelijkheden. TransWaar vorig jaar het element
formatie is een woord dat als
Water de energie van het leven
geen ander past bij Vuur. Als een
aanstuurde, staat dit jaar in het
fenix die zichzelf zó verhit dat hij
teken van het element Vuur.
tot as wordt. Waarna vanuit de as
En Vuur brengt natuurlijk allerdan weer een nieuw exemplaar
eerst warmte met zich mee, dat is
kan verrijzen. Vol energie en
wel logisch. Daarnaast zorgt
levenslust, klaar om er weer een
Vuur ook voor licht, letterlijk en
geweldig stralend leven van te
figuurlijk. Dit is dan ook een jaar
maken. Misschien herken je dat
waarin het verborgene zichtbaar
beeld nog wel uit één van de
mag worden. Op kleine en op
films van Harry Potter.
Mensen die geboren zijn in een
Vuur-jaar zullen hierin vast een
levensthema herkennen. Vaak
hebben ze geen moeite met zichtbaar zijn en grootse projecten
neerzetten. Tenzij de omgeving
het wat afblust, natuurlijk …. In
onze Nederlandse cultuur is dat
soms namelijk wel iets dat uitdaging met zich meebrengt.
Immers, 'doe maar gewoon, dan
doe je al gek genoeg'. En we steken de kop niet graag boven het
maaiveld uit, dat is not done …

Stel je voor dat je als een
opschepper gezien wordt?
De Vuurkracht van dit jaar wordt
in de zomerperiode nog versterkt
omdat dit seizoen ook in het
teken staat van Vuur. Dubbel
vuur dus, deze zomer. Een perfecte basis voor warmte, licht,
verschroeien, hoog oplaaiende
emoties, grootse veranderingen.
Ook het vuur IN de aarde doet al
mee en veroorzaakt over de hele
wereld verhoogde activiteit in
vulkanen.
Toeval? Tja, dat mag je voor
jezelf bepalen.
Zelf geloof ik daar niet meer zo in
….
Ook zo benieuwd wat er verder
nog aan het licht komt en wie er
nog gaan stralen?
Fijne nazomer!
Jolanda Grooters
Inspiraling Praktijk voor
heel-Zijn

INSPIRALING

Praktijk
voor
Klassieke Homeopathie
Jolanda Grooters
Hoofdkade 6
9524 PK Buinerveen
Tel: 0599-212949
06-21524729
......................................................................................

Consulten vinden plaats op afspraak
Tel. Spreekuur: ma, wo en vr.
van 9.15 tot 9.45 uur.
Voor meer informatie:
info@inspiraling.nl
www.inspiraling.nl
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Abraham en Sarah opblaaspoppen, tevens te
gebruiken voor andere feestelijke gelegenheden.
Info: Website;
Email;
Facebook;
Telefoon;
Adres;

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

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

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

Lopend Buffet
Onbeperkt eten voor slechts

€ 13.95 p.p.
Iedere maand een ander
afhaalmenu
Ook catering mogelijk voor
thuis en bedrijf

Noorderdiep 22
9521 BD Nieuw-Buinen
tel.: 06-11226040
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Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige automobilisten die voor verlenging van
hun rijbewijs moeten worden gekeurd, kunnen voor informatie en een afspraak tijdens
kantooruren bellen naar het landelijke afsprakenbureau van Regelzorg Rijbewijskeuringen:
088 23 23 300.
Zelf een datum plannen kan via www.regelzorg.nl.
Locaties in de regio zijn
Stadskanaal, Gieten, Assen Emmen en Winschoten.
Tarief:
€ 35,00 voor de B/E keuring
€ 55,00 voor chauffeurs met rijbewijs C/D/E.

Wel en wee in Buinerveen??
Bel of mail dan een van de bestuursleden van de Stichting Dorpshuis.
U vindt de namen en email-adressen van de bestuursleden hieronder.
Het bestuur van de Stichting Dorpshuis Buinerveen zou graag zijn medeleven tonen bij blijde en minder
blijde gebeurtenissen in ons dorp. Daartoe is deze rubriek in onze dorpskrant opgenomen.
Helaas horen wij niet alles tijdig en daarom roepen wij uw hulp in. Belt u of mailt u ons als u vindt dat een
kennis, buur(man of vrouw) of familie een bewijs van medeleven op prijs zou stellen. Of misschien wel een
felicitatie zou verdienen! Wij zorgen er dan voor dat het door u aan ons doorgebelde of doorgemailde nieuws
in de rubriek “Wel en wee in Buinerveen” wordt opgenomen.
Alleen met uw medewerking is dit mogelijk. Vermelding van de naam, adres en de reden is voldoende.
Bestuur Stichting Dorpshuis Buinerveen
Gienus Ratering voorzitter 06 13686986
Gerbrand Plat,secretaris
0599 212698 06 54628093
Ina Ottens, penningmeester 0599212719 06 13450972
Ab Poelman, lid
0599212857
Jan van Noortwijk, lid
0599212298
Harm van Rhee, lid
06 52466113
0599639516
Alice van Iersel
0616554099
Jacob Hospers

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

Email van onze beheerder:
Xander en Marijke Bardewee

bardewee.drenth@gmail.com

Dorpskrant Buinerveen
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Pagina 7

GEZOCHT:
Bezorgers M/V
6x per jaar, door weer en wind,
uiteraard in je eigen tijd.
Goed voor je maatschappelijke stage,
of om er gewoon even uit te zijn.
Reageren naar: dorpskrant@buinerveen.nu

cursus voor senioren,
Start: 16 oktober 14.0016.30 uur in Borger
In kleine groepen en in
een gezellige sfeer leert u
het omgaan met uw
tablet onder leiding van
een ervaren docent.
De cursus bestaat uit 4
lessen van 2 ½ uur. Kosten:
€ 40 incl. lesmateriaal.

Computerlessen
PC voor beginners
cursus voor senioren,
Start: 7 november 14.00
-16.30 uur in Borger

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

Al Vanaf 1922
Voor informatie of
inschrijving kunt u bellen
of mailen:

06-15203315
herman@hv-consult.eu
Informatie vindt u ook op
onze webpagina
“SCIO”onder: www.stoaborgerodoorn.nl

Complete Woninginrichting
en
Meubelstoffering
Meubelhuis De Groot
Zuiderdiep 21,
Nieuw Buinen
Tel. 0599 - 212367
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Nieuws CBS School 59
Nieuws CBS School 59
Afscheid juf Albertine
Na 18 jaar School 59 heeft "onze" juf Albertine op vrijdag 20
juli afscheid genomen. Op donderdagmiddag was er een
afscheidsreceptie voor ouders en
belangstellenden. De volgende
dag hebben de kinderen en collega's met een lied en een dans, een
lach en een traan, de juf gedag
gezegd. We wensen Albertine
veel geluk en succes in haar nieuwe baan!
Laatste schooldag
Op de laatste schooldag werd er
traditiegetrouw een vossenjacht
georganiseerd door de kinderen
van groep 8. De andere kinderen
gingen in groepjes onder leiding
van een ouder op zoek naar de
vossen. Terug bij school was er
limonade en wat lekkers. Het
was een gezellige en een waardige afsluiting van het schooljaar.
Afscheid groep 8
Op dinsdag 17 juli om twee uur
begon het grote afscheid van
groep 8 met snoep strooien. Daarna lieten de kinderen van groep 1
t/m 7, het team en de ouderraad
van zich horen tijdens het open
podium. Na een potje bowlen en
friet eten werd de dag afgesloten
met een officieel gedeelte samen
met de ouders van de kinderen.
We wensen Thomas, Royan,
Thijs Bazuin, Thijs van Rhee,
Myrthe, Arianne en Esmee veel
succes toe op hun nieuwe school.
Dansvoorstelling
Het afgelopen schooljaar heeft
onze dansjuf Mieke Landman
met alle groepen verschillende
volksdansen ingestudeerd. Tijdens een dansvoorstelling konden de kinderen aan hun ouders
en aan elkaar de resultaten laten
zien.

Dorpskrant Buinerveen
Feestelijke schoolavond
Ook dit jaar heeft de ouderraad
weer een fantastische avond georganiseerd voor kinderen, ouders
en teamleden. Dit keer gingen we
naar de visvijver in Buinerveen,
waar allerlei spelletjes en activiteiten klaarstonden. De verschillende groepjes stuurden hun leukste foto's op. We sloten de avond
af met een frietje en een verloting.

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

www.school59.nl
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NIEUWS VAN DE BIBLIOTHEKEN
Bibliotheek Nieuw-Buinen openingstijden
Maandag:
14.00 - 17.00 uur
18.00 - 20.00 uur
Dinsdag:
14.00 - 17.00 uur
Donderdag: 08.30 - 11.00 uur
14.00 - 17.00 uur
Daarnaast kun je van maandag t/m vrijdag (behalve
dinsdagochtend) van 8.30 tot 17.00 uur in de
bibliotheek terecht om in te leveren en uit te lenen
via onze selfservice.

Word lid
Word vandaag nog lid en profiteer meteen van de volgende
voordelen:
Lenen bij alle bibliotheken in
Drenthe, maar ook bij veel andere bibliotheken in Nederland (zie
bij Gastlenen).
Keus uit duizenden boeken, tijdschriften, luisterboeken, films en
muziek-cd's.
Gratis e-books downloaden voor
je e-reader, tablet, smartphone of
computer..
Korting op activiteiten als
lezingen, voorstellingen en
workshops.
Een abonnement is geldig bij alle
bibliotheken in Drenthe, je kunt
dus lenen en terugbrengen bij
elke vestiging binnen de provincie. Tot 19 jaar is het abonnement
gratis, daarna betaal je jaarlijks
contributie. Je kunt lid worden in
de bibliotheek, je krijgt dan meteen een pasje. Vergeet bij het
inschrijven niet een geldig legitimatiebewijs mee te nemen.
Kinderboekenweek 2018
Kinderboeken over vriendschap
staan centraal in de Kinderboekenweek 2018, die loopt van
woensdag 3 oktober tot en met
zondag 14 oktober 2018.
In deze Kinderboekenweek orga-

Bibliotheek Borger openingstijden
Maandag:
14.00 - 20.00 uur
Dinsdag:
10.00 - 13.00 uur
Woensdag: 14.00 - 17.00 uur
Donderdag: 14.00 - 17.00 uur
Vrijdag:
14.00 - 17.00 uur
Zaterdag:
10.00 - 13.00 uur
Daarnaast is de bibliotheek geopend op:*
Maandag-, woensdag-, donderdag- en Vrijdag
09.00 - 14.00 uur
Dinsdag
13.00 - 17.00 uur
Er zijn dan geen medewerkers aanwezig, je kunt
alleen inleveren, lenen en verlengen
* Mits het MFA Hunzehuys ook op deze tijden
geopend is

niseren de bibliotheken weer
leuke activiteiten voor de basisschoolleerlingen. Meer informatie hierover volgt nog.

Passend lezen
Lezen kan altijd! Dus ook als je
blind, slechtziend of dyslectisch
bent. Passend Lezen heeft voor
iedereen met een leesbeperking
een passende oplossing. Er is een
apart aanbod voor kinderen en
jongeren en een collectie Passend lezen voor je lijst. Passend
Lezen is voor iedereen met een
leesbeperking. De gesproken
boeken zijn speciaal ontwikkeld
voor mensen die blind, slechtziend of dyslectisch zijn. Maar
ook als je een andere beperking
hebt waardoor lezen niet of moeilijk gaat, kun je gebruik maken
van gesproken boeken.
De gesproken boeken zijn volledig afgestemd op mensen met
een leesbeperking. Zo worden de
boeken op een rustig tempo ingesproken zonder te veel intonatie.
Ook kun je door een gesproken
boek navigeren om bijvoorbeeld

naar een volgend hoofdstuk te
gaan.
Literatuurclubs Drenthe
Lees je graag en wil je je enthousiasme voor boeken met anderen
delen? Dan ben je bij de Drentse
literatuurclubs aan het goede
adres. Daar kun je samen met
liefhebbers in leesgroepen praten
over bepaalde boeken en literatuur in het algemeen.
Ieder jaar selecteert het bestuur
van de Stichting Literatuurclubs
Drenthe vier boeken die besproken worden in de leesgroepen.
Een leesgroep bestaat in de meeste gevallen uit zo'n acht tot twaalf
leden. Het zijn mensen met verschillende opleidingen, leeftijden en achtergronden. Ze hebben
één ding gemeen: hun enthousiasme voor lezen en literatuur.
Bij de selectie van de te lezen
boeken wordt gelet op onder
meer leesplezier, originaliteit,
bespreekbaarheid, structuur,
inhoud, omvang etc. Belangrijk
is dat een boek vanuit verschillende perspectieven bekeken en
besproken kan worden. Naast
Nederlandse literatuur komt ook
goed vertaalde buitenlandse literatuur aan bod. De bijeenkomsten vinden meestal plaats bij een
van de leden thuis.

Dorpskrant Buinerveen
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De vier boeken voor het nieuwe seizoen zijn:
Nina Polak
Gebrek is een groot woord

Sebastian Barry
Dagen zonder eind

Jane Gardam
Een onberispelijke man

Jeroen Olyslaegers
Wil

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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NIEUWS van Plaatselijk Belang Buinerveen/Nieuw-Buinen west

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

Plan Het Kloppende Hart
Buinerveen:
Inmiddels is ons kruispunt weer
open voor alle verkeer. Het
gebied is een 30 km zone. Hierbij
geldt de verkeersregel: “Verkeer
van rechts heeft voorrang”, ook
vanaf Jaagpad en Hoofdkade!
Het is niet gelukt om alle werkzaamheden af te ronden voor de
bouwvak. Er wordt nog een buis
onder de grond doorgeperst om
verbinding te maken tussen het
oude deel van het kanaal met het
nieuwe deel. De kademuur is
schoongemaakt. Het Jaagpad is
bijna klaar en wordt met dezelfde
klinkers bestraat.
Het fietspad vanaf Buinerstraat
wordt vervolgd over de dam tussen beide kanaaldelen en verder
over het Jaagpad. Dit wordt nog
aangelegd. Op de dam wordt een
plateau aangelegd, waarvoor de
stenen al door een groep inwoners zijn verzameld in BigBags.
Een trappartij naar het water aan
de zijde van het nieuwe kanaal
wordt nog gerealiseerd. Langs
weerszijden van de trap worden
struiken/planten geplaatst.
Op dit moment staan er borden
met rood/witte linten bevestigd
langs het plein voor ons dorpshuis. De plantenbakken (van
cortenstaal) zijn in bestelling en
worden straks geplaatst langs de

rand van het plein.
Er zijn 2 plantvakken op het plein
waarin een boom wordt geplaatst. Verder worden er rondom het kruispunt nog meer
bomen en struiken geplaatst.
Na de vakantieperiode worden
de nieuwe straatlantaarns geleverd en geplaatst.
De brievenbus is weer in gebruik
evenals het bushokje. De plattegrond van ons dorp, de ANWBpaddenstoel en het fietsroutenetwerkbord zijn teruggezet.
Binnenkort volgt een oproep
voor het gras zaaien in de daarvoor bestemde vakken. Inwoners
kunnen zich aanmelden via
inahabing@ziggo.nl
of via
0599-212353.
Dit plan kan mede uitgevoerd
worden door een subsidie van
Leader, waarbij een deel zelfwerkzaamheid nodig is van uit
ons dorp.
Pleinfeest 22 september 2018:
Houd deze datum vrij. Dit wordt
een feest verdeeld over de hele
dag en de avond voor jong en
oud. Voor alle inwoners. Tevens
vindt de officiële opening plaats
tussen 16.00 en 17.00 uur. Voor
de invulling van het programma
zie verder in deze dorpskrant.

Plantdag 19 oktober 2018:
De struiken en bloembollen worden in samenwerking met de
gemeente door onze inwoners
geplant. Ook voor het vullen van
de plantenbakken die op het plein
geplaatst worden.
Samen met leerlingen uit groep 5
t/m 8 van beide basisscholen
(OBS75 en CBS 59) gaan we
bloembollen planten.
Het gras inzaaien zal door onze
inwoners uitgevoerd gaan worden. Inwoners die zich willen
aanmelden voor deze klussen,
kunnen zich melden bij
inahabing@ziggo.nl
of via 0599-212353.
Nieuw gemeentelijk verkeersen vervoersplan:
De gemeente Borger-Odoorn
werkt aan een nieuw gemeentelijk verkeers- en vervoersplan
(GVVP) voor de komende 10
jaar. Daarin staat omschreven
hoe wordt omgegaan met zaken
als wegen, fietspaden, parkeren
en verkeersveiligheid. Via een
website kon een ieder een melding doen op de wegenkaart van
onze gemeente, waarbij zo'n 900
meldingen zijn ontvangen. Er
zijn een aantal thema's die vaak
terug komen (snelheid, doorgaand verkeer en fietsverkeer).
Daarnaast is ook veel opgemerkt
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ten aanzien van beheer en onderhoud. Deze reacties worden
terug gelegd bij de afdeling
Beheer en Onderhoud van de
gemeente.
De klankbordgroep (vertegenwoordiging van alle dorpsbelangen/plaatselijke belangen uit
de hele gemeente) is nu 3x keer
bij elkaar geweest. De bedoeling
is tot een eenduidige weginrichting voor auto's en fietsers te
komen.
Herstraten deel Noorderstraat:
De klinkers in een deel van de
Noorderstraat worden opnieuw
gelegd. De start zal zijn op 29
augustus. Het betreft het deel
langs de woningen Noorderstraat
28 t/m 37.
Belevingsonderzoek:
Na de zomer gaan we bezig met
het vervolg van het dorpsbelevingsonderzoek. Samen met
gemeente Borger-Odoorn en de
BOKD.
Via de ingeleverde lijsten voor
eventuele vrijwilligerswerkzaamheden voor ons dorp zijn
inmiddels inwoners bereid
gevonden om mee te helpen met
werkzaamheden betreffende ons
plan “Het Kloppende Hart van
Buinerveen”. Waarvoor dank!

OPROEP
voor vrijwilligers
Wie helpt mee in het najaar:
-

Met gras inzaaien
Met planten in de
plantenbakken
plaatsen
Met planten in de
plantvakken plaatsen
Met bloembollen in de
grond zetten
Graag melden bij
inahabing@ziggo.nl
of via 0599-212353.
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Nieuws OBS 75
Afscheid van groep 8
Traditiegetrouw nemen we jaarlijks uitgebreid afscheid van de
kinderen van groep 8. Omdat
onze activiteitencommissie vanwege alle hulp nog steeds goed
'boert', kan dit gepaard gaan met
een schoolreisje, gekozen door
de kinderen zelf. De kinderen
kozen voor een dagje zwemmen
in Dalen en hebben zich de hele
dag samen met juf Karin en
begeleiders prima vermaakt.
Op donderdagavond was het
officiele afscheid voor de kinderen en hun familieleden. Juf
Karin had voor elk kind een mooi
woordje en had zich weer creatief uitgeleefd door voor elk kind
een persoonlijk cadeautje te
kopen. Verder werden de kinderen verrast met een USB-stick en
een prachtige fotocollage, verzorgd door Jeannet Elting.
De finale zorgt jaarlijks weer
voor hilarische fotomomenten:
de kinderen werden door hun
juffen letterlijk de school uitgesmeten.
Jhamaly, Sem, Bas, Mick, Eva,
Xander, Annemijn, Lieke,
Romée en Carleen, bedankt voor
alle fijne jaren die we met jullie
hebben mogen werken en heel
veel succes gewenst op het vervolgonderwijs! We zien jullie
vast binnenkort nog eens terug.
Afscheid juffen
Ook van twee juffen werd dit jaar
afscheid genomen. Juf Gerda
gaat na 44 jaren onderwijs genieten van haar pensioen. Juf Martine gaat na 6 jaren teamleider te
zijn geweest naar O.B.S. de Weiert in Odoorn. Er werd voor deze
juffen door ouders, kinderen en
collega's een prachtig afscheidsfeest georganiseerd. De kinderen
verwelkomden de juffen (die in
een oldtimer naar school werden
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gereden) in een lange rij, met een
slinger van zelfgemaakte tekeningen. Daarna was er een heerlijke, zelfgemaakte high tea. De
juffen hebben samen met de kinderen een fijne herinnering aan
deze laatste dag overgehouden.
Na de vakantie starten juf Marga
en juf Marloes als nieuwe juffen
in groep 3/4. Mevr. Roja Bos
volgt Martine op als teamleider.
Een woord van dank…
Beste lezers van de dorpskrant,
Graag maak ik van de ruimte in
dit mooie gele blaadje gebruik
om te vertellen dat ik een zeer
fijne tijd heb gehad op deze
school, en me daarnaast ook
altijd heel prettig heb gevoeld in
deze omgeving.
Voor mijn eigen ontwikkeling
vind ik het goed om na een aantal
jaren van werkplek te veranderen. Iets eerder dan ik gepland en
gewild had, kwam er een mooie
vacature in Odoorn en de uitdaging lonkte. Het besluit was niet
gemakkelijk, omdat ik wist wat
ik voor deze baan allemaal los
moest laten; een mooie school
met lieve kinderen, prettige
ouders en gemotiveerde collega's. We hebben leuke dingen
gedaan en positieve ontwikkelingen doorgemaakt. Vooral op

William en Johan in actie voor de scholen

het gebied van bijzondere activiteiten voor kinderen wil ik ook
iedereen uit de omgeving
bedanken die, op wat voor
manier dan ook, daaraan heeft
bijgedragen. Dan heb ik het over
sponsoring, het kopen van bloemetjes, suikerbroden, droge worsten. Maar ook het helpen op de
NL-Doet-klusdag, het houden
van een positief woordje over de
school, of alleen al het aan de
straat zetten van uw oud papier.
U steunt daarmee beide dorpsscholen enorm. Ik ben van
mening dat kleine scholen verder
komen met betrokkenheid vanuit
de omgeving en dat deze omgeving feitelijk ook niet zonder de
scholen kan. Ik hoop voor de
toekomst dan ook op een blijvend succes in deze bijzondere
samenwerking. Vaarwel en ook
zeker tot ziens!
Met hartelijke groeten,
Martine Stulp
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Afscheid van de juffen (fotocollage J.Ratering)

Website: www.obs75nieuwbuinen.nl.nl
Gehandicapten Platform Borger-Odoorn
Secretariaat: Molenstraat 64 9531 CK Borger.
E- gehandicaptplatformbo@home.nl
Tel. 0599-234722
Wij gaan de lucht in
Het heeft even geduurd,
maar ook wij zijn vanaf nu actief op internet. Ons platformlid Ria
Jorna heeft een prachtige website gebouwd, vrolijk van opzet en in
een heerlijke Jip en Janneke taal opgesteld.
U vindt ons onder gehandicaptenplatformborger-odoorn.nl
Wij nodigen een ieder van harte uit eens een kijkje te nemen.
Misschien kunt u er nog uw voordeel mee doen
Veel plezier, platform leden GP Borger-Odoorn.
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R u b r i e k u i t h e t v e r l e d e n

Melken kun je leren, vandaar deze melkcursus in Buinerveen,
aan de Zuiderstraat in de jaren 30 van de vorige eeuw.

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

Dorpskrant Buinerveen
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Nieuws van de Historische Vereniging
Nieuw-Buinen en Buinerveen
Onze ruimtes raken goed gevuld
met vele historische materialen
en laten een beeld zien uit onder
meer het verleden van NieuwBuinen, Buinerveen en zijn
omgeving.
Ook zijn we als vereniging
betrokken bij het realiseren van
het Thönepark nabij de nieuwe
ijsbaan tussen het Zuiderdiep en
het Noorderdiep, het voormalig
voetbalveld en van de glasindustrie. In de komende maanden zal
hier druk aan gewerkt worden
om dit te realiseren en toegankelijk te maken voor het publiek.
Het terrein is aangevuld met zand
en het is de bedoeling om in september verder te gaan met de
werkzaamheden en het geheel af
te ronden. Er zal een pad komen
waar men kan wandelen en kan
genieten van de omgeving tussen
de aanplanting met bloemen.
Ook komen er info panelen met
historische gegevens en beelden
over het park.
Tevens zijn we betrokken en werken mee met het project Parels in
het Veen, het is in juli officieel
een vereniging na het passeren
van de akte bij de notaris in
Stadskanaal. Musea en historie
uit Nieuw-Buinen en Stadskanaal die de krachten samen bin-

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

den om activiteiten te organiseren over onze plaatselijke omgeving en haar historie. De komende tijd zal hier meer over naar
buiten komen, we houden u op de
hoogte.
Kom gerust ook eens langs in
onze archiefruimte aan de Parklaan 26 ( oude bibliotheek) om
alles te bekijken. Onze ruimte is
vrij toegankelijk en er is ruime
parkeergelegenheid. We zijn er
meestal op de dinsdagmiddag
van 13.30 tot 16.00 uur, of na
telefonisch contact op een ander
tijdstip. Ook kunt u materiaal
meenemen zoals foto's en documenten. Deze worden direct
gescand en kunt u uw documenten meteen weer mee naar huis
nemen. We beschikken o.a. over
een groot krantenarchief met
allerlei knipsels uit ons dorp.
Vaak denken mensen bij het
opruimen: “Wat moet ik met die
oude spullen”, en worden de spullen weggegooid. Vaak zitten hier
toch dingen tussen die voor ons
van waarde zijn en die we graag
willen bewaren.
Dus………….Laat het eerst
even aan ons zien voordat u het
weg doet.
Ook wordt er weer druk gewerkt
aan een nieuwe uitgave van ons

Paul Siepel
In- en export
Engeland & Frankrijk

tijdschrift. Het derde nummer
van 2018.
Heeft u belangstelling voor ons
tijdschrift, dan kunt u voor 17
euro lid worden en ontvangt u
tevens 4 keer per jaar dit tijdschrift. Ook los is ons tijdschrift
te koop, maar kost dan 5 euro per
stuk. Dus een lidmaatschap is
voordeliger .Een voordeel hiervan is ook nog dat u het kwartaalblad thuisbezorgd krijgt door
één van onze vrijwilligers.
Kijkt u ook ook eens op onze
website www.histver-nbb.nl,
.Daar staat ook veel informatie
over onze vereniging. Of op facebook onder oald buunerveen en
oald buunermond, waar ondermeer geregeld oude foto's verschijnen en contacten gelegd
kunnen worden.
Voor verdere info kunt u contact
opnemen met.
Reind Middel, 0599-617219
Jan Haikens, 0599-212628
Jacco Pranger 06-21831002 of
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
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Nieuws van de Vrouwen van Nu, afdeling Buinerveen
Tuinbezoeken:
Maandag 2 juli: "Tuin" en "Glas
in lood" van fam. Weisbeek in
Gasselternijveenschemond
Het is een prachtige, ten opzichte
van het huis, diepliggende tuin.
Vele paadjes en leuke doorkijkjes. In het midden een strakke
vijver. Ook rondom het huis zijn
mooie planten/bloemen. Hun
huis staat te koop. Ze kijken uit
naar een woning met liefst een
aparte schuur/hobbyruimte voor
Gerard. Tussen de planten zie je
ook zijn glaskunst. Een blikvanger….. een glazen aangeschafte kunstwerk. Gerard had
nog niet zo'n grote oven om het
zelf te maken. Achterin de tuin,
over de breedte van het perceel,
een klimop-tunnel. Tonnie geeft
veel uitleg over de bloemen
/planten en Gerard vertelt in de
tuinkamer over zijn glaskunst.
Hij geeft workshops: Glas in
lood, Tiffany en Glasfusion. Je
kunt zijn gemaakte artikelen ook
kopen o.a. schalen, glas in lood
en sieraden.

Maandag 16 juli:
"De stille Kniptuun" van Hillie
Jipping in Sellingen
Het is een warme dag als we met
tien dames van Vrouwen van Nu,
afdeling Buinerveen, op bezoek
gaan bij Hillie Jipping van landschapstuin “de Stille Kniptuun”
in Sellingen.
De tuin ligt rond een verbouwd
boerderijtje grenzend aan een
mooi natuurgebied. We worden
hartelijk verwelkomd door Hillie
en krijgen een korte uitleg over
hoe één en ander is ontstaan en
daarna een rondleiding. De tuin
is twee hectare groot en is
omringd door een boomsingel,
36 jaar geleden geplant. In 2003
moest er gekapt worden door de
iepziekte. Ze werden vervangen
door lindebomen. Rond het huis
is een siertuin met veel verschillende vaste planten, heesters en
vijvers. Er is een grote kruidentuin met keuken- en medicinale
kruiden, strak afgescheiden door
heggetjes. Een moestuin, omringd door een hek, om de reeën
buiten de tuin te houden, met veel
“vergeten” groenten, eetbare
bloemen, kleinfruit en twee kassen. In de bostuin, onder de
eiken, staan veel hosta's. Aan de
achterkant van de tuin is een
grote verwilderde bloementuin.

Vlinders, insecten en vogels voelen zich thuis in deze natuurlijke
omgeving. Tot slot komen we in
de boomgaard met verschillende
soorten fruitbomen. Hier staat de
koffie en thee met een lekkere
plak cake voor ons klaar. Het
wordt nog even heel gezellig met
verhalen en het beantwoorden
van vragen.
Maandag 3 september:
Hortus in Haren
Maandag 24 september:
Stekjes ruilen bij Aly Bouwes
Avondbijeenkomsten:
Woensdag 12 september:
Marianne Duinkerken komt vertellen over haar beroep als
schaapsherder van de schaapskudde van Balloo.
Woensdag 10 oktober: Op deze
avond organiseert het gelegenheids eendagsbestuur een avond
voor onze afdeling.
Uitjes:
Negen dames hebben een fietstocht op woensdag 11 juli gereden. Via 2e Exloërmond, Exloo
naar Poolshoogte voor een pauze
met koffie/thee en wat lekkers.
Daarna richting Eesergroen om
bij de haven terecht te komen en
de weg te vervolgen via een zandpad, waar het fietsen heel moei-
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lijk ging. Vervolgens via Westdorp en Borger weer naar Buinerveen.
Een stadswandeling in Groningen op woensdagmiddag 19 september. Wie mee wil, meld je aan
bij Ria Boelsma, 0599-622121.
Wandelen met andere afdelingen in Drenthe:
Lammy Veldman coördineert de
provinciale wandelingen met een
afstand van 8 of 12 km
janenlammy@kpnmail.nl
Wandelen bij afdeling Roden op
donderdag 13 september
Wandelen bij afdeling Ruinen op
donderdag 11 oktober
De ontvangst is tussen 9.30 en
10.30 uur.
Provinciale Agrarische
Commissie
De Agrarische Commissie ondersteunt en stimuleert de agrarische vrouwen door het organiseren van diverse activiteiten.
Tevens worden de relaties met
niet-agrarische vrouwen bevorderd. De commissie tracht dit te
realiseren door het organiseren
van: bijeenkomsten voor contactvrouwen, themadagen en
excursies voor alle leden van de
Vrouwen van Nu.
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Excursiedag: Rondom de kerk,
veen, zand en zon zorgen voor
werk
Locatie: Het Tussendiep, Kerklaan 2, 9521 CB Nieuw-Buinen
Om 09.00 uur ontvangst met koffie/thee.
We starten om 09.30 uur en de
dag wordt om ca. 16.00 uur afgesloten
Data: dinsdag 2, woensdag 3,
donderdag 4, dinsdag 9, woensdag 10 en donderdag 11 oktober.
Zo'n 1400 dames uit heel Drenthe zijn deze dagen op bezoek bij
onderstaande locaties.
Aanmelden is niet meer mogelijk.
Programma:
Een bezoek aan bloembollenteler
Wollerich in Drouwenermond
Een bezoek aan Akkerbouw- en
Energieopslagbedrijf De Jong in
Odoorn
Een bezoek aan Aardewerkfabriek/museum Royal Goedewaagen in Nieuw-Buinen
Een bezoek aan het Glasmuseum
in Nieuw-Buinen

Als men overweegt om lid te worden van onze afdeling en de kosten (51,50 euro per jaar) zijn te
hoog, kan men bij de gemeente
terecht voor een bijdrage. Toetsing van het inkomen zal hierbij
plaats vinden.

Interesse?
De bijeenkomsten vinden plaats
in de achterzaal van Dorpshuis
De Viersprong in Buinerveen.
We beginnen 's avonds om 19.45
uur. Iedereen is van harte
welkom en kan vrijblijvend 2
keer komen kijken. Informatie is
ook te verkrijgen bij Ria
Boelsma, tel. 0599-622121 of
Annette de Jong, tel. 0599621012

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

Dorpskrant Buinerveen
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Wegenbouw
Rioleringen
Straatwerken
Grondwerken
Cultuur-Techniek

Kinderopvang

“DE MOLLETJES”
Heeft nog een aantal plekken vrij.
Voor kinderen van 0 t/m 12 jaar

Nieuwsgierig?!
Kom gerust even langs,
koffie, thee en limonade staan
klaar.

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

Groetjes Tjarda
Zuiderdiep 10
9521 AT Nieuw Buinen
Tel. 0599-212230
E-mail
kov.de.molletjes@gmail.com

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

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

WAAROM U ZOU MOETEN KIEZEN VOOR PGB
De aangewezen manier om zelf de controle te houden over:
? Het tijdstip en de duur van wanneer de
? Bij wie u uw hulp inkoopt.
hulpverlener bij u komt.
? Welke zorgdiensten u inkoopt zoals persoonlijke
verzorging, verpleging, begeleiding of huishoudelijke hulp. ? De regie over de zorg en dus over uw leven.

PGB INFORMATIE - UITLEG EN ADVIES
GRATIS EN VRIJBLIJVEND - WIE BETAALT, DIE BEPAALT!

Senas
Senioren Zorg & Assistentie
Z.O. Drenthe - N.O. Overijssel

Tel.:?0591-785?831

Meest vernieuwende en complete thuiszorg,
zodat u langer thuis kunt blijven wonen!
b.g.g.:?06?-?174?43031

www.senas-zorg.nl

Trimsalon Dommel
Noorderdiep 44
9521 BD Nieuw Buinen
Tel: 06-21408840
www.trimsalon-dommel.nl
www.facebook.com/trimsalondommel

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

JAN HARTJES

Bouwkundig onderhoudsbedrijf
- RENOVATIE
- RESTAURATIE
- OPEN-HAARDEN

- BADKAMERS
- METSELWERK
- DAKWERKEN ETC.

Zuiderdiep 89
9521 AB Nieuw Buinen
Tel. / Fax: 0599-212438

info@senas-zorg.nl
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Schaats / visnieuws
De fanatieke vissers en de wandelaars hebben het vast gemerkt;
het is nogal zanderig rondom de
visvijver. Vele hopen zwart zand
waren gedumpt op het gras, allemaal om het terrein wat op te
hogen. Verder zijn de tegels verwijderd omdat daar ook gras
moet komen. Er is tijdens de
werkzaamheden aan het dorpsplein zo'n 3000 m3 zand op het
terrein aangebracht. Grotendeels
is het vlakgemaakt maar het
moet het allemaal nog wat meer
geëgaliseerd worden, hierbij
zijn we wel afhankelijk van vrijwilligers met grote machines.
Pas daarna kan er weer gras ingezaaid worden.
14 juli hebben we na de avondwedstijd onze jaarlijkse BBQ
gehad, deze was gezellig met
volop heerlijk vlees en salades.
We hebben het ook weer reuze
getroffen met het weer hoewel er
toch een ietwat frisse wind waaide die avond. Daarna kwam er
echter een warme periode.
Door het zeer warme weer en het
ontbreken van neerslag kwam er
op een gegeven moment geen
vers water meer bij, hoezeer we
ook ons best deden, we kregen
last van algvorming. Ook de
watervoerende kanalen begonnen op een gegeven moment een
groene waas te krijgen.

Intussen hadden we al een aantal
keer een dompelpomp in de vijver laten draaien, maar echt helpen deed het niet, maar het is
sowieso goed voor het zuurstofgehalte dus voor de vissen.
Voor wat betreft de viswedstrijden hebben we er nog 2 op de
planning staan namelijk;
8 september
13.00 –
16.00 uur
29 september
13.00 –
16.00 uur op gewicht

Nog even een reminder:
Aan het eind van het visseizoen gaan we kijken welke
deelnemers de beste resultaten hebben bereikt, dit
geldt voor de volwassenen
alsook voor de jeugd en zij
zullen een prijs in ontvangst mogen nemen. Dus
bij deze een oproep om ook
de laatste 2 wedstrijden nog
even lekker mee te doen.
Hartelijke groet
de Schaatsvereniging

Dorpskrant Buinerveen
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Schaatsvereniging Buinerveen e.o.
Kontributie schaatsvereniging 2018
Donateur per gezin
Donateur alleenstaand
Gezinslidmaatschap
Persoonlijk lidmaatschap vanaf 18jaar

€ 6.00
€ 3.00
€ 8.50
€ 6.00

Viskaarten voor het vissen in de ijsbaan in 2018 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

beweegseizoen

Het
voor senioren is geopend!

Voor senioren is het heel belangrijk om
fit te blijven door verantwoord te bewegen onder leiding van deskundige
docenten. Op maandag 3 september
beginnen onze 15 groepen voor 55plussers weer aan hun volgende seizoen van 33 lessen (sep '18 – mei '19).
Kom gerust eens onaangekondigd
langs en neem je gympies mee om twee
maal gratis mee te doen.
De contributie bedraagt € 3,- per les. Zo
blijf je in beweging en het is nog gezellig ook.
Kijk voor meer informatie op onze website www.fitplus-borger-odoorn.nl
of bel:
Herman van Veen
secretaris/penningmeester,
tel. 0599-238908 of
Frank Cliné,
voorzitter,
tel. 0591-532555.

Pagina 26

Dorpskrant Buinerveen

Activiteiten VV Buinerveen
Steun de VV Buinerveen
door kleding in te zamelen
voor mensen in nood
Wat mag er wel en wat mag niet worden ingezameld:
Materialen die wel worden vergoed:
Kleding
Schoenen (samengebonden)
Huishoud textiel zoals lakens, kussenslopen, dekens,
dekbedovertrekken, gordijnen en handdoeken
Ÿ (alles verpakt in gesloten plastic zakken)
Materialen die niet worden vergoed en helaas niet worden
ingenomen:
Ÿ
Knuffels
Ÿ
Speelgoed
Ÿ
Kussens, dekbedden, matrassen
Ÿ
Vieze, natte of met olie besmeurde kleding/vodden
Ÿ
Breigaren, bollen wol
Ÿ
Vloerbedekking, matten en tapijt
Inleveren kan bij het voetbalveld in een blauwe rolcontainer, deze
staat net buiten het hek.
De tijd is iedere vrijdagmorgen vanaf 09.00 uur tot 12.00 uur.
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

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

BE-SUS

FRITUURVET

Voor onderhoud in, aan en om het huis…!
Tuinen, straatwerk, schoonmaak,
of in combinatie. Bel voor gratis advies!
Bert 0646188435
Susanne 0620735294
Voor bedrijven en particulieren

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

Dorpskrant Buinerveen
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Vernieuwde website Andes
Andes heeft haar website vernieuwd. Naast een nieuwe, frisse stijl en vormgeving vind je de website via een
nieuw online adres (url): www.andesborgerodoorn.nl
Bij de opzet van de vernieuwde website is onderzoek gedaan naar de wensen van bezoekers. Zo is onder
andere met de nieuwe indeling op thema's sneller duidelijk waarvoor je bij Andes terecht kunt. Daarnaast
kunnen inwoners van de gemeente Borger-Odoorn zich direct online aanmelden voor activiteiten, cursussen
en trainingen.
Meer weten?
Heb je vragen of opmerkingen? Bel of mail naar (0591) 585 554 of info@andesborgerodoorn.nl.

TIMMERBEDRIJF H.J. KRUIT
Zuiderdiep 97
9521 AC Nw-Buinen
Tel. 0599-212495

VOOR AL UW: * Kozijnen
* Deuren
* Trappen
* Kleine verbouwingen
en onderhoud

Noorderstraat 38
9524 PD Buinerveen

AFRASTERINGSMATERIALEN
TUINHOUT
PVC MATERIALEN

Geopend:
Di-vr 9.00-18.00
Za
9.00-13.00
Tel. 0599-212326

Dorpskrant Buinerveen

Pagina 28

Het voorwerp
Naar aanleiding van de voorwerptekst over het nemen van
melkmonsters door middel van
het monsterkannetje (zie foto) is
er onlangs nog een aanvulling bij
de redactie binnengekomen. Die
kwam van een ervaringsdeskundige op het gebied van het nemen
van melkmonsters in de periode
dat er nog met melkbussen werd
gewerkt. Die ervaringsdeskundige is Jan Weits uit Stadskanaal,
oud-inwoner van Buinerveen.
Hieronder wordt een groot deel
van zijn ervaringen aan onze
lezers doorgegeven, uiteraard
onder dankzegging voor zijn
bijdrage.
Het monsteren van melk vond
onaangekondigd eens in de 3 á 4
weken op stal of in de wei plaats.
Een onafhankelijk iemand zonder ook maar enige relatie met de
melkveehouder voerde de controle uit. Meestal werd door de
leiding van de melkfabriek een
mevrouw uit het dorp of nabije
omgeving voor die klus gevraagd
en die ontving daarvoor een vergoeding. Voor de uit te voeren
controle krijgt zij instructies en
gegevens over wanneer bij welke
boer. Daarvoor had zij de
beschikking over een monsterkistje net daarin monsterflesjes,
een controleboekje en het monsterkannetje. Op het kistje de
naam van de boer die aan de beurt
was voor een controle. En dan
komt het: melken van de koe,
toen nog melk in een (schone)
emmer, daarna wegen van de
melk, noteren van het melkgewicht in het controleboekje met
vermelding van de naam van de
koe (destijds naam, nu nummer).
Voor het bepalen van het gewicht
van de door die ene koe geleverde melk werd een driepoot met
unster (weegschaal) gebruikt
(zie foto hiernaast). Dan werd er
met het monsterkannetje een
beetje melk in een flesje overgebracht, weer met daarop de naam
van de koe. Die sample (steekproef) werd in het laboratorium

van de melkfabriek beoordeeld op vetgehalte en eiwitpercentage. Door die melkcontroles kreeg de melkveehouder ook inzicht in de
melkprestaties van al zijn
koeien. En naar rato van die
bevindingen ontving de boer
een vergoeding. Die vergoeding werd gebaseerd op alle
koemelk van boer X per dag
gewogen en bemonsterd op
vet en eiwit. Dat leidde dan
tot een som melkgeld dat om
de veertien dagen cash in een
enveloppe – opgeborgen in
een lege melkbus – aan boer
X werd uitgekeerd. Vaak
ging dat dan om honderden
guldens. En Jan Weits geeft
aan dat er bij die wijze van
betalen nooit iets mis is
gegaan. Zou je daar tegenwoordig nog zo mee weg
komen, vraagt Jan zich af.
Uiteraard gebruikte de melkveehouder alle melkgegevens per koe ook voor het
fokprogramma en daarmee
voor het toewerken naar een
koeienbestand dat meer
liters melk levert met hoge
hoeveelheid en kwaliteit vet
en eiwit. Het melkcontroleboekje (zie foto) was daarbij

een prima hulpmiddel.
Tot zover de aanvulling die we
van Jan Weits mochten ontvangen. Over deze in de Zuiderstraat
25 geboren oud-inwoner van
Buinerveen zal een gesprek met
verslag daarvan worden voorbereid voor een van de volgende
edities van deze dorpskrant.

Dorpskrant Buinerveen
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Dan de reacties op het voorwerp
dat in de Dorpskrant Buinerveen
van juni 2018 werd getoond (zie
foto onder). Drie lezers zaten
heel goed in de richting, zij
benoemden het voorwerp als een
katrol boven een waterput als
hulpmiddel voor het naar boven
halen van emmers water. Ja, Jan
Kruit, Ben van Lom en André
Kingma zaten er dicht bovenop.
De getoonde katrol is afkomstig
van de uitstekende nokbalk van
een Amsterdams pakhuis of
veem en werd daar gebruikt om
goederen soms 3- of 4-hoog na of
voor opslag naar beneden of naar
boven te takelen. André Kingma
tekende nog een waterput waarmee een emmer met water door
middel van een soort hevel of
hefboom naar boven kon worden
gehaald, in vroeger tijden vaak te
zien en gebruikt bij boerderijen.
De nieuwe opgave.
Een gebruiksartikel uit de verzameling “van weleer” van Henk
en Joke Verschure uit Schoonoord. Zie de foto. Wat is het? Hoe
heet het? Waarvoor werd het
gebuikt? Reageren wordt op prijs
gesteld. Graag vóór 1 oktober
2018 naar de hoofdredacteur (zie
Colofon) of naar
Martin Snapper (212867)

Verkoop van
afvoegmaterialen
voor alle soorten
gipsplaten

V
laa oor de
gste
prij
s

Complete gipsplaatafwerking
Noorderstaat 1, Buinerveen
0599-212787
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Imkerij - Destilleerderij - Schminkerij

De Gouden Moer
Aanmelding voor de
uitstapjes van
BoodschappenPlusBus
kan via welzijnsorganisatie
Andes van
Maandag t/m Vrijdag
van 09.00-12.00 uur,
op telefoon nummer:
06-31938756 of 0591-585554

- Honing- en bijenwas producten
- Gepersonaliseerde presentjes
- Exclusieve dranken
- Educatieve lezingen voor school
- Creatieve workshops
- Kinderfeestjes
-Vrijgezellenfeesten
- Demonstraties Oude Ambachten
www.degoudenmoer.nl
Zuiderdiep 189 9521 AE
tel. 0599211949

degoudenmoer@gmail.com
Nieuw-Buinen
Cittaslow Supporter

De BoodschappenPlusBus
wordt mogelijk gemaakt door
de gemeente Borger-Odoorn,
Welzijnsorganisatie Andes,
het Nationaal Ouderenfonds,
de Vriendenloterij, de
Rabobank, het Drentse
Mondenfonds, Woonservice
Lefier, garage Oving en het
fonds Sluyterman van Loo.

Zuiderdiep 64
9521 AV Nieuw-Buinen
T 06 54774473

holmhuis@brocante-theeschenkerij.nl
www.holmhuis-brocantetheeschenkerij.nl

Oproep:
Heeft u nog oude dorpskranten, van voor 2000, dan zouden
wij die graag lenen om in te
scannen.
Wij missen namelijk nog een
aantal van af 1993, tot en met
1996. Er is vast wel eens een
artikel gepubliceerd waardoor
u dacht: Die moet ik bewaren!
En die zoeken we dus!
Stuur een berichtje naar de
redactie, en indien nodig
komen we de kranten ophalen.
Alvast heel erg bedankt.
Redactie
Dorpskrant

openingstijden: zie website

Vlieghuis
Installatietechniek
ga
da s, w
k e ate
nz re
ink n e
we lec
rk tra
en

Gert Vlieghuis
Hollandialaan 3a
9521 BW Nieuw Buinen
Tel.: 0599-212755
Mob.: 06-53267174
www.vlieghuis.com

Dorpskrant Buinerveen

COLOFON
Uitgever:
Stichting Dorpshuis Buinerveen
Locatieadres:
Dorpshuis ‘de Viersprong’
tel: 212813
Redactie:
Bram van Buuren 211918
brammes@hetnet.nl
Geert Hilbolling
212975
geert.hilbolling1@ziggo.nl
Foto’s
members.ziggo.nl/geertbuinerveen
Janny Hoving
hobo14@zonnet.nl
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Belangrijke telefoon nummers
Politie Wijkagent
Jan Beugels
0900-8844
Gemeente:
zonder 0591
140591
KCC Buurtbeheer
zonder 0591
140591
Gebiedscoordinator.
Wietze van der Harst
06-11706974
Dieren ambulance
09001122362
Dorpsbelangen Nieuw-Buinen
06-27437413
Plaatselijk Belang Buinerveen/Nieuw-Buinen west
0599-212353
Huisartsenpost buiten kantoortijden
0900-9229

212446

Marjan Poelman
212275
marjanpoelman@hetnet.nl
E-mail-adres :

brammes@hetnet.nl
Website:

dorpskrant-buinerveen.nl
Redactieadres:
Bram van Buuren
Hoofdkade 4
Buinerveen
tel: 211918
Bezorgers:
Martie Alberts
Andre Kamp
Brian van Buuren
Geert Boekholt
Lien Verstoep
Druk:
Middeljans,
Buinerveen
tel. 212232

Wij steunen verenigingen uit de regio
Lokale verenigingen en stichtingen zijn erg
belangrijk voor de regio. In de buurt hebben we
een klein aandeel in verenigingen. Zij hebben een
groot aandeel in de maatschappij.

Rabobank Borger-Klenckeland
Een aandeel in elkaar
rabobank.nl/borger-klenckeland
(0599) 69 63 50
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