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Voortgang zonnepark Paardetangendijk Buinerveen

A

anbod aan inwoners en verenigingen in Buinerveen / Nieuw
Buinen West

PowerField is bezig met de ontwikkeling en bouw van een nieuw
zonnepark aan de Paardetangendijk te Buinerveen. Om het zonnepark
te realiseren is PowerField een samenwerking aangegaan met Chint
Solar. Samen hebben we de juiste kennis in huis om dit project
succesvol te realiseren, begin 2020 zijn de voorbereidend
werkzaamheden van start gegaan. De werkzaamheden die op dit
moment zijn aangevangen bestaan uit het dempen van interne
watergangen en het aanleggen van een grondwal rondom het
zonnepark. Daarna wordt het perceel geëgaliseerd en verder bouwrijp
gemaakt. Ook worden nu de profielen geslagen waaraan de
zonnepanelen zullen worden bevestigd. Deze werkzaamheden zijn
binnen zeer korte termijn gereed. Daarna worden de panelen
bevestigd.
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Doordat de grondwal als eerste is aangelegd zullen het zonnepark zelf
en de bouwwerkzaamheden amper tot niet zichtbaar zijn vanaf
Buinerveen. Rond half/eind augustus zal de start worden gemaakt met
de aanvoer van de benodigde panelen en dus met de bouw van het
zonnepark zelf inclusief de levering van alle verdere diverse
materialen. De voorlopige planning voorziet erin dat het zonnepark in
november 2020 in gebruik zal worden genomen. Zodra het zonnepark
operationeel is, zal het aanleggen van een natuurgebied van circa 2,5
hectare starten.
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De energietransitie neemt ruimte in beslag en zal daarmee te zien zijn
in het landschap. Om lusten en lasten zoveel en eerlijk mogelijk te
verdelen biedt PowerField een aantal zaken aan om bewoners van
Buinerveen en Nieuw-Buinen West (Nieuw Buinen vanaf Buinerveen
tot de Mondenweg) mee te laten profiteren. Het gaat daarbij om de
volgende punten:
1. Alle inwoners van Buinerveen en Nieuw-Buinen West krijgen 20%
korting op zonnepanelen van PowerField (kijkt u op
www.powerfield.nl/buinerveen voor meer informatie) Dit aanbod en
de voorwaarden vindt u ook in de bij deze dorpskrant gevoegde
folder/advertentie.
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Belangrijke tel.nummers

Dorpskrant Buinerveen

Pagina 2

ACTIVITEITEN IN EN OM HET DORPSHUIS

Agenda
11 sep Pleinfeest

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

12 sep Pleinfeest

7 nov. Spokentocht

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

7 oktober 2020

Nummer 6

inleveren voor

2 december 2020

Verschijning: eind van de betreffende maand

brammes@hetnet.nl

Website:
www.buinerveen.nu

Nieuw-Buinen

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

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

Maandag:
Woensdag:
Vrijdag:

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

Ruilgoederenbank
Locatie: Nieuw-Buinen
Industrieweg 25
Maandag, woensdag en vrijdag
van 09.00 -12.00 uur
Halen en brengen van goederen
op afspraak via
Angelique Delfsma
tel. Is 0683806189

Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige automobilisten
die voor verlenging van hun rijbewijs moeten worden gekeurd, kunnen
voor informatie en een afspraak tijdens kantooruren bellen naar het
landelijke afsprakenbureau van Regelzorg Rijbewijskeuringen:
088 23 23 300.
Zelf een datum plannen kan via www.regelzorg.nl.
Locaties in de regio zijn
Assen, Gieten, Emmen en Winschoten.
Tarief:
€ 35,00 voor de B/E keuring
€ 55,00 voor chauffeurs met rijbewijs C/D/E.
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Vervolg van pagina 1
2. Verenigingen en stichtingen gevestigd in Buinerveen en Nieuw-Buinen West kunnen tegen 50% korting
zonnepanelen inkopen via PowerField.
3. Schenking van 52 zonnepanelen (ter waarde van circa € 17.500) aan het dorpshuis De Viersprong.
4. Een eenmalige schenking van PowerField aan het dorpshuis van € 50.000.
5. Een bedrag van € 7.000 zal worden geschonken voor de realisatie van een nieuwe brug (kunstwerk).
6. PowerField vergoed de kosten voor het aanleggen van een nieuwe vloer in de voetbalkantine.
Contact
PowerField hoopt u hiermee op de hoogte te hebben gebracht van de laatste stand van zaken. Mocht u naar
aanleiding hiervan vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met communicatie@powerfield.nl.
Met vriendelijke groet,
Team PowerField
Voor een impressie in vogelvlucht zie: https://youtu.be/g1cwt4mMJNs

Jongeren café 'T HOK Buinerveen
We kunnen weer van start!
Heel blij dat we weer iets leuks kunnen gaan organiseren voor de jeugd van de jeugdsoos. Door alle
maatregelen kunnen we niet met z'n allen in de soos helaas. Maar, gelukkig hebben we een bos dichtbij
waar we fantastische spellen kunnen organiseren! Hou onze Facebookpagina in de gaten om op de hoogte
te blijven van onze plannen. Via Facebook kan je je
opgeven en mocht het heel slecht weer zijn dan laten we ook via Facebook weten of de activiteit wel door
gaat.
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MS collecteweek (16-21 november 2020):
collectanten gezocht in Buinerveen (BORGER-ODOORN)!

Van 16 t/m 21 november 2020 vindt de landelijke huis-aan-huiscollecte van het Nationaal MS Fonds plaats. We zijn hard op zoek naar
collectanten in de gemeente Buinerveen (BORGER-ODOORN).
Help jij ons in de strijd tegen multiple sclerose (MS)?
MS is de meest invaliderende ziekte onder jonge mensen. Het is een
ziekte van het centrale zenuwstelsel. Doordat er iets mis is in het
afweersysteem, wordt de laag om de zenuwen aangevallen en beschadigd. Hierdoor komen signalen van en
naar de hersenen niet (goed) door, waardoor verlammings- en uitvalsverschijnselen optreden. In Nederland
hebben 17.000 mensen MS en elk jaar komen hier zo’n 1.000 mensen bij. De eerste symptomen treden
meestal op tussen het 20e en 40e levensjaar.
Onderzoek hard nodig
Er is nog geen oplossing voor MS. Onderzoekers weten niet hoe MS ontstaat en hoe de ziekte te genezen is.
Onderzoek is daarom hard nodig. Nationaal MS Fonds investeert de opbrengst uit de MS collecte in innovatieve onderzoeken naar MS.
Word collectant
Help jij mee? Het coronavirus heeft grote impact, ook op het Nationaal MS Fonds. Door de maatregelen
hebben we onze fondsenwervende evenementen moeten uitstellen of afgelasten. Hierdoor lopen wij inkomsten mis. MS staat helaas niet stil. Onderzoek naar MS en onze strijd tegen MS moet doorgaan. Word collectant en haal geld op voor onderzoek naar MS. Collecteren is niet moeilijk en kost maar twee uur van je tijd.
En het is nog leuk ook.
Meer informatie of aanmelden: www.nationaalmsfonds.nl/collecteren

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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Enquêteformulier Speeltuin Buinerveen
Stichting Buiten Spelen Buinerveen/Nieuw Buinen-West wil graag uw mening weten over het realiseren
van een speeltuin/ontmoetingsplek in ons dorp Buinerveen. Wij vinden het belangrijk dat u hierover uw
mening en ideeën kunt geven. U kunt de enquête digitaal invullen door de QR-code te scannen met uw
mobiele telefoon of schriftelijk invullen op de achterzijde en afgeven bij onderstaand postadres.
Wij zijn benieuwd naar uw reactie.

Voor al uw vragen, opmerkingen, ideeën omtrent het realiseren
van een speelplek, kunt u mailen naar:

stichtingbsb@hotmail.com
Vriendelijke groet,
Stichting Buiten Spelen Buinerveen/Nieuw Buinen-West
Hoofdstraat 2
9524 PA Buinerveen

Formulier Enquêteformulier op pagina 6
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Formulier Enquêteformulier speeltuin Buinerveen

1. Kunt u zich vinden in het realiseren van een kinderspeelplek in Buinerveen? *
O Ja
O Nee
2. Waar gaat uw voorkeur het meeste naar uit:
O Een speeltuin, waar iedereen terecht kan, dus een variatie van allerlei
mogelijkheden voorde leeftijd 0 tot 80+
O Een speeltuin, met speel materiaal afgescheiden per leeftijdscategorie.
3. Heeft u behoefte aan een volwassen sport- of spel voorziening zoals:
O Jeu de Boules baan
O beweeg toestellen
O rustplek
O Anders, namelijk.........................................................................................................
4. Hoe belangrijk is het voor u dat er in de speeltuin natuurlijke elementen gebruikt
worden.
O Belangrijk (hout, water, steen, zand etc.)
O Onbelangrijk
O Maakt niet uit
5. Zou het omgevingsgeluid van spelende kinderen voor u als storend worden
ervaren?
O Wel storend
O Niet storend
O Maakt niet uit
6. Wilt u betrokken worden bij het realiseren van de speeltuin/plek?
O Ja
O Nee
7. Als u betrokken wilt worden, waar gaat uw interesse naar uit?
O onderhoudswerkzaamheden
O inrichting speeltuin/plek voor kinderen
O inrichting ouderen voorzieningen
O sponsor werving/subsidie
O organiseren activiteiten
O iets anders, namelijk...................................................................................................
8. Zijn er belangrijke aandachtspunten voor u bij het realiseren van een
speeltuin/plek?
voer uw antwoord in: ......................................................................................................…
............................................................................................................................................
9. Indien u wenst om betrokken te worden laat dan uw gegevens (naam + adres +
telefoonnummer) achter zodat wij contact met u kunnen opnemen.
Naam: ..........................................................................................................................…
Adres: ..........................................................................................................................…
Telefoon: .........................................................................................................................
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Spokentocht
Spokentocht
Spokentocht
Spokentocht
Spokentocht

Op zaterdag 7 november wordt de spokentocht van Buinerveen weer gehouden.
De spoken, de schaatsvereniging en de activiteitencommissie doen weer hun uiterste best om een super
griezelige tocht op poten te zetten. We verwachten weer vele attracties en griezelige lopende spoken door
het gehele Meras. Komt allen en laat dit evenement niet aan je voorbij gaan. Dat het griezelig en leuk is
blijkt een beetje uit onderstaande foto’s.
De eerste groep start om 19.00 uur, de laatste groep om
ongeveer 23.00 uur.
Er kunnen 25 groepen meedoen en iedere groep kan
maximaal zes personen bevatten.
De deelname is voor eigen risico en kost € 4,- per persoon. Kinderen
beneden de 12 jaar kunnen alleen onder begeleiding deelnemen.
Opgave voor deelname uiterlijk vóór 5 november bij:
Laura Schipper
Tel: 06-30710781
Email: acbuinerveen@outlook.com
Let op: het aantal deelnemers is beperkt, en VOL = VOL !!!

Mis deze tocht niet! Vorig jaar waren vrijwel alle
deelnemers zeer enthousiast
Wil je een keer spook spelen dan is hier je kans. Heb jij een goed idee voor attractie of
ga je liever door het bos dwalen als spook?
Meld je aan bij Laura of via de email.
De spokenvergadering zal plaatsvinden op dinsdag 29 september om 20.00 uur in het
Dorpshuis. Ook hier kunnen spoken zich nog aanmelden.
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Gewijzigde data ophalen oud papier
Beste dorpsgenoten,
Zoals jullie gewend zijn halen wij, beide basisscholen van het dorp, 1x per maand het oud papier op.
Dit blijven wij op de zaterdag doen, echter de data en tijden veranderen, in 2020 halen wij oud
papier op de volgende zaterdagen/tijden op:
- Week 35 - 29-08-2020: vanaf 10:30
- Week 39 - 26-09-2020: vanaf 10:30
- Week 44 - 31-10-2020: vanaf 10:30
- Week 48 - 28-11-2020: vanaf 10:30
- Week 51 - 19-12-2020: vanaf 10:30
Online kunt u de data vinden op: www.mijnafvalwijzer.nl of download de gratis
app: afvalwijzer voor uw smartphone.
Met vriendelijke groet, School 75 en school 59
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Certe hervat bloedafname in Borger en verruimt openingstijden in
Stadskanaal
Certe hervat de bloedafname van de locatie MFA het Hunzehuys aan de Molenstraat 3 in Borger
vanaf 31 augustus. Ook gaat de locatie op maandag langer open. Deze locatie werd eerder gesloten om
verspreiding van het corona-virus te voorkomen. Ook verruimt Certe per 1 september de
openingstijden in RP de Venen in Stadskanaal. Hieronder vindt u de nieuwe openingstijden:
Openingstijden Borger (heropening en verruiming openingstijden)
Vanaf 31 augustus gelden onderstaande openingstijden voor de locatie in Borger:
Maandag van 8.30 toto10.30 uur (voorheen tot 10.00 uur).
Donderdag van 8.30 tot 10.30 uur.
Een afspraak maken voor de locatie kan nu al.
Openingstijden Stadskanaal (verruiming openingstijden)
Vanaf 1 september worden de openingstijden van de locatie RP de Venen in Stadskanaal verruimd. Dit zijn
de nieuwe openingstijden:
Maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 16.30 uur (voorheen tot 15.00 uur).

Alleen op afspraak
Mensen kunnen alleen op afspraak terecht. Dit om wachtrijen en volle wachtkamers te voorkomen en om de
patiëntveiligheid te kunnen garanderen. Zo houden we ons gezamenlijk aan de anderhalvemeter-regel. Een
afspraak kan eenvoudig gemaakt worden via de website van Certe, www.certe.nl.
Voorzorgsmaatregelen blijven gelden
Mensen met corona-gerelateerde ziekteverschijnselen zoals hoesten, niezen, verkoudheid of koorts, worden
gevraagd om in overleg met de (huis)arts of trombosedienst hun afspraak uit te stellen. Als de (huis)arts
vindt dat bloedafname medisch noodzakelijk is, wordt daarvoor een speciale afspraak gemaakt.
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Van de Bestuurstafel.

Z

oals jullie ongetwijfeld weten hebben Marijke en Xander besloten om na 4 succesvolle jaren te
stoppen met het pachten van het dorpshuis. Ze doen dit om persoonlijke redenen. Uiteraard vinden
we dit heel jammer, maar respecteren hun beslissing.
Gelukkig zijn we er in geslaagd om een opvolgster voor hun te vinden.
De nieuwe pachtster is Mevr. Giny Dokter. Zij zal m.i.v. 1 september de exploitatie overnemen van
Marijke en Xander. Gelukkig gaat ze dit runnen met behulp van een aantal bekende gezichten. Alle
personeelsleden van Marijke en Xander die hebben aangegeven te willen blijven zullen ook in de toekomst
te vinden zijn in het dorpshuis. Ook Xander zal Giny in de begin periode ondersteunen.
Giny wil de exploitatie op dezelfde voet doorzetten als wat we de afgelopen 4 jaar hebben gehad.
Wij wensen haar een goede toekomst op ons Dorpshuis.
Bestuur stichting Dorpshuis Buinerveen.

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

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

Email van onze beheerder:
Xander en Marijke Bardewee

bardewee.drenth@gmail.com
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Stichting Sociale Teams Borger-Odoorn gaat preventiemedewerkers opleiden
Stichting Sociale Teams Borger-Odoorn gaat minimaal 3 mensen die nu in de bijstand zitten opleiden
als preventiemedewerker. Dit gaan zij zelf doen om mensen vanuit een bijstandsuitkering kans op
vast werk te geven. Deze nieuwe collega’s gaan onder begeleiding van de sociaal werkers aan de slag
om inwoners van Borger-Odoorn te ondersteunen bij eenvoudige vragen op gebied van opvoeding,
werk, geld en wonen.
Veel eenvoudige vragen kunnen vaak met hulp van vrienden, familie of buurtgenoten goed opgelost
worden. Dit lukt niet altijd, omdat deze netwerken en de passende voorzieningen in de praktijk
regelmatig niet beschikbaar of geschikt zijn. Vaak is het dan noodzakelijk om professionele
ondersteuning in te zetten. Hierdoor worden vragen van inwoners onnodig geproblematiseerd, duurt
het langer voordat het opgelost is en lopen maatschappelijke kosten op.
Preventiemedewerker
Minimaal 3 mensen die nu door de stichting worden begeleid in het vinden van een baan worden de
aankomende maanden opgeleid tot preventiemedewerker. Zij worden aan de sociale teams
gekoppeld en door sociaal werkers/regisseurs ingezet als netwerken van inwoners niet toereikend
blijken te zijn.
De preventiemedewerkers gaan inwoners helpen om de eigen regie te versterken en de
zelfredzaamheid te vergroten. Dit doen zij door met inwoners mee te denken over vragen en door te
kijken hoe hun sociale netwerk in buurt en dorp versterkt kan worden. Denk aan opzetten en
begeleiden van activiteiten, hulp bij administratie en hulp bij inburgering.
Preventiemedewerkers krijgen zo de kans om weer deel te nemen aan de arbeidsmarkt en zij helpen
inwoners van Borger-Odoorn. Door mee te doen aan dit traject worden hun kansen om door te
stromen naar een volgende baan groter. Verder ontstaat er dan voor een volgende kandidaat de
mogelijkheid om deel te nemen aan dit traject van opleiding en werken.
Begeleiding en samenwerking
Gedurende het re-integratie proces zullen de preventiewerkers op maat geschoold en begeleid
worden. Daarnaast zal er een onderzoek plaatsvinden naar de kosten en baten. Er wordt gekeken
hoe de inwoners de kwaliteit van deze manier van werken ervaren. Daarnaast wordt gekeken hoe de
preventiemedewerkers dit werk ervaren, of zij op deze manier uit de bijstand kunnen en of zij
hierdoor meer kwaliteit van leven ervaren.
Door het inzetten van preventiemedewerkers creëert de stichting een duurzame oplossing die
geborgd is en ook continu ingezet kan worden. Verder wil de stichting waar mogelijk verbinding
maken met andere lopende projecten waaronder de Regiodeal.
Stichting Sociale Teams Borger-Odoorn
Sinds 2015 is Stichting Sociale Teams Borger-Odoorn verantwoordelijk voor de uitvoering van de
zorg- en ondersteuningstaken in Borger-Odoorn. Er zijn drie sociale teams, die elk het aanspreekpunt
zijn in hun eigen gebied: Het Veenland, De Monden en De Hondsrug. Vanaf 2018 is er een vierde
team: Team werk en participatie. Deze professionals ondersteunen inwoners in het meedoen in de
samenleving en het re-integreren naar werk. De gemeente Borger-Odoorn is opdrachtgever van de
stichting.
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Nieuws CBS School 59
Na een roerig schooljaar 2019-2020 is het nieuwe schooljaar alweer een feit. Terwijl ik dit schrijf, zijn de
kinderen alweer 2 dagen naar school geweest. Het is fijn om alle kinderen weer veilig terug op school te
zien. We hopen op een iets minder roerig schooljaar, maar dit hebben we zelf niet helemaal in de hand.
Wij zijn dit schooljaar gestart met 46 leerlingen en 5 peuters. Verderop in de nieuwsbrief leest u hier meer
over.
Start peuteropvang en naschoolse opvang
Op woensdag 19 augustus was het zover: de
peuteropvang van School 59 ging van start. In het
schooljaar 2019-2020 zijn we druk bezig geweest met de
voorbereidingen. Zo heeft er een verbouwing plaats
gevonden, moest de vergunning aangevraagd worden en
was het wachten op de eerste aanmeldingen.
Inmiddels zijn wij gestart met het aanbieden van
peuteropvang op woensdagochtend en vrijdagochtend
van 08.30 uur tot 12.30 uur. Wij zijn bezig om een VVE
locatie te worden, zodat we het aantal dagdelen kunnen
uitbreiden naar 4.
Ook de naschoolse opvang is van start gegaan.
Het continurooster
Vanaf dit schooljaar maken wij gebruik van het
continurooster. Voor de zomervakantie hebben wij,
noodgedwongen, al kennisgemaakt met het continurooster.
Dit is ons goed bevallen.
Onze nieuwe schooltijden zijn:
Maandag: 08.30 tot 14.15 uur
Dinsdag: 08.30 tot 14.15 uur
Woensdag: 08.30 tot 12.30 uur
Donderdag: 08.30 tot 14.15 uur
Vrijdag: 08.30 tot 14.15 uur
Website
Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws van
CBS School 59, bezoekt u dan onze website:
www.school59.nl of volg ons op twitter: @ckcschool59
Inmiddels is de verbouwing afgerond en maken wij gebruik van het nieuwe meubilair. Wij willen u graag
een kleine impressie geven van onze school:
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NIEUWS VAN DE BIBLIOTHEKEN
Bibliotheek Nieuw-Buinen openingstijden
Maandag:
14.00 - 17.00 uur
18.00 - 20.00 uur
Dinsdag:
14.00 - 17.00 uur
Donderdag: 08.30 - 11.00 uur
14.00 - 17.00 uur
Daarnaast kun je van maandag t/m vrijdag (behalve
dinsdagochtend) van 8.30 tot 17.00 uur in de
bibliotheek terecht om in te leveren en uit te lenen
via onze selfservice.

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

Vanaf maandag 17 augustus is de bibliotheek geopend volgens de reguliere
openingstijden, waarbij personeel aanwezig is. We zijn ook weer onbemand open!

Digitaal Café
Op maandag 7 september en 5 oktober van 14.00-15.30 uur.
In het Digitaal Café geeft een docent nuttige en handige tips om nog meer
uit uw tablet te halen. Ook voor vragen en tips rond pc, laptop en
smartphone kunt u terecht in de bibliotheek. Neem uw eigen tablet mee!
Heeft u zelf (nog) geen tablet, maar wilt u die eens uitproberen: er is altijd
één aanwezig.
Het Digitaal Café is gratis en ook voor niet-bibliotheekleden.
Omdat we nog in een onzekere tijd leven voor wat betreft het Corona virus, volgt nadere informatie of
het Digitaal Café doorgang kan vinden.
Door het Corona virus kunnen we helaas nog geen Boekstartuurtjes plannen.
De verwachting is dat deze begin november weer opgestart kunnen worden.

We zien u graag in de bibliotheek, boeken lezen is ontspannend en
vergroot de kennis.

Dorpskrant Buinerveen

De Olifant

D

e levende natuur laat veel strijd zien. Strijd
om het bestaan. Sommige dieren kunnen
alleen leven ten koste van andere dieren. De
ooievaars die voorjaar en zomer in de Noorderstraat
doorbrengen komen aanvliegen als het gras wordt
gemaaid en weten dan de onbeschermde muizen en
wat dies meer zij te vinden en op te peuzelen. Of
hun jongen er mee te voeren. De door ons dik
gevoerde katten blijven hun natuurlijke drang
volgen en vangen muizen die gedood worden, niet
omdat de kat honger heeft maar omdat zijn
natuurlijke drang, zijn instinct hem daartoe aanzet.
De mens is wellicht het enige schepsel wat kan
besluiten om het anders aan te pakken en af te zien
van vis en vlees en zuiver plantaardige kost tot zich
te nemen. Echter slechts een minderheid kiest
daarvoor. Kortom in de strijd om het bestaan wordt
een ander levend wezen vaak geweld aangedaan.
Nu onze olifant. Ik bedoel niet zo’n groot grijs dier
met een slurf maar een door mijzelf getimmerd
bouwwerk dat bij ons aan de weg staat; in feite op
gemeentegrond.
Toen (1995) was het een poort die de bezoeker
uitnodigde om het pad naar de deur van de
campingreceptie te betreden. Nu heeft het die
functie al enkele jaren verloren en is het pad
opgebroken en verwijderd. In dat jaar (1995) had ik
enkele stekjes van klimop (hedera) bij de ene kolom
gepoot en enkele stekjes van de bruidssluier
(polygonum) tegen de andere kolom. Ik houd van
het bekleden van een bouwwerk met levend
materiaal dus had ik gaas en/of lattenbetimmering
aangebracht waar klimplanten zich aan en in zouden
kunnen vastzetten. Met name de hedera ontwikkelde
zich krachtig. Dit tot mijn grote vreugde want
hedera is, als zij in de (late) herfst bloeit een
belangrijke leverancier van nectar maar vooral van
stuifmeel voor mijn bijen. Komt ten goed aan hun
wintervoorraad!
Zoetjesaan leek in de loop der jaren de hedera het
alleenrecht op de poort te verkrijgen en de
bruidssluier toonde zich geïntimideerd en bloeide
timide aan de schaduwzijde van de poort. Na de
sluiting van de camping en het rooien van het pad
heb ik de planten de vrije hand gegeven en in enkele
jaren is de doorgang van de poort volkomen
opgevuld door een wirwar van hangende lianen; zo
te zien vooral hedera. Toch meldden zich ieder jaar
weer meer op bescheiden wijze de witte ragfijne
kantachtige bloementrosjes van de bruidssluier en
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niet alleen aan de schaduwkant maar ook steeds
meer aan de zonkant. Ook ieder jaar weer bouwen
meerdere soorten vogels hun nest verstopt in de
lianenwirwar en met name een merelpaar heeft er
meerdere keren jongen voort- en grootgebracht.
Aan de zonkant ontwikkelden de planten zich
sterker waardoor daar. volgens een buurman, het
beeld van een olifantskop ontstond. Hierbij deden
de loshangende verticale de illusie van slurf en
poten ontstaan. Steeds was het beeld vooral bepaald
door de hederablaadjes met hun karakteristieke
vorm. Maar dit jaar; deze zomer; heeft de
bescheiden bruidssluier onverwacht krachtig
toegeslagen; aan de zonkant is het wit van de
bloemen en over de hedera ligt nu rondom een
complete deken van bruidssluiernetwerken
waardoor het hederabeeld vrijwel onzichtbaar is
geworden.
Het plantengevecht lijkt zich nu onverwacht en
voorlopig in het voordeel van de bruidssluier te
ontwikkelen. Misschien moet ik straks
(september/oktober) toch ingrijpen om, in het
belang van mijn bijen, de hederabloei een kans te
geven. Maar vooreerst geniet ik van deze trage
jarenlange tweestrijd tussen tot elkaar veroordeelde
en met elkaar vergroeide plantensoorten.
Ik houd er van te kijken hoe levende wezen(tjes)
zich ontwikkelen en gedragen. Dat heb ik van thuis
meegekregen. Ons grasveld thuis, best groot, werd
nooit gemaaid. We hadden niet eens een grasmaaier;
alleen een sikkel om gras te maaien voor de
konijnen. Daardoor maak je als kind al vroeg
kennis met veel meer torretjes, vlinders, vliegen,
pissebedden en wormen en wat er al niet leeft als je
als mens niet steeds ingrijpt.
Ik heb die houding van thuis meegekregen en
hoewel ik soms de sociale druk ervaar om de boel
netjes en aan kant te maken lukt het mij (gelukkig)
niet dit vol te houden. Het blijft een beetje een
“rommelpotje”. Maar ik vind het resultaat eigenlijk
interessanter dan een grasveld als een biljartlaken en
een tuin met hier en daar een plant in de verder
aangeharkte zwarte grond. En bij mij bloeit de
liguster volop en dat ruikt heerlijk; geeft ook veel
nectar en stuifmeel. Een geschoren ligusterhaag
bloeit niet en daardoor mis je veel…
Maar het is natuurlijk wel netter….
Wim Windt
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NIEUWS van Plaatselijk Belang Buinerveen/Nieuw-Buinen west
Contributie 2020:
De contributie voor 2020 is vastgesteld tijdens de jaarvergadering
op 7,50 euro per jaar. Alle leden zijn benaderd met de vraag om
voortaan via automatische incasso/euroincasso de inning te gaan doen.
Een groot deel heeft hiervoor een formulier ingevuld. Het blijft ook
mogelijk om contant te betalen. Er wordt druk gewerkt om alle
formulieren te verwerken in het banksysteem. De bedoeling is om
vanaf 1 oktober de betaling uit te laten voeren.

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.

AED/Hartveilig Borger-Odoorn:
Het doel van Stichting Hartveilig Borger-Odoorn is samen zorgen voor
een hartveilig Borger-Odoorn. Door voldoende burgerhulpverleners
en AED’s beschikbaar te hebben in ieder dorp.
Informatie is te vinden op de website www.hartveiligbo.nl. En bij Marijke Kardol als contactpersoon in ons
dorp voor de AED.
Sms of app?
Is er een melding in de buurt van jouw woon- en werkadres terwijl je in een ander
dorp/stad bent? Dan ontvang je geen oproep via de app, maar ontvang je wel een sms. We
sturen namelijk altijd standaard een sms op basis van je ingevulde woon- en werkadres.
Dit kan dus ook gebeuren als jij daar op dat moment niet bent. Met de HartslagNu-app
ontvang je oproepen op basis van je gps-locatie, dus de plek waar je op dat moment bent.
Met de app kun je dus in een onbekende omgeving opgeroepen worden.
Extra AED in gebied Buinerveen/Nieuw-Buinen West
Plaatselijk Belang heeft Avitec (Zuiderdiep 34) gevraagd of er aan hun hekwerk een AED kast met AED
bevestigd kon worden. Ook is gevraagd of er eventueel een bijdrage door Avitec gedaan kon worden.
Avitec-zonneparken heeft toegezegd dat de AED niet alleen geplaatst mocht worden, maar dat zij ook de
aanschaf voor hun rekening wilden nemen. Dat is een geweldig mooi gebaar! Hartveilig Borger-Odoorn is
om advies gevraagd en Hans Spa zorgt nu samen met Avitec voor de aanschaf en plaatsing van de AED.
Zodra de AED geplaatst is zal er via de pers ruchtbaarheid aan gegeven worden.
Speeltuin:
Als speerpunt zijn we dit jaar begonnen om te kijken of er in ons dorp een speeltuin te realiseren is.
Inmiddels is er een werkgroep samengesteld. Deze is bezig met de voorbereiding. Er zal een plan en een
begroting opgesteld moeten worden en er moet gezocht worden naar mogelijkheden voor financiering. Er
wordt nagedacht over wat een goede plek zou kunnen zijn voor een speeltuin en op welke manier de
speeltuin ingevuld moet worden?Mocht u ideeën hebben voor de speeltuin, bij de werkgroep willen
aansluiten, of op een andere manier willen ondersteunen dan kunt u zich wenden tot Ina Veenstra,
veenstra18@gmail.com
Brug:
Er is een plan om een monument in de vorm van een oude brug te gaan realiseren in ons dorp. De
Noorderstraat en de Zuiderstraat zijn jaren verbonden geweest door middel van een klapbrug. Inmiddels is er
al een tekening/ontwerp gemaakt. Powerfield Zonnepark is bezig met de aanleg van een zonnepark aan de
Paardetangerweg in Buinerveen.
Op de website www.powerfield.nl/project/buinerveen staat het volgende te lezen:
Het gehele plangebied is circa 41 hectare groot, maar niet het gehele plangebied wordt ingericht als
zonnepark. Zo zal het park landschappelijk worden ingepast, waarvoor circa 5 hectare (ofwel 12%) niet
benut zal worden. Daarnaast zijn er onderhoudspaden en tussenruimte tussen de panelen en wordt er een
wandelroute met uitzichtpunt aangelegd. De oppervlakte van het zonnepark zelf bedraagt circa 35 hectare.
Om lusten en lasten zoveel en eerlijk mogelijk te verdelen biedt PowerField een aantal zaken aan om
vervolg op pagina 19
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Meraskikkernieuws
Zomer, zon, vakantietijd…voorbij. Waar we als Meraskikkers in de zomer meestal rustig aan doen, mochten
we in deze bijzondere tijd eindelijk weer muziek maken. Voor muzikanten is een landelijk protocol en daar
houden we ons dan ook aan. Dat lukt best kan ik zeggen. We repeteren nu regelmatig in een boerenschuur
en bij oostenwind is dat zelfs op het Zuiderdiep hoorbaar. Leuk al die reacties.
Buiten kunnen we ook weer serenades geven. Brenda heeft wat vrolijke nieuwe stukken gekocht die we nu
druk aan het oefenen zijn. Een paar hebben we al kunnen laten horen bij de serenade voor meneer Drenth in
Stadskanaal die zijn 70e verjaardag vierde. Best bijzonder, een feestje in de tuin waar gasten anderhalve
meter uit elkaar zitten en wij onze 2 meter speelruimte per persoon ook nog eens innemen. Fijn dat we in
onze omgeving meestal beschikken over een grote tuin waar het ondanks afstand tot dichtbij voelt! Dat zal
de komende tijd met de nieuwe maatregelen helaas niet meer kunnen. Wat nog wel kan is een feestje in/bij
een horecagelegenheid. Nog steeds betekent dat voor ons spelen in de buitenlucht met 2 meter onderlinge
afstand en gasten die 1,5 meter afstand van elkaar houden maar dat mag de pret niet drukken. Scholte en
Anneke Boekholt kunnen daarover meepraten. Zonder
dat iemand ervan wist hebben we hen verrast bij
25 graden Noord in Drouwenerveen toen ze hun 50
jarig huwelijksfeest vierden met kinderen en
kleinkinderen. Prima locatie en voor ons ook goed te
doen. Verrassingsserenades op een stukje groen/pleintje bij de woning kunnen ook. Wanneer iedereen die
mee wil genieten dan ‘gewoon’ op/in zijn eigen oprit
of tuintje blijft gaat dat prima. Kortom…binnen alle
beperkingen kan er nog best veel in goed overleg. Wij
denken graag mee hoe we daaraan een muzikale
bijdrage kunnen leveren: You never walk alone!
Margriet Nascimento

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

www.obs75nieuwbuinen.nl.nl

Feestverhuur / materieelverhuur
oa Abraham / Sarah poppen,
statafels, kloofmachines etc.
Info: website;
Email;
Facebook;
Telefoon;
Adres;

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

Dorpskrant Buinerveen
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Vervolg van pagina 16
bewoners van Buinerveen en Nieuw-Buinenwest mee te laten profiteren. Plaatselijk Belang ontvangt een
bedrag van € 7.000, dat zal worden geschonken voor de realisatie van een nieuwe brug als monument.
Hoofdkade-Hoofdstraat groenstrook:
De groenstrook tussen Hoofdkade en Hoofdstraat is voorzien van een sloot om de ergste wateroverlast bij
stortbuien op te vangen. Het gras wordt nu eindelijk ook aan beide zijden gemaaid. Maar fraai ziet het er
allemaal niet uit. Plaatselijk Belang heeft dit al herhaaldelijk bij gemeente Borger-Odoorn aangegeven. Het
antwoord is dat er gewacht moet worden op de renovatie van het Zuiderdiep en deel Hoofdstraat. Dit zal in
2022 gaan plaatsvinden. Van tevoren worden we wel meegenomen in het planproces.
Graag zien we dat de aanwonenden van beide straten hun beklag bij de gemeente gaan doen om meer druk
uit te oefenen om een beter aanzicht gedurende de komende jaren te krijgen.
Ook zouden we het op prijs stellen van het noemen van langparkeerplaatsen langs de Hoofdkade. Er staan
bijna altijd auto’s op het gras van de groenstrook langs de weg.
De klacht kan gemeld worden via www.borger-odoorn.nl/bestuur-en-organisatie/klachten-en-bezwaar
(melding openbare ruimte) of bellen via 14 0591 (werkdagen 8.30-16.30 uur)
Onderhoud bos ’t Meras:
Alvast ter info: Op maandag 14 september vanaf 18 uur organiseert gemeente Borger-Odoorn een
informatieavond i.v.m. groot (bos)onderhoud van ‘t Meras. Alle inwoners worden hiervoor per brief
uitgenodigd. De uitnodiging wordt niet in de Week-in Week-uit geplaatst. De avond is namelijk uitsluitend
bedoeld voor Buinerveen/Nieuw-Buinen West.
Koffieuurtje:
Dit uurtje wordt georganiseerd voor onze inwoners om elkaar te ontmoeten. Maar ook om mensen bij elkaar
te brengen, die bv. vervoersproblemen hebben om een boodschap te doen of een ziekenhuisbezoek of
medicijnen op te halen. Tevens voor inwoners die wel belangstelling hebben om even bij elkaar op bezoek te
komen voor een praatje en een kop koffie. Of samen een activiteit te gaan ondernemen.
Helaas kan het op dit moment nog geen doorgang vinden vanwege de maatregelen omtrent het Coronavirus.
Computerles:
Een tweede groep is gestart met Klik en Tik, maar helaas zijn deze lessen voorlopig gestopt vanwege de
maateregelen omtrent het Coronavirus. De Klik en Tik cursussen bestaan uit een aantal bijeenkomsten van
twee uur, waarbij eerst de basis wordt behandeld (klikken en zoeken) en daarna internet, e-mailen enz. en
vervolgens kan nog worden behandeld sociale netwerken. Er is een docent aanwezig, die deze cursus
begeleidt. Op dit moment nemen 7 inwoners deel aan deze cursus, die in eigen tempo gevolgd kan worden.
De deelnemers zullen worden ingelicht wanneer de resterende lessen nog gevolgd gaan worden.
Vanuit Biblionet Drenthe wordt gezorgd voor laptops en koptelefoontjes. Eigen
laptop of een tablet mag ook gebruikt worden.
Aanmelden kan via Ina Habing 0599-212353 of 06-55582238 of via een briefje
met adresgegevens in de brievenbus op Zuiderstraat 14A.
Nieuw Bestuurslid:
Wie wil er plaatsnemen in ons bestuur? Graag zien we iemand uit Nieuw-Buinen-West, die zich aanmeldt.
De verenging Plaatselijk Belang heeft als doel het behartigen van de algemene belangen van de inwoners
van Buinerveen en Nieuw-Buinen West en het verbeteren van de leefbaarheid. Wij zijn gesprekpartner voor
het dorp bij gemeente Borger-Odoorn.
Het bestuur van Plaatselijk Belang Buinerveen/Nieuw-Buinen west bestaat uit:
Ina Habing, voorzitter
Marijke Kardol, secretaris
Jan van Noortwijk, penningmeester
Dennis Middeljans
Ina Veenstra
Vacature
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FRITUURVET
Lever nu uw oude
frituurvet of frituurolie
in bij :
V.V. Buinerveen
Dit kan iedere
vrijdagmorgen
bij de voetbalkantine
van 10.00 uur
tot 12.00 uur

Verkoop van
afvoegmaterialen
voor alle soorten
gipsplaten

V
laa oor de
gste
prij
s

Complete gipsplaatafwerking
Noorderstaat 1, Buinerveen
0599-212787
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Belangrijk
Hier had een advertentie
van uw bedrijf kunnen
staan!
Wilt u adverteren in de
Dorpskrant stuur dan even
een berichtje naar de
redactie, eventueel is het ook
mogelijk een ontwerp te
maken voor uw logo.

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

Ook zijn er diverse
mogelijkheden qua formaat.

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

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

Lopend Buffet
Onbeperkt eten voor slechts

€ 14.95 p.p.
Ook catering mogelijk voor
thuis en bedrijf
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De vliegende
brik
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SIMON BERENDS
Zuiderdiep 18
9521 AT Nw-Buinen
Tel 0599-212518
Fax 0599-212171
Mobiel. 06-53844312
www.simonberends.nl

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

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

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

Paul Siepel
In- en export
Engeland & Frankrijk

2e hands meubels, kleingoed,
voor al uw inboedels
& zolderopruimingen
Openingstijden: ma t/m za van 9 tot 17 uur
Zuiderdiep 42A | Nieuw-Buinen
0599-212607 | www.snuffelschuur-drenthe.nl
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Aanmelding voor de
uitstapjes van
BoodschappenPlusBus
kan via welzijnsorganisatie
Andes van
Maandag t/m Vrijdag
van 09.00-12.00 uur,
op telefoon nummer:
06-31938756 of 0591-585554

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

Zuiderdiep 64
9521 AV Nieuw-Buinen
T 06 54774473

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

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
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Nieuws van sv O.K.K.
Helaas zijn wij genoodzaakt om de lessen in Buinerveen te stoppen.
Onze leidster heeft aangegeven tot de vakantie les te willen geven
en omdat er geen vervanger is gevonden hebben wij dit besluit moeten nemen.
Mocht er in de toekomst aanleiding zijn om het opnieuw te proberen dan laten wij het zeker
weten.
Voor nu bedankt voor de sportieve inzet en wij hopen dat iedereen blijft sporten.
Het bestuur van sv. O.K.K.
Voor informatie kijk ook op onze website :

https://okknieuwbuinen.nl/

beweegseizoen

Het
voor senioren is geopend!

Voor senioren is het heel belangrijk om
fit te blijven door verantwoord te bewegen onder leiding van deskundige
docenten. Op maandag 3 september
beginnen onze 15 groepen voor 55plussers weer aan hun volgende seizoen van 33 lessen (sep '18 – mei '19).
Kom gerust eens onaangekondigd
langs en neem je gympies mee om twee
maal gratis mee te doen.
De contributie bedraagt € 3,- per les. Zo
blijf je in beweging en het is nog gezellig ook.
Kijk voor meer informatie op onze website www.fitplus-borger-odoorn.nl
of bel:
Herman van Veen
secretaris/penningmeester,
tel. 0599-238908
Frank Cliné,
voorzitter,
tel. 0591-532555.
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Sportnieuws
Schaats / visnieuws
Schaats – en visnieuws Buinerveen e/o
“Als je het te druk hebt om te gaan vissen, dan heb je té druk.”
Maar het kan ook zijn dat het te heet is om te vissen. Vorige zomer rond deze tijd hadden we helaas te
maken met een grote vissterfte, ook waren er toen veel warme dagen en was de doorstroming van het
water niet optimaal. Ook nu hebben we te maken gehad met extreem hoge temperaturen een heuse
hittegolf, dit kan vast niemand ontgaan zijn. Daarom hebben we de visvijver goed in de gaten gehouden.
Zodoende konden we op tijd aan de bel trekken, waarbij zelfs op een zaterdagavond iemand van het
waterschap bereid was te komen en te regelen dat er weer voldoende water de vijver binnenstroomt. Een
compliment waard! En met wat ons ter ore kwam, een positief gevolg dat er weer volop vis gevangen is.!!
Nog een fijne zomer.
De Schaatsvereniging

Schaatsvereniging Buinerveen e.o.
Kontributie schaatsvereniging 2020
Donateur per gezin
Donateur alleenstaand
Gezinslidmaatschap
Persoonlijk lidmaatschap vanaf 18jaar

Viskaarten voor het vissen in de ijsbaan in 2020
zijn te verkrijgen bij:
A. Trip
(Alleen op de maandagen tussen 18.00 uur - 19.00 uur)
Zuiderdiep 8
9521 AT Nieuw-Buinen
A.Habing
(Alleen op de woensdagen tussen 18.00 uur - 19.00 uur)
Zuiderstraat 14A
9524 PJ Buinerveen
Gezinslidmaatschap:
Persoonlijk lidmaatschap:

€11.50
€ 6.50

€ 6.00
€ 3.00
€ 8.50
€ 6.00
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Het Voorwerp
Het is stil, het is héél stil, zó stil zelfs dat ik me af en toe overvallen voel door de gedachte “alleen op de
wereld” te zijn. Natuurlijk klopt dat niet. Hoe dan ook krijg ik toch mee dat de ooievaars van mevr. Rous
jong grut hebben grootgebracht, de belastingontvanger van de gemeente domme berichten rondstuurt,
School75 flink wordt opgepoetst, de nieuwe (bijna-) overburen van de school met enkele paarden en pony’s
leven in de brouwerij houden, de aanwas Zuidonder met een telg Habing-Trip in de versnelling raakt,
Florien Bruil haar verjaardag met “finally 18” heeft gevierd én dat elke voorbijganger bij de familie
Pfefferkorn welkom is voor een kopje koffie/thee. Terug naar de eerste zin van deze rubriek: zo stil is het
nou ook weer niet.
Dan het voorwerp van juni 2020 (De Dorpskrant Buinerveen Jaargang 28 nummer 3): op de twee
uitnodigende kiekjes heeft niemand gereageerd, op het opvallende en welgevormde vraagteken ook geen
antwoord. In lijn met deze constatering - het wordt monotoon, toch stilte? - staat ook vast dat er eveneens
geen reactie is op de mogelijke vindplaats van herkomst en historie van de blaasbalg die in de
kringloopwinkel Berendsen staat. De uitnodiging blijft nog even. Herhaling: “wie het denkt te weten, die
mag het zeggen”. (p. 28 en 29 nr.
2/2020)
De volgende voorwerp-oproep. Bekijk de
bijgaande foto’s van een oud
gebruiksvoorwerp en laat ons weten wat
het is, waarvoor gebruikt, door wie, in
welke omstandigheden, en wat er verder
nog bij te bedenken is. Op de ronde
ondergrond liggen 3 vrijwel identieke
exemplaren van het nieuwe voorwerp in
kwestie. Om “de moed” geen kans te
gunnen in de schoenen te zinken, reageer
a.u.b. vóór maandag 5 oktober a.s. naar
de coördinerend redacteur of naar
Martin Snapper
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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

Scheuveln. oom Chris
Voor reacties Jacco Pranger, pranger@nieuwbuinen.com, 06-21831002.
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Nieuws van de Historische Vereniging
Nieuw-Buinen en Buinerveen

W

e hebben de afgelopen maanden niet veel kunnen doen binnen ons archief en museum door het
Corona virus maar hebben als bestuur en vrijwilligers niet stil gezeten. Onder meer zijn wij druk
bezig geweest met het ontruimen van ons oude museum aan de Parklaan welke door de brand
van november 2018 niet meer bruikbaar was. Van Lefier kregen wij te horen dat we voor 1 augustus de
ruimtes moesten ontruimen en leeg opleveren. Met vele vrijwilligers en hulp van de gemeente BorgerOdoorn en met medewerkers van het sociaalteam hebben wij het in één dag kunnen ontruimen. Vele
spullen/materialen konden wij helaas niet meer gebruiken en gingen de container in. Wel met pijn in het
hart. We hebben vele jaren materialen van historische waarde verzameld en deze hadden een plekje binnen
ons museum. Voor ons nieuwe onderkomen binnen het M.F.A. gebouw aan het Noorderdiep liggen de
plannen klaar en zijn we met de laatste financiële zaken bezig om alles rond te krijgen. Als dit zover is
kunnen wij beginnen en de desbetreffende instanties opdracht geven ons museum in te richten. Wij houden
u daarvan op de hoogte.
Het 2e deel 2020 van ons tijdschrift de Buuner is inmiddels bezorgd bij de leden en neemt u mee naar oude
tijden en herinneringen aan Nieuw-Buinen en Buinerveen.
Ons tijdschrift de Buuner verschijnt drie keer per jaar en er komen verhalen en artikelen in uit en over
Nieuw-Buinen en Buinerveen. Laat u verrassen en wordt lid van onze vereniging voor 17 euro per jaar. U
ontvangt dan ook ons tijdschrift op de deurmat. Voor leden die buiten de regio wonen vragen wij een extra
bijdrage van 5 euro voor een tegemoetkoming in de verzendkosten.
Tevens kunt u ons volgen op de facebook pagina’s en op onze website waar meer over onze vereniging te
vinden is. Facebook; Oald Buunermond en Oald Buunerveen en onze website; histver-nbb.nl zijn ook te
bezoeken.
Verder hebben we als vereniging weer verschillende voorwerpen zoals foto’s, glasmateriaal, boeken, enz.
mogen ontvangen, die we kunnen toevoegen aan ons archief.
Ook dank aan een ieder die op de een of andere wijze zich heeft ingezet voor de vereniging als ook voor het
museum. Zonder u kunnen we dit niet. Zo kunnen we het op deze manier bewaren en in stand houden voor
de toekomst.
Voor meer informatie over onze vereniging en het Glasmuseum kunt u contact opnemen met Jacco Pranger;
secretaris van de vereniging. Tel. 06-21831002 of pranger@nieuwbuinen.com
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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
(alles verpakt in gesloten
plastic zakken)
Materialen die niet worden vergoed en helaas niet worden
ingenomen:
Knuffels
Speelgoed
Kussens, dekbedden,
matrassen
Vieze, natte of met olie
besmeurde kleding/vodden
Breigaren, bollen wol
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.

Noorderstraat 38
9524 PD Buinerveen

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

AFRASTERINGSMATERIALEN
TUINHOUT
PVC MATERIALEN

Geopend:
Di-vr 9.00-18.00
Za
9.00-13.00
Tel. 0599-212326
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Nieuws van de Vrouwen van Nu, afdeling Buinerveen

O

p zaterdag 15 augustus zijn de leden na lange tijd vanwege het Coronavirus weer bij elkaar
geweest. Samen lekker gekletst over de afgelopen periode, maar ook gesproken over de
programma’s voor de komende tijd. Het is mogelijk om met het huidige aantal bezoekers de
avondbijeenkomsten voort te zetten met een zaalindeling volgens de RIVM-regels.

Avondbijeenkomsten:
Woensdag 16 september: Alice Roukema vertelt over haar werk als Bekkenfysiotherapeut.
Woensdag 21 oktober: Quizavond. Kom gezellig meedoen.

Lidmaatschap:
De circa 40.000 leden en zo’n 475 afdelingen van Vrouwen van Nu maken Vrouwen van Nu tot een
krachtige en actieve vereniging. We zijn een ontmoetingsplaats voor vrouwen die hart hebben voor hun
leefomgeving, die hun creativiteit willen ontplooien, aan hun persoonlijke ontwikkeling willen werken en
die hun stem willen laten horen in de maatschappij.
We zijn een actieve en gezellige vereniging met tal van activiteiten. We organiseren diverse cursussen,
trainingen, workshops en andere bijeenkomsten voor leden binnen onze afdeling en in de provincie.
Wil je daarvan profiteren en aan bijdragen word dan lid. Je bent van harte welkom.
Informatie en foto’s zijn te vinden op onze website www.vrouwenvannu.nl
Als men overweegt om lid te worden van onze afdeling en de kosten (53,50 euro per jaar) zijn te hoog, kan
men bij de gemeente terecht voor een bijdrage. Toetsing van het inkomen zal hierbij plaats vinden.
De bijeenkomsten vinden plaats in de achterzaal van Dorpshuis De Viersprong in Buinerveen. We beginnen
‘s avonds om 19.45 uur. Iedereen is van harte welkom en kan vrijblijvend 2 keer komen kijken. Informatie is
ook te verkrijgen bij Geesje Middeljans, tel. 06-22950093

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

Belangrijke telefoon nummers
Politie Wijkagent
Arjan Katerberg
0900-8844
Gemeente:
zonder 0591
140591
KCC Buurtbeheer
zonder 0591
140591
Gebiedscoordinator.
Wietze van der Harst
06-11706974
Dieren ambulance
09001122362
Dorpsbelangen Nieuw-Buinen
06-27437413
Plaatselijk Belang Buinerveen/Nieuw-Buinen west
0599-212353
Huisartsenpost buiten kantoortijden
0900-9229

212446

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

brammes@hetnet.nl
Website:

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

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

Rabobank Borger-Klenckeland

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

