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Meraskikkernieuws
Geen nieuws, dat is raar. Onze
activiteiten zijn voorlopig op een
heel laag pitje gezet, daarin zullen we niet veel anders zijn dan
andere zangers en muzikanten.
Het komende kerstfeest voelt
vreemd. Geen kerstmarkten,
rondgangen, kerstfeesten. Alles
klein en in eigen huiselijke kring,
tenminste, die kant lijkt het op te
gaan. Het heeft ook wel weer
iets. Minder hectiek, meer tijd
voor reflectie, terugkijken, herinneringen ophalen. En dan vooral de fijne herinneringen aan
kerst van vroeger. Kerst door de
ogen van een kind in de 70'er
jaren blijkt voor onze kinderen
nu vooral een romantische tijd.
Je voelt de warmte van de kachel
terwijl buiten de wind waait, de
temperatuur ver onder 0 blijft
hangen en de sneeuw echt is.
Daarom neem ik jullie deze kerst
graag mee naar kerst in mijn
jeugd, zoals ik me dat herinner in
ons Buinerveen.
Het moet ergens in de 70'er jaren
zijn geweest. Mogelijk lopen de
herinneringen uit verschillende
jaren wat door elkaar heen, maar
de rode draad is kerst.
Buiten is het koud, het vriest. Het
sneeuwt al een paar dagen en de
Zuiderstraat is best wel glad. Zo
leuk met de nieuwe houten slee

die mama op de bazar heeft
gewonnen. Mijn zusje Marjan
voorop, ik daar achter en papa als
een sterke reus aan het touw. Bij
de overburen hebben ze het ook
gezien en Ina en Jan komen
samen met hun vader Eilko ook
naar buiten. We gaan racen! De
wangetjes rood van de kou, oogjes glimmend van plezier en het
schaterlachen is tot ver in de
omtrek hoorbaar. De papa's zijn
het eerder zat dan de kinderen en
de altijd handige Eilko maakt
prikstokken, zodat we ons zelf
voort kunnen bewegen op de
slee. Het wordt al vroeg donker
en het is tijd om naar binnen te
gaan.
Het is 24 december, papa heeft de
kerstboom vanmiddag in een
emmer gezet en deze staat al in de
voorkamer. De kachel in de voorkamer is aan, het is er lekker
warm en we mogen samen de
kerstboom versieren. Met echte
kaarsjes, weet je wel? Op zo'n
ijzeren klemmetje en natuurlijk
met een emmer water in de buurt.
Morgenmiddag mogen de kaarsjes aan wanneer we terugkomen
van het zondagschoolkerstfeest.
Nu nog niet. De engeltjes hangen
boven in de boom, de zilveren
piek met belletjes helemaal in top
en het mooist vinden we toch wel
de vogeltjes. lees verder op pagina 14.....
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ACTIVITEITEN IN EN OM HET DORPSHUIS

Agenda
30 dec

Schaatsen
Kardinge

20 feb

Schaatsen
Kardinge

2023

200 jaar?

DATUM VOLGENDE EDITIES
DORPSKRANT BUINERVEEN
Hieronder de datum van verschijning van de Dorpskrant in 2021 en
de data waarop het materiaal (foto's, teksten, mededelingen,
tekeningen) uiterlijk bij :
Bram van Buuren, Hoofdkade 4, Buinerveen ingeleverd dient te
zijn. De redactie streeft er naar om zich aan de data te houden,
hoewel uitzonderingen zich natuurlijk altijd kunnen voordoen.
Nummer 1

inleveren voor

2 februari 2021

Nummer 2
Nummer 3
Nummer 4
Nummer 5
Nummer 6

inleveren voor
inleveren voor
inleveren voor
inleveren voor
inleveren voor

6 april 2021
1 juni 2021
10 augustus 2021
5 oktober 2021
1 december 2021

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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Buinerveen 200 jaar?
Juni 2023: 200 jaar NieuwBuinen……. Buinerveen blijkt
ouder, daarom doen we strikt
formeel niet mee, jammer, maar
Nieuw-Buinen blijft van harte
uitgenodigd om met ons mee te
vieren! We horen immers bij
elkaar….. Dorpsbelangen Buinerveen/Nieuw Buinen West
doet wel mee met de organisatie
en School 75 t/m de Mondenweg
hoort er ook bij!). Dennis Middeljans is namens hen lid van het
Stichtingsbestuur. Mochten er
mensen uit dit deel van Nieuw
Buinen zijn die mee willen doen,
hetzij nu met denken, hetzij later
met een helpende hand, dan kunnen ze zich melden bij Dennis of
bij het bestuur (zie email verderop).
Coronatijd levert beperkingen op
voor iedereen. Ook voor onze
stichting. We kunnen dus niet zo
vaak bij elkaar komen met onze
vrijwilligers als we zouden willen. Gelukkig hebben we begin
september nog kunnen overleggen met de trekkers van de commissies en met de voorzitter van
de Ondernemersvereniging. Dit
leverde weer nieuwe ideeen op,
waar nu op voortgeborduurd
wordt.

Het is fijn om te merken dat er
ook in het dorp spontaan ideeen
ontstaan. Een oldtimershow/treffen! Als bestuur hoeven we
ons niet druk te maken over organisatie of geld, alleen ruimte is er
nodig! Dat zijn van die kadootjes
waar we blij van worden. Meerdere mensen noemen een reunie.
Geld hoeft dat niet te kosten volgens sommigen, alleen inzet en
t.z.t. de ruimte. Als er iemand is
die de organisatie hiervan wel
ziet zitten, dan mag diegene zich
melden bij het bestuur ( 200jaarnieuwbuinen@gmail.com ). Vele
handen maken licht werk!
Ook zijn er een tweetal nieuwe
trekkers gevonden: Alie Pepping
voor “de senioren” en Brenda
Rasters voor “de jeugd”. Dikke
pluim dames, dat jullie dit willen
doen!

Jongeren café 'T HOK Buinerveen
We hopen jullie allemaal in 2021 weer in goede gezondheid te
mogen ontvangen!
Zet 12 en 26 juni maar vast in je agenda. Op deze twee laatste
soosavonden voor de zomervakantie is ook groep zes van de
basisschool van harte uitgenodigd om mee te komen doen.
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.

Fijne feestdagen!

Kortom, Corona beperkt, maar
legt niet stil. Er wordt stug doorgewerkt. Als Corona onder controle is hopen we weer op volle
kracht vooruit te kunnen……
Voor nu is het belangrijkste dat
iedereen gezond blijft! Pas goed
op elkaar!
Warme groet van het bestuur
Stichting 200 jaar Nieuw Buinen.
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Vroeger,........
Het gezin Gerrit en Jeichien
Groothuis-Dieters

Mijn moeder Jetske Groothuis is
de dochter van Gerrit Groothuis
geboren 1892 en Jeichien Dieters
is geboren 1894. Zij hebben
elkaar ontmoet en vanuit die liefde moesten zij toen der tijd trouwen, mijn Oma was toen ongeveer 19 jaar. Zij zijn toen gaan
wonen in de Noorderstraat in
Buinerveen achter op het streekje
in een heel klein huisje zonder al
te veel meubels, bedstro was er
wel.
Aan de linkerkant gezien vanaf
de Buinerstraat bijna aan het
einde daar van woonden het
gezin Groothuis en schuin tegenover hun stond een boerderij
waardoor ze daar niet helemaal
alleen woonde. Het was daar
voor de familie Groothuis grote
armoede, men had bijna niets en
er was niets,
Mijn moeder is in de Noorderstraat geboren achter op het
streekje, ik weet niet hoe lang zij
daar hebben gewoond. Gerrit
Groothuis werkte bij de veen
afgravingen of in de bosbouw.
Op een moment is de familie
Groothuis verhuist naar een betere woning op de Buinerstraat 2 in
Buinerveen dit huis huurden ze
van de gemeente.
Later is het huisje aan de Noorderstraat afgebroken en is de
veengrond daar afgegraven tot
ongeveer een meter diep, en als je
daar nu op de weg rijdt zie je dat

Dorpskrant Buinerveen
Ik ben Albert Heersping, geboren op 27 juni 1944 te Wassenaar, zoon van Jetske Groothuis en Ben Heersping. Dit is mijn verhaal over bijna 70 jaar dat ik
naar Buinerveen kom.Buinerveen ken ik vanaf ongeveer 1950
de weg daar een stuk lager ligt.
Een paar jaar geleden werden
mijn vrouw en ik uitgenodigd
door vrienden die wij op een
Drentse camping hebben ontmoet, de vrienden brachten ons
naar de plek toe achter op het
streekje en vertelde ons hoe het
daar was in die tijd en wat bleek
het waren zijn grootouders die
schuin tegenover de Groothuizen
hadden gewoond. Hoe bijzonder
was dit verhaal voor ons om te
horen dat onze families daar
tegenover elkaar hebben
gewoond. Ik vond het geweldig
om het te horen.
Wonen aan de Buinerstraat,

Het woonhuis aan de Buinerstraat staat er nog steeds, word nu
bewoond door de familie Veenstra die er een prachtig mooi huis
van hebben gemaakt.
Het huisje aan de Buinerstraat
was toendertijd totaal niet geïsoleerd, het was van één steens
muren rondom opgetrokken en
het dak was met dakpannen afgedekt en daar onder zat zwarte
dakbedekking en daaronder weer
gaas. Hoe koud was dat in de
winters van toen?IJskoud, zeker
als je dat met nu vergelijkt.
De indeling van het huis toen was
één zondagse voorkamer die dan
ook alleen op zondags gebruikt
mocht worden tenzij er iets heel
bijzonders, was dan mocht dat
ook. In diezelfde zondagse
kamer waren ook twee bedsteden

Oma heeft altijd gebruik gemaakt van de bedstee en om daar
in te komen maakte Oma gebruik
van een kamerstoel. Onze dochter Jetske /Jeannet heeft gevraagd om ook een nachtje in de
bedstee te mogen zitslapen en dat
mocht van Oma.Er was nog een
deur in de woonkamer waarachter een klein kamertje met een
tweepersoonsbed stond waar wij
hebben geslapen en het was zo
koud dat wij met onze kleding
aan zo het bed zijn ingestapt
zodat de warmte niet verloren
ging. Achter de voordeur was een
gangetje en in dat gangetje was
een deur naar de kelder. Onder in
de kelder stonden héél véééél
wekpotten gevuld met diverse
groente en fruit uit eigen de tuin
door Oma zelf ingemaakt. (de
winkel was er niets bij)

Dorpskrant Buinerveen
De voordeur werd bijna niet
gebruikt, de mensen gingen altijd
achterom waar een dubbele groene deur de ingang was en alleen
de linker deur open ging. Dan
was er nog een ruimte die de deel
werd genoemd, de vloer was van
leem en daar overheen lagen
kokosmatten en andere kleden.
Verder stond er bij het binnenkomen rechtsachter een soort
keukentje van een houten plank
met daarop een oliebrander met
een klein gastoestel met 3 gaspitten. Er was geen stromend water
maar wel een waterput buiten aan
de zijkant van het huis met bruin
water erin door de veengrond, er
stond een emmer in het keukentje
met een soeplepel erin en zo kon
je water scheppen en drinken.
Dan was er in dezelfde ruimte
ook aan de rechterzijde een varkenshok wat vroeger wel gebruikt werd, maar ik heb dat
nooit gezien. Naast het varkenshok was de poepdoos met een
stapeltje van krantenpapier in
kleine velletjes voor het af te
vegen van het…..?

Aan de linkerkant van de deel
was het woongedeelte waar een
tafel met stoelen stond waar werd
gegeten en de thee gedronken
werd. Ik heb dat zelf nog ervaren,
Oma maakte toen kruisbessenjam en dat was zo lekker. Vele
jaren later toen alle kinderen uit
huis waren is aan de linkerzijde
in de deel een woonkeuken
gebouwd door de gemeente. Er
kwam een aanrecht, een waterkraan met stromend water, een
fornuis om te stoken en te koken
en ramen aan de zijkant van het
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huis zodat Oma zicht had op het
kanaal, voor de boten die daar
voeren en wie er voorbij kwam.
De tuin werd zaterdags zeer netjes aangeharkt met de harkstrepen allemaal naar dezelfde kant,
Zo af en toe werden ook de rode
losse steentjes die tegen het huis
lagen gewassen. Er was een grote
tuin rondom het huis tot aan het
voetbalveld. Er lag een plank
over de sloot om zo op het voetbalveld te kunnen komen en Opa
keek graag voetbal. Er werden
aardappels verbouwd waarin de
coloradokevers zaten die Opa
ving en in een blikje met vloeistof deed. Achter het huis stonden toen twee houten schuurtjes
waarvan het voorste schuurtje
gebruikt werd door Opa die daar
klompen maakte. Opa had het er
druk mee, zeker naast zijn werk
buiten de deur en de hele tuin met
alles wat daar gekweekt werd.

De familie Groothuis woonde
toen naast het politiebureau.
Mijn moeder Jetske Groothuis is
geboren op 27 september 1914 in
Buinerveen.
De gezinssamenstelling was 4
meisjes en 2 jongens met de volgende namen.
Jetske Groothuis†† getrouwd
met Ben Heersping††
Hennie Groothuis†† getrouwd
met Henk Westendorp††
Jo Groothuis††
getrouwd
met Dinand Scholten††,
Geesje Groothuis†† getrouwd
met Pieter Dammer††
Albert Groothuis†† getrouwd
met Geertje Vos††
Wietse Groothuis
getrouwd
met Jannie Popken, wonen nog
steeds in Sleen.
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de twee ontslag moest nemen.
Ben ging weg naar Hilversum
om daar in een brood en banketbakkerij te gaan werken. Vervolgens ging Ben op een later
moment in Amsterdam werken,
weer bij een brood en banketbakkerij. Ook Jetske Groothuis vertrok op een moment naar Amsterdam om daar te werken en om
haar Ben te zien. Na enige jaren
zijn zij getrouwd en woonden
toen in Wassenaar waar zij een
brood en banketbakkerij hadden,
in Wassenaar zijn ook hun kinderen geboren. Jaren later kochten
zij een brood en banketbakkerij
in Dordrecht.
Hennie, Jetske en Jo

Oma zorgde goed voor haar 6
kinderen en wist ook heel goed
hoe zij dat wilde.
Daarnaast was Oma ook de brugwachter van de grote ijzeren brug
die over het Buinerveens kanaal
voor de verbinding tussen de
Noorderstraat en de Zuiderstraat
zorgde. Als er getoeterd werd
door de schipper dan ging het
werkschort af en ging Oma op
een draf naar de brug om deze
aan de Zuiderstraatkant omhoog
te draaien met de hand, zodat de
komende en gaande schepen naar
en van de aardappelmeelfabriek
door konden varen. Bij het passeren van de brug met de boot
kwam Oma altijd met de hengel,
daaraan zat een klompje zodat de
schipper daar wat centjes in kon
doen.
In het kanaal werd ook gezwommen en men sprong van de brug
af. Er werd ook gevist in het
kanaal om een maaltje vis op
tafel te kunnen zetten.
Mijn ouders hebben elkaar leren
kennen doordat ze samen bij bakkerij Grit werkten in Gasselternijveen, daar ontstond op een
moment “de liefde” tussen Jetske en Ben. Bakker Grit vond
dat naar verloop van tijd maar
niets en vertelde toen dat één van

De familie Groothuis kwam weleens vanuit Drenthe naar Dordrecht door gebruik te maken van
de Domo melkvrachtwagens die
vanuit Beilen bij Sipkes reizen in
Buinerveen wat te maken hadden. Daarvan reden zij dan met
de vrachtwagen mee naar Dordrecht en werden bij ons voor de
deur van de bakkerij afgezet en
ging de vrachtwagen naar de
melkfabriek van Sterovita in
Dordrecht, loste daar de melk en
ging weer leeg terug naar Beilen.
Als de familie weer terug naar
huis wilde werd Sipkes gebeld en
dan kregen ze te horen wanneer
ze weer mee terug konden rijden.
Altijd maar één persoon tegelijk
en vaak ook in de nacht. Het
koste niet zoveel, er zijn zo heel

wat van deze ritten gemaakt door
de familie in die tijd.
Doordat mijn ouders minder tijd
hadden vanwege de brood- en
banketbakkerij was ik in de
vakanties heel veel bij mijn Oma
en Opa. Zo heeft Opa mij op mijn
achtste jaar fietsen geleerd.
Dit op een heren fiets met een
stok achter het zadel vast gebonden, Opa fietste naast mij en
hield de stok vast. Dit gebeurde
op de Buinerstraat. Ik logeerde
weleens op 2e Exloërmond bij
een broer van mijn vader, die
woonde naast de smederij en
daar speelde ik met de kinderen
uit de buurt, we gingen een keer
slootjespringen. Het meisje van
de smid had iets traags over zich
en sprong pardoes in de sloot in
plaats van er over. Wat ik ook nog
weet is dat de warme bakker 's
morgens vroeg het brood kwam
bezorgen rond 9 uur en dan werd
er heerlijke roggebrood gekocht,
waarop we boter en stroop deden.
Het was net een gebakje.
Nog een mooie herinnering was
dat we met 6 jongens op zaterdagavond naar het openlucht
theater in Borger zijn geweest,
neven en hun vrienden. Zo mooi
om dat toen mee te maken. Na
afloop van de voorstelling gingen wij met zijn allen richting
huis, tenminste dat dacht ik. Ik
had pech, een dienstdoende
agent/diender met een zwarte
lange leren jas hield mij staande.
De diender vroeg mij waarom ik
geen verlichting had en dat ik
recht had op een bekeuring. Er
was geen ontkomen aan. De diender hield voet bij stuk en ik moest
direct naar huis anders kwam er
nog een bekeuring bij. De diender voegde er aan toe of ik het
begrepen had, ik knikte van ja.
Ik kon gaan maar al snel bleek dat
de andere jongens helemaal nog
niet naar huis gingen, nog langer
niet. Als ik dan nog maar geen
bekeuring krijg want dan zijn de
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rapen gaar bij Oma en ook bij
mijn ouders en dat wilde ik niet,
ik ben toch maar met de jongens
mee gefietst. Mijn neef Albert
Dieters uit Borger vond dat het
beste. Alleen van de bekeuring
weet ik niets meer, of dat deze op
een verkeerd adres is bezorgd of
nooit is verzonden ik weet het
niet.
Wat ik nog wel weet is dat mijn
ouders en mijn twee zussen in de
petticoat tijd naar Oma en Opa in
Buinerveen gingen. Na een poosje bij Oma te zijn geweest gingen
de zussen en ik naar onze tante Jo
die een kruidenierswinkel had ter
hoogte van de aardappelmeelfabriek. Tijdens het wandelen daar
heen werden mijn zussen bekeken van achter de gordijntjes van
wege hun petticoats, dat soort
kleding was nieuw voor die
omgeving want luitjes uit het
westen van het land, dat was me
wat met die petticoats. In onze
verkeringstijd zijn mijn vriendin
Ria en ik ook een keer met de
bromfiets (Zundapp) naar Buinerveen gegaan.

Het was ongeveer 10 uur rijden
dan word je erg stijf van het zitten, soms gingen we ook maar
eens een stukje lopen achter de
bromfiets. Ria kon gelukkig ook
bromfiets rijden, en zo wisselden
wij elkaar af met het rijden op
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weg naar Oma en Opa Groothuis.
Daar bleven we dan ongeveer een
week logeren, het was heel gezellig. 's Avonds deden we met Oma
en Opa kaartspelletjes om een
centje, wat Opa prachtig vond.
Of we gingen de sjoelbak gebruiken met de brikken. Oma kon het
beste sjoelen.

Wietse Groothuis, mijn neef
trouwde op een dag met Jannie
Popken, er werd een groot feest
gehouden met alle familie in café
Kroeze op de hoek van de Noorderstraat/Hoofdstraat wat nu het
eetcafé “De Viersprong“ is. Jannie en Wietse gingen wonen op
de Zuiderstraat, schuin tegenover
het café en vlak naast het timmerbedrijf van de familie Warringa
die toen op de hoek woonde aan
het kanaal.

Onze Opa werd ziek en heeft ongeveer 3 jaar thuis op bed gelegen
in de zondagse voorkamer en
werd verzorgd door Oma en de
thuiszorg. In Februari 1977 is
Opa overleden in Buinerveen en
begraven in Nieuw Buinen.

Oma heeft nog 14 jaar alleen in
het huis gewoond, daarna verhuisde Oma naar het bejaardenhuis in Borger. Nadat Oma ongeveer 2 maanden in het bejaardenhuis woonde werd Oma
ernstig ziek en moest opgenomen
worden in het ziekenhuis in
Stadskanaal.
Vanuit Rotterdam bezocht ik
mijn Oma twee keer per week. Ik
reed om 17:00 weg uit Rotterdam
en was dan om 20:10 in Stadskanaal om Oma te bezoeken. Dat
duurde maar 5 tot 10 minuten,
meer kon voor Oma niet. Daarna
ging ik weer terug naar Rotterdam en was ik om ongeveer
23:00 weer thuis. Ik heb er een
zeer goed gevoel aan overgehouden, ik had het reizen er voor
over, na een aantal weken kreeg
ik het gevoel dat ik die avond
voor de laatste keer bij mijn Oma
zou zijn geweest en dat was ook
zo.
Oma overleed die nacht in April
1991, dankbaar was ik dat ik al
die keren bij mijn Oma ben
geweest.
Oma is begraven in Nieuw Buinen
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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
Ook voor:
- manicure
- diabetes en reuma
- vergoeding ziekenfonds
mogelijk
Jolanda Baars-van der Scheer
Zuiderdiep 83
9523 TB Drouwenermond
Tel.: 0599-611231

Dorpskrant Buinerveen
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Nieuws OBS 75
Wat leven we toch in een rare tijd.
Het lijkt wel of Corona de wereld
maar niet wil verlaten.
Gelukkig kunnen we op school
met toepassing van de Coronamaatregelen ons onderwijs aan
de kinderen door laten gaan. Af
en toe vervalt er weer iets,
doordat ook externen zich aan de
maatregelen moeten houden.
Maar af en toe is er ook goed
nieuws:
Zo hebben de leerlingen van de
groepen 5 en 6 kennisgemaakt
met het programmeren van een
computer. Twee studenten van
Stenden kwamen de leerlingen
hierin begeleiden. Verrassend
om te zien hoe snel kinderen op
hun niveau zaken oppakken. De
studenten kwamen ook nog om
verf en kwasten met de leerlingen te maken. De leerlingen van
groep 5 /6 hebben twee heerlijke
leerzame techniek-ochtenden
gehad.
De leerlingen van groep 7/8 gingen op bedrijfsbezoek bij
AVITEC. De kinderen hebben op
een plezierige manier kennisgemaakt met het bedrijf. Het
bezoek was door een aantal
PABO-studenten goed geregeld.
De kinderen gingen bij het zonnepark kijken en mochten een
straatje en een riool aanleggen.
Ondanks dat we geen lampionnetjes met de leerlingen hebben
gemaakt, hebben we wel aandacht besteed aan 11 november.
We hebben met alle leerlingen op
het plein Sint Maartenliedjes
gezongen, zonder lampion dat
dan weer wel. Van Stropiewafel
kregen alle leerlingen een heerlijke stroopwafel, de AC trak-

teerde de leerlingen op een lekkere mandarijn en een doos
kleurpotloden/ stiften.
Om de donkere dagen voor Sinterklaas en Kerst goed door te
komen hebben we met de leerlingen lichtjes gemaakt, van klei,
glas en papier. De lichtjes staan te
pronken in de vensterbanken in
de lokalen.
Het bezoek aan het gevangenismuseum is naar later in het
schooljaar verplaatst. Ons
bezoek aan het museum stond
gepland op 13 november en op
dat moment waren nou net de
musea voor twee gesloten.
Het leesvreters eindfeest wordt
op school gehouden. De bibliotheken hebben hun best gedaan
om er voor de leerlingen een interessante afsluiting van te maken.
De leerling gaan aan de slag met
een heuse escape-room.
We rekenen erop dat de Sint toch
een bezoek aan onze school
brengt. Sint werkt, net als vele
Nederlanders vanuit huis, maar
bij Sinterklaas weet je het
nooit… Het blijft spannend. De
leerlingen hebben hun verlanglijstjes ingeleverd en lootjes
getrokken. De leerlingen van de
groepen 5 t/m 8 zijn aan de slag
gegaan met het maken van surprises en gedichten. Hoewel het
dit jaar dus heel anders zal zijn,
hopen we op een gezellig Sinterklaasfeest.

Ook voor de invulling van de
feestelijkheden rond de Kerst
zijn we druk bezig met het maken
van plannen. Het zal toch niet zo
zijn, dat er niets kan. We krijgen
zoals altijd kerstbomen in de
lokalen en we vertellen kerstverhalen, zingen kerstliedjes en knutselen sterren, kerstbomen, etc.
De school wordt in een gezellige
kerstsfeer gebracht. Helaas kan
het jaarlijkse kerstdiner verzorgd
door ouders, dit jaar niet doorgaan. Er mogen immers nog
steeds geen ouders op het plein
en in de school. MAAR…ook
daar hebben we iets op bedacht!
Ja en dan is het Kerstvakantie,
tijd voor familie en bezinning,
plannen maken voor 2021. Laten
we er het beste van maken en
hopen dat het vaccin voor alle
mensen beschikbaar zal zijn.
Ik wens u mede namens het team,
de leerlingen, de MR en de AC
hele fijne feestdagen en een
gelukkig en vooral gezond 2021!

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

www.obs75nieuwbuinen.nl.nl
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Pedicure Holla
Het beste adres voor voetverzorging
www.pedicureholla.nl
Hollandialaan 4
9521 BW Nieuw-Buinen (West)
Behandeling op afspraak 06-13251889

Lindsey Holla heet u van
harte welkom bij haar
pedicure praktijk aan huis.
Hét adres voor
voetverzorging.
Voor meer informatie,
kijk op de website.
www.pedicureholla.nl

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
Alice van Iersel
0599639516
Jacob Hospers
0616554099

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:
Giny Dokter

viersprong@gmail.com

Dorpskrant Buinerveen
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Nieuws CKC School 59
Op het moment van schrijven, hebben wij een hele gezellige
Sinterklaasochtend gehad met z'n allen. Sinterklaas kon dit jaar
helaas niet fysiek aanwezig zijn, maar hij is op een avond bij
ons op school geweest om voor alle kinderen een persoonlijk
berichtje in te spreken. Gelukkig hoefden de kinderen zich
geen zorgen te maken over de cadeautjes. De Sint had voor de
kinderen van groep 1 t/m 5 allemaal een cadeautje achter
gelaten. De bovenbouw heeft prachtige surprises geknutseld,
gedichten geschreven en voor de ander een cadeautje gekocht.
We hebben een hele gezellige ochtend gehad met z'n allen.
Digitaal bezoek op School 59
Op vrijdag 20 oktober heeft de bovenbouw een digitaal
schrijversbezoek gehad van schrijfster Corien Oranje. De
kinderen konden vragen stellen aan Corien, maar Corien had
ook vragen voor de kinderen bedacht. Het is fijn dat zulke
activiteiten in deze tijd, op een andere manier, mogelijk
worden gemaakt!
Uitbreiding peuteropvang
Op 1 augustus zijn wij gestart met het bieden van
peuteropvang. Wij zijn blij dat wij sinds 16 november de
peuteropvang hebben uitgebreid naar 4 ochtenden! U kunt nu
op dinsdag t/m vrijdagochtend terecht voor peuteropvang.
Wist u dat….
Wij vorige week allemaal een chocoladesinterklaas
in ons schoentje hebben gekregen….
Wij dit jaar gestart zijn met een nieuwe rekenmethode….
Er sinds deze week een nieuw naambord langs de
straat te vinden is…
e

Wij in 2021 onze 50 leerling hopen te verwelkomen..
Wij Sint Maarten de hele woensdagochtend op school hebben
gevierd met gezelligheid en om het uur wat lekkers.
Wij wensen u alvast een fijne kerstperiode toe en veel goeds
voor het jaar 2021!

Website
Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws van
CKC School 59,
bezoekt u dan onze website:
www.school59.nl
of volg ons op twitter:
@ckcschool59
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Van de bestuurstafel
Maandag 3 november was het
dan ineens zover.
Een aantal inwoners van Buinerveen zullen verbaasd gekeken
hebben toen ze het kruispunt bij
het dorpshuis overstaken. Een
enorm gat in het dak van het
dorpshuis. Gelukkig zagen ze
ook dat de harde werkers van
bouwbedrijf Vedder met hoogwerker en verrijker aanwezig
waren. Wat ging er gebeuren?
Wel: het eerste gedeelte van de
dak vernieuwing was begonnen.
Uit eerdere berichten heeft iedereen kunnen lezen dat wij als
dorpshuis willen verduurzamen
en de eerste stap daarin is het
plaatsen van zonnepanelen, maar
dan moet je wel een goede solide
basis hebben. Welnu de dakconstructie was in de laatste decennia zo verzwakt dat dit eerst opgelost moest worden voordat de
panelen geplaatst konden worden.
Aan de hand van de foto's is het
proces een beetje te volgen. Al
met al duurde deze fase 2 weken.
Het mooie droge weer heeft daaraan ook meegeholpen.
Nu is het wachten op de levering
van de panelen. We gaan ervan
uit dat deze voor het einde van dit
jaar geplaatst zijn. We kunnen
dan voor 2021 zeggen dat we de
verduurzaming hebben ingezet.

Onder toeziend oog van de jeugd,....

Containers voor de oude pannen

Dorpskrant Buinerveen
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TELEFOONTJE-APPJE-MAILTJE

5

“Goede morgen;
Je spreekt met ………….. Ik
dacht laat ik jou eens bellen; ik
ben nieuwsgierig hoe het met jou
gaat en….enzovoorts….”.
Zo, stel ik me voor, kan een telefoongesprek beginnen met een
goede vriend/vriendin of andere
bekende die je even wilt spreken;
waar je even wat van wilt horen;
gewoon even een praatje mee
maken..
In deze “Corona tijd” zien en
spreken veel mensen nogal wat
minder anderen dan in een “gewone” tijd. Er zijn allerlei beperkingen en gedragsregels die noodzakelijk zijn om samen het virus
te verslaan en elkaars gezondheid te beschermen. Maar deze
regels hebben ook vaak nadelige
effecten. We ontmoeten elkaar
minder in bijeenkomsten (koren), vergaderingen of activiteiten en dat kan voor mensen op
den duur heel zwaar zijn. En deze
pandemie duurt al erg lang…
Gelukkig zijn er tegenwoordig
legio mogelijkheden om elkaar te
spreken of contact te onderhouden waarbij het coronavirus
geen bedreiging vormt. Er is :
wifi” waardoor je emailboodschappen aan groepen of individuele mensen kunt sturen. Zo
worden bij het R.K. Ceciliakoor
van de kerk in Stadskanaal, waar
repetities nu niet kunnen, door
de leden onderling min of meer
regelmatig mailtjes met verhalen
uitgewisseld om zo te laten merken dat we er nog zijn voor
elkaar. De email is een geschikte
methode om in een groep toe te
passen. Je kunt in één klap alle
betrokkenen bereiken.
Maar veel belangrijker, zeker als
het om één op één contacten gaat
is die goeie ouwe telefoon. Corona bestendig en heerlijk om eens
even met elkaar te praten over

ditjes en datjes en alles wat je zo
dagelijks bezig houdt.
Willie en ikzelf bridgen sinds
twee jaar met een echtpaar dat
wij voor die tijd niet kenden.
Wekelijks op maandagmiddag
komt het ene paar bij het andere
om van 14.00 uur tot ongeveer
16.30 uur te spelen. Niet bloedfanatiek maar toch wel serieus.
Dat betekent dat de gesprekken
rondom het spelen maar beperkt
zijn; het bridgen staat voorop.
Nu, in de Corona tijd, moeten we
dit al geruime tijd missen maar
we bellen elkaar ieder maandagmorgen om een praatje te maken
en sinds die tijd wordt de onderlinge band zeker niet minder;
eerder andersom. Over bridgen
wordt daarbij nauwelijks gesproken maar wel over andere voor
de één of de ander belangrijke
zaken. Kortom het onderling
contact wordt eerder sterker dan
zwakker. En dat is heel fijn.
Juist in deze tijd; als de bladeren
zijn gevallen; de dagen kort zijn,
de zon wat minder schijnt en de
wolken wat dikker en donkerder
zijn, kan de telefoon een uitweg
bieden als je te weinig medemensen kunt zien en spreken. Dat
geldt eigenlijk voor ons allemaal.
Vanuit sommige welzijnsorganisaties wordt het vormen van “telefoonkringen” bevorderd. Daarbij wordt volgens afspraak om de
zoveel tijd, bijvoorbeeld dagelijks of wekelijks, onderling getelefoneerd. Jan belt Piet om te
informeren hoe het hem gaat en
praat al dan niet nog even door ;
Piet belt Marietje met hetzelfde
doel; Marietje belt Klaas en zo
voort, enzovoort tot tenslotte ook
Jan weer wordt gebeld en de
kring gesloten is. Van tijd tot tijd
verandert de volgorde; dat kun je
allemaal onderling afspreken. Zo
werkt dat ongeveer en het helpt
om de kans op vereenzaming te

verkleinen. Men is er immers
voor elkaar.
Eigenlijk kan iedereen die een
telefoon heeft een verzameling
telefoonnummers aanleggen van
vertrouwde mensen waarmee hij
of zij van tijd tot tijd even wat wil
babbelen. Door te luisteren naar
wat de ander bezig houdt help je
jezelf . Je doet er toe en betekent
iets voor een ander. Omgekeerd
betekent de ander dan ook iets
voor jou.
Helaas gooit de privacywetgeving tegenwoordig soms roet in
het eten. Je kunt niet zomaar van
iedere bekende het telefoonnummer gemakkelijk vinden. Dus is
het wijs om bekende nummers
met bijbehorende naam en toenaam te noteren of in de telefoon
op te slaan en zo een persoonlijk
telefoonboekje aan te leggen. De
meeste mensen zullen al wel
zoiets gedaan hebben voor naasten en bekenden.
Ik hoop dat dit stukje enkelen van
u op een idee brengt om zo voor
zichzelf en voor medemensen
een dreigend eenzaamheidsspook te verjagen.
Maar misschien, en dat hoop ik
nog meer, is mijn suggestie totaal
overbodig geweest omdat u zelf
al lang op een dergelijke manier
met anderen verbonden bent.
Tenslotte: Fijne gezellige feestdagen toegewenst !
Wim Windt
Tel 06 53466570

Pagina 14
Ik word altijd blij wanneer die
weer op hun tak zitten. In mijn
fantasie spelen de vogeltjes 's
nachts met de engeltjes, daarom
liggen er 's morgens naalden op
de kokosmatten in de voorkamer.
Zo is het vast!
Vanavond gaat papa met tante
Janna Schuiling en opoe Rotgers
naar de kerk. Dat doen ze ieder
jaar met kerst en op Oudejaarsavond. Dit jaar mag ik voor het
eerst mee. Ik ben nog klein, maar
achter in het knalgele Fiatje 500
is voor mij ook wel een plekje
over. Ik voel me best groot. De
kerk zit vol en ook hier een
prachtige kerstboom, zonder
ballen maar met echte grote kaarsen. Ik ben best een beetje bang
dat dat niet goed gaat. Wanneer
het orgel begint te spelen schrik
ik. Wat een lawaai zeg. De kerstliedjes ken ik en zingen vind ik
prachtig. Naast me zingt papa uit
volle borst mee, anders dan tijdens de preek. Af en toe hoor ik
een snurkje en moet ik stiekem
lachen. Bij het uitgaan van de
kerk schalmen de kerkklokken
door het dorp. Het is kerst! In een
ijskoude auto rijden we terug
naar Buinerveen en dan mogen
we eindelijk een plakje van de
heerlijke kerststol van bakker
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Plat. Met warme chocolademelk
een heuse traktatie. Wanneer
papa de tantes naar huis brengt,
gaan wij slapen. Morgen mogen
we naar het zondagsschool kerstfeest!
Silo stroom snel vol. Dit jaar mag
ik voor het eerst meedoen met het
kerst toneelstuk. Ik ben een
schaap dus gelukkig hoef ik nog
geen tekst te onthouden. Achter
op het toneel kunnen we ons verkleden. Jozef, Maria, de herders,
schaapjes en...hé, het kindje
Jezus lijkt op mijn pop en de kribbe is volgens mij de voerbak van
de kalfjes. Zou het echt?
Mevr. Trip trapt het orgel aan en
begint te spelen. Ook hier een
kerstboom met echte kaarsjes en
grote zwarte, loeiende oliekachels. In de keuken verwarmt
de koster pannen met chocolademelk en staan dienbladen vol met
kerstkransjes. We zingen kerstliedjes en met de zondagschoolkinderen spelen we het kerstverhaal. Dan luisteren we nog naar
een spannend verhaal: 2 kaarsjes
voor Janneke. Oe, die Janneke
toch. Ik word meegenomen in het
verhaal en zucht diep wanneer
het uit is. Na afloop krijgen we
allemaal een tasje met een boek
en een sinaasappel. Thuis uitpak-

Sint regelt eigen intocht
Welk dorp kan zeggen dat Sint
zijn eigen intocht heeft geregeld
samen met zijn Piet en enkele
hulpjes? Zo zijn er niet veel. In
Buinerveen/Nieuw-Buinen West
is van alles mogelijk, zo ook dit.
Waar na de ene persconferentie
van Rutte nog een keihard veto
uitgesproken werd en er geen
opening was voor een Sinterklaasviering in wat voor vorm
dan ook, de tweede persconferentie gaf toch wel weer een nieuwe opening; maximaal met 4
mensen bij elkaar staan, de
afstand van 1,5 meter in acht
nemend. En Sint zag kansen, net

als Piet en zijn kornuiten. Maar er
moest wel snel gehandeld worden want er was maar weinig tijd
over voor het 28 november was.
En tja, een veto was uitgesproken, maar omdat er toch wel wat
dingen met de verenigingen kortgesloten moesten worden werd
de voorzitter van de Schaatsvereniging benaderd, evenals die van
de voetbal. De pakken van de
Pietermannen zijn tenslotte hun
eigendom. En wat is er binnen de
geldende kaders allemaal mogelijk? De voorzitter van de voetbal, Dennis Middeljans, kent

ken, dan blijft het nog even spannend. Na het kerstfeest blijft
iedereen nog even gezellig en
drinken we met elkaar de warme
chocolademelk van de koster.
Gloeiend heet, uitkijken! Dan het
kerstkransje er maar in soppen,
da's pas lekker!
Thuis mag de kerstboom aan tot
de kaarsjes opgebrand zijn. We
krijgen nog wat van dat heerlijke
kerstbrood en mogen nog even
lezen in ons nieuwe boek. Kerstfeest door de ogen van een
kind…
Terug mijmerend naar dit kerstfeest vind ik veel elementen die
dit jaar nog steeds gewoon kunnen. Een heerlijke kerststol van
de bakker, warme chocolademelk, kerstboom versieren, een
kerstverhaal. De boeken van
mijn moeder van vroeger zijn er
nog allemaal. Het boek met het
verhaal van Janneke heb ik al
gevonden. Zouden onze kinderen daar ook zo in weg kunnen
dromen? We gaan het proberen.
Kleintje kerst…
We wensen jullie fijne, bijzondere kerstdagen en een liefdevol
nieuwjaar!
Margriet Nascimento

onze gebiedscoördinator van de
gemeente persoonlijk en kreeg
van Wietze van der Harst een
mail met wat wel en niet toegestaan was in deze Corona tijd.
Gelukkig was Exloo ons al voorgegaan met dezelfde vraag dus
heeft Wietze zijn antwoord aan
hen gewoon aan ons doorgestuurd. Contact met de VRD was
er immers al geweest voor een
ander dorp in onze gemeente.
Erg belangrijk was dat er geen
ruchtbaarheid aan gegeven
mocht worden, dat het slechts
voor de kinderen uit eigen dorp
was, dus alleen via de plaatselijke scholen verspreid mocht worden. Tevens mochten er geen
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publieksaantrekkende activiteiten tijdens de tocht plaatsvinden
zoals het afspelen van
muziek/bespelen van instrumenten. Kortom, de boodschap was:
Hou het klein!
Of het klein was, dat valt te
betwisten. Het was volledig conform de regels maar Buinerveen/Nieuw-Buinen West liep
volledig uit! Wat een animo, zo
vreselijk veel wachtende kinderen met hun ouders langs de route. Een route die begon aan de
e
Zuidelijke 2//3 weg en via de
Zuiderstraat, Hoofdkade, Zuiderdiep, Molenlaan, Noorderdiep, Iepenlaan, Zuiderdiep,
Hoofdstraat, Noorderstraat en
eindigde net voorbij de Noordee
lijke 2/3 weg. Wat een feest. Sint
zat hoog en droog samen met 1
Piet ruim in een grote vrachtwagen aanhanger, voorzien van
extra veiligheidsrails en prachtig
versierd. Daarnaast was er Brommer Piet die als een Grover uit
Sesamstraat rondscheurde en de
kinderen alvast even kwam vertellen dat Sint onderweg was. En
als extraatje reden Hoofdpiet en
dochter Piet samen in een golfkarretje rond om de kinderen van
iets lekkers te voorzien.
Waar Sint en Piet bij de start nog
even een ritme moesten krijgen:
stoppen we nu wel of niet of rijden we gewoon langzaam door,
vanaf de kop van de Zuiderstraat
werd het toch wel duidelijk. Kinderen wilden dansjes doen, liedjes zingen, tekeningen geven en
vonden persoonlijk contact met
de Sint toch wel heel erg fijn. En
dat lukte allemaal. Sint had aandacht voor ieder kind. En vermoedelijk werd menig ouder die
middag nog tot wanhoop gedreven, want Sint eindigde steevast
elk contact met: 'Je moet wel je
schoen zetten vanavond he? Dan
weet ik zéker dat je er morgen
wat in vindt….'
De Pieten waren letterlijk zo
zwart als de nacht. In een klein
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dorp, waar het ons kent ons
gehalte groot is, kan niet iedereen zomaar als roetveeg Piet mee
in de optocht. Het zou zo jammer
zijn als een ouder broertje of zusje, of misschien zelfs een enthousiaste ouder met alle goede
bedoelingen ineens zou roepen:
'Hé, dat is…..!' Weg pret. Mede
daarom zijn de Pieten in 2020
nog 100% onherkenbaar geweest.
De 2 uur durende rondgang werd
met zeer veel enthousiasme ontvangen. Zowel de omstanders als
ook Sint en zijn Pieten hebben
genoten van deze alternatieve
Sintviering. Weer eens wat
anders als een ontvangst in het
Dorpshuis. Uit nood geboren,
maar met veel enthousiasme georganiseerd en uitgevoerd door
Sint en zijn kornuiten. Voorzichtig werd al geopperd, als het volgend jaar toch eens mogelijk zou
zijn, om samen met bijvoorbeeld
de Meraskikkers het nog grootser
en mooier te maken. Ideeën
vloeiden en worden zeker niet
vergeten als in 2021 de Sint en
zijn Pieten weer uit Spanje
komen om de kinderen en hun
ouders een onvergetelijke intocht
te bieden.

Tevens was er ook nog een
Gluurpietjes speurtocht mogelijk
gemaakt door de bewoners in ons
dorp. In de aanloop naar Sinterklaas kon bij de firma Middeljans
een sticker in de vorm van een
gluurpiet gekocht worden. De
opbrengst daarvan kwam 100%
ten goede aan de nog te bouwen
speeltuin in Buinerveen. Of er
kon een afbeelding van Gluurpiet
via het internet gedownload worden. De uitnodiging voor de
intocht is op beide scholen en
voorscholen uitgedeeld in de
dagen voorafgaand aan de
intocht. De achterzijde was een
afstreepkaart om af te strepen
hoe veel Gluurpietjes er gesignaleerd waren. En dat was soms
nog best lastig. Ondertussen
kwam Sinterklaas met zijn Pieten
voorbij. Een extra dimensie aan
deze Sint intocht.
Corona heeft ons al heel wat
beperkingen opgelegd. Maar
deze creatieve oplossing heeft
nieuwe inzichten gegeven en
misschien wel een nieuwe Sint
beleving ingeluid. Verandering
van spijs doet eten. Wie weet wat
2021 ons brengt. Aan de ideeën
zal het vast niet liggen.
Marjan Poelman
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NIEUWS VAN DE BIBLIOTHEKEN
Bibliotheek Nieuw-Buinen openingstijden
Maandag:
14.00 - 17.00 uur
18.00 - 20.00 uur
Dinsdag:
14.00 - 17.00 uur
Donderdag: 08.30 - 11.00 uur
14.00 - 17.00 uur
Daarnaast kun je van maandag t/m vrijdag (behalve
dinsdagochtend) van 8.30 tot 17.00 uur in de
bibliotheek terecht om in te leveren en uit te lenen
via onze selfservice.

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

'Verras je met een tasje’
In de bibliotheek staan t/m 30 december
verrassingstasjes klaar met daarin 3 romans.
Je kunt een keuze maken uit Romantische uurtjes of Spannende momenten.
Ook voor jeugdleden staan er tasjes klaar (A en B boeken). Laat je verrassen!
Nieuwe app Tijdschriftenbieb
Naast de ebooks en de luisterbiebapp kun je met jouw bibliotheek lid
maatschap inloggen in de nieuwe app Tijdschriftenbieb:
https://www.onlinebibliotheek.nl/nieuwe-apps/tijdschriftenbieb.html
Tijdschriften waar je o.a. uit kunt kiezen zijn: A?World?of Culture, Ariadne
at Home, AutoWeek, De Wereld van Wandelen, Eigen Huis & Interieur,
Flair, Happinez, Happi.kidz, Margriet, Nouveau, Psychologie Magazine,
Steden!, Story, Viva, Vrij Nederland en Yoga Magazine.
Tarieven bibliotheekabonnementen:
Basis abonnement: € 52,- (125 materialen per jaar)
Groot abonnement: € 63,50 (onbeperkt lenen en reserveren, dubbele leentijd)
Maandabonnement: € 10,- (20 materialen)
Digitaal abonnement: € 40,- (onbeperkt lenen van e-books)
Kerstvakantie en openingstijden
In de Kerstvakantie van 21 december t/m 3 januari is de bibliotheek niet onbemand open. De openingstijden zijn:
maandag 21, dinsdag 22, maandag 28 en dinsdag 29 december van
14.00-17.00 uur. Kijk voor meer informatie: www.bibliotheeknieuwbuinen.nl
De medewerkers van de bibliotheek wensen je alvast fijne feestdagen en vooral veel gezondheid!
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Groenten verbouwen ten behoeve van minima in Borger-Odoorn

Vanaf volgend voorjaar starten het Buurtbedrijf Borger-Odoorn, Cosis en Welzijnsorganisatie Andes met een
nieuwe moestuin waarin groenten verbouwd gaan worden voor de minima in de gemeente Borger-Odoorn
waaronder de cliënten van de Voedselbank zuid Oost Drenthe afdeling Borger-Odoorn.
De oude buurtmoestuin in Borger verhuist daarmee naar De Huneborg (onderdeel van Cosis). De Huneborg
is gevestigd aan de Buinerstraat 12 in Borger. De groenten worden verstrekt aan de Voedselbank afdeling
Borger-Odoorn zodat het bij de inwoners terecht komt die het goed kunnen gebruiken. In de week dat de
Voedselbank geen voedsel uitgeeft mogen hun klanten groenten ophalen. Over de uitvoering hiervan moeten
nog afspraken gemaakt worden. Hierover wordt later gecommuniceerd.
Vrijwilligers gezocht!
Voor de moestuin zijn we nog op zoek naar vrijwilligers. Heb je groene vingers en lijkt het je leuk om mee te
helpen? Neem dan contact op met Welzijnsorganisatie Andes via 0591 - 58 55 54 of
info@andesborgerodoorn.nl. Je kunt dan vragen naar Renee Schnakenberg. Je komt te werken in een team
met enthousiaste vrijwilligers en cliënten van Cosis.

Mondkapjes voor minima en naai(st)ers gezocht!
Moet je rondkomen van een minimuminkomen en heb je een mondkapje nodig? Vanaf nu kun je daarvoor
terecht bij Welzijnsorganisatie Andes. Op dit moment hebben we wegwerpmaskers, maar we hopen
binnenkort herbruikbare mondkapjes uit te kunnen reiken. Om herbruikbare mondkapjes te maken zijn we
op zoek naar inwoners die handig zijn met de naaimachine en deze kunnen maken.
Ons kantoor is beperkt geopend op maandag, dinsdag en donderdag. Wil je zeker weten dat er een
medewerker van Andes aanwezig is? Bel dan even voor je komt naar 0591 – 58 55 54 of mail naar
info@andesborgerodoorn.nl. Je vindt ons aan De Baander 2 in Borger.
Ben je klant van de Voedselbank? Dan is het goed om te weten dat je ook bij hen terecht kan voor
mondkapjes. Mantelzorgers hebben vorige week een aantal mondkapjes ontvangen bij de
mantelzorgwaardering die vorige week verspreid is.
Wij zamelen op dit moment stoffen in die we ter beschikking zullen stellen aan de naai(st)ers die
mondkapjes gaan maken. Mocht je stoffen (bij voorkeur dichtgeweven katoen) over hebben of mondkapjes
willen maken voor dit goede doel, dan houden we ons aanbevolen.
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NIEUWS van Plaatselijk Belang Buinerveen/Nieuw-Buinen west
Nestkastjes:
In het bestrijden van de eikenprocessierups op een natuurlijke
manier zijn er in maart 2020 nestkastjes opgehangen aan de Noorderstraat en deels aan het Zuiderdiep. Het zou heel fijn zijn als
deze door de buurtbewoners
schoongemaakt worden.
Vanuit de gemeente hebben we
invulformulieren per kast ontvangen. Deze zijn af te halen bij
Dennis Middeljans, Hoofdstraat
3. Na het invullen graag het formulier op dit adres weer inleveren. We onderzoeken nog of het
mogelijk is dat het laatste deel
van het Zuiderdiep ook van nestkastjes voorzien wordt.
Rabo ClubSupport
Rabobank Het Drentse Land
We zijn blij met dit mooie bedrag
van 254,05 euro, ontvangen van
RABO ClubSupport.
Hartelijk dank voor alle stemmen!

Omgevingswet:
Overgenomen van website
gemeente Borger-Odoorn:
Vanaf 1 januari 2022 krijgen alle
gemeenten in Nederland te
maken met de nieuwe Omgevingswet. Deze nieuwe wet gaat
over de leefomgeving en hoe we
die inrichten.
Denk daarbij aan wonen, mobiliteit, milieu, natuur, water en
gezondheid. Nu zijn daar nog
allemaal verschillende wetten
voor. Dat is ingewikkeld en
goede initiatieven komen daardoor moeilijk van de grond.

De Omgevingswet is straks overzichtelijk en duidelijk. U krijgt
als inwoner, ondernemer en organisatie ook meer te zeggen over
uw directe leefomgeving. In de
nieuwe Omgevingswet staan
participatie, vertrouwen en doelgerichtheid centraal.
In stappen naar de nieuwe
Omgevingswet
Stap 1. Uitgangspunten in kaart
brengen
Eerst brengen we de belangrijkste thema's en onderwerpen in
kaart in een zogenaamde Nota
van Uitgangspunten. Uw mening
is daarbij belangrijk. We vroegen
daarom alle inwoners om een
enquête in te vullen (de enquête
is nu gesloten). Daar is flink
gehoor aan gegeven. Er zijn bijna
driehonderd ingevulde enquêtes
binnengekomen. Daarnaast hebben we in (online) sessies met
verenigingen, organisaties, bedrijven, partners, raadsleden en
medewerkers van de gemeente
gekeken wat de belangrijkste
onderwerpen zijn die aandacht
nodig hebben in Borger-Odoorn.
Alle antwoorden en suggesties
gebruiken we om de Nota van
Uitgangspunten te maken met
daarin de thema's waarvan u
heeft aangegeven dat ze belangrijk zijn voor de toekomst van
Borger-Odoorn.
Stap 2. Omgevingsvisie voor
Borger-Odoorn
De volgende stap is om een omgevingsvisie te maken. In een omgevingsvisie worden de uitgangspunten verder uitgewerkt. In de
visie komt te staan wat we
belangrijk vinden in onze
gemeente en hoe we daar in de
toekomst mee om willen gaan.
Moeten er bijvoorbeeld meer
huizen gebouwd worden? Welke
plek krijgen toerisme en recreatie
in de gemeente? En natuur?

Hoe gaan we in de toekomst om
met energie en duurzaamheid?
Wat hebben de dorpen en wijken
nodig?
Ook in dit proces nodigen we u
weer van harte uit om met ons
mee te denken en uw stem te
laten horen. We beginnen rond
januari met de omgevingsvisie.
Stap 3. Invoering van de nieuwe
Omgevingswet
In januari 2022 wordt de nieuwe
Omgevingswet in Nederland
ingevoerd. Tot die tijd informeren we u regelmatig over de
veranderingen die dit met zich
meebrengt.
Speeltuin:
De werkgroep is druk bezig met
het maken van een plan en het
opstellen van een begroting. Dit
is o.a. nodig voor het aanschrijven van fondsen. Ook het uitzoeken van een definitieve plek voor
de speeltuin kost veel tijd. Achter
de schermen wordt druk gewerkt
om dit voor elkaar te krijgen.
De verkoop van de gluurpietjes,
die verkocht zijn via Middeljans
Sport en Reclame hebben een
totaal van 200 euro opgebracht!
En ook DéRo Speelgoed hield
een actie voor de speeltuin. Zij
verkochten schoencadeautjes,
waarvan de opbrengst van 50
euro geheel naar de speeltuin
gaat! Allemaal hartelijk bedankt
voor deze bijdragen!
DéRo Speelgoed aan het Zuiderdiep 145 in ons dorp heeft een
vervolgactie: van januari t/m
juni 2020, dus een half jaar lang,
gaat 10% van alles wat verkocht
wordt in de winkel in de speeltuin pot.
Deze speciale pot zal op de balie
staan.
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Onderhoud bos 't Meras:
In het bos is het behoorlijk uitgedund. Het lijkt wel of er een bom
ontploft is. Het meeste hout is
afgevoerd met grote vrachtauto's
vanaf het zandpad. De takken die
er eerst nog lagen, zijn nu gesnipperd en de houtsnippers liggen
op dit moment op het wilde bloemenveld aan het Jaagpad.
De zandpaden hebben behoorlijk
te lijden gehad. De afspraak is dat
deze nog worden vlak gemaakt.
In het voorjaar zullen we zien
hoe alles weer gaat uitlopen.
Momenteel kunnen we weer rustig een wandeling in het bos
maken.
Brug als
monument/kunstwerk:
Er is een idee om een monument/kunstwerk 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 heeft een
bedrag van 7.000 euro geschonken voor de realisatie van dit
kunstwerk. En zoals gemeld is er
ook vanuit de RABObank via
ClubSupport een bedrag van
254,05 euro ontvangen.
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Koffieuurtje en Klik en Tik
computerles:
Deelnemers aan het koffieuurtje
hebben een paar keer een kleine
attentie ontvangen. In deze Coronatijd zouden we elkaar graag in
levende lijve ontmoeten, maar
helaas is dat niet mogelijk. Een
attentie om te laten weten dat er
aan onze inwoners gedacht
wordt, is op deze manier uitgevoerd.

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.

Wanneer het allemaal tegenzit,
kan het moeilijk zijn om positief
te blijven. Maar wanneer het
donker is, en er is ineens ergens
een lichtpuntje, hoe klein ook,
dan is dat voldoende om je weer
ergens in te laten geloven. Want
hoe donkerder het is, hoe eerder
licht opvalt.

Met die gedachte in het achterhoofd hebben we deze kaart
gestuurd, met een gedicht om
iemand een hart onder de riem te
steken.
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Dorpsgenoten,......
Deze keer een ander berichtje
dan we doorgaans gewend zijn.
Het gaat over een onderwerp
welke een belangrijke plek
inneemt in het leven van vrijwel
iedereen. De grootste zekerheid
in het leven is dat er eens een eind
aan komt. We ontkomen er niet
aan en de laatste rustplaats is dan
meestal een begraafplaats. De
begraafplaats is niet de plek waar
een ieder vaak een bezoekje
brengt. En als dat het geval is,
dan is er meestal een aanleiding
om de rustplaats van familie of
een bekende te bezoeken. We
hebben in Nieuw-Buinen 2
begraafplaatsen, halverwege Nr.
42 en Nr. 32 aan de Kerklaan. De
nummers zijn weer afgeleid van
de plaats nrs. De naamgeving
was in de volksmond altijd “de
gemeentelijke begraafplaats” (
42 ) en het Kerkhof ( 32 ) tegenover de kerk. Tot 1972 was het
Kerkhof in beheer bij de Hervormde Gemeente. Daarna is het
overgegaan naar de Gemeente.
Een aantal inwoners van Buinerveen heeft een relatie met de
begraafplaats in Borger. Dat
komt omdat de eerste bewoning
in Buinerveen uit Buinen kwam
en die hebben hun overledenen in
Borger begraven. Verder was het
zo dat tijdens die eerste bewoning in Buinerveen, in NieuwBuien nog geen begraafplaats
was. De eerste begrafenis in
Nieuw-Buinen was in 1853. Dit
betrof de eerste bewoner van
Nieuw-Buinen dhr. Jan Hendriks
Grooten. Hij bewoonde het “Markehuis” en was betrokken bij de
ontwikkeling van het dorp en
afvoer van de turf. Hij werd ook
als eerste “ter aarde besteld in het
hof van de Kerk”. Jan Hendriks
Grooten was geboren op 10 mei
1788 te Veendam.

Onderhoud
We zien al een aantal jaren dat bij
diverse graven te weinig of geen
onderhoud meer plaats vindt en
soms flinke verzakkingen optreden. De graven rusten veelal op
vaste ondergrond en de grond er
om heen bestaat voor een groot
deel uit humus houdende veenachtige grond. Door inklinking
vergaat het veen en zakt de grond
om de graven weg. Hierdoor ontstaan scheef liggende en soms
open liggende graven. Door eerdere besluitvorming van de
Gemeenteraad is voor alle in haar
beheer zijnde begraafplaatsen
het beleid nogal versoberd. Deze
jarenlange versobering heeft zijn
sporen nagelaten. Ruim 10 jaar
geleden heeft Arcadis een rapport geschreven over de kwaliteit
van de begraaf plaatsen.
Het rapport bevat aanbevelingen
welke op korte en langere termijn
kunnen worden verbeterd.
Gebrek aan vrijgemaakte budgetten heeft deze aanbeveling
ernstig vertraagd.
Zorgelijk
De beide Dorpsverenigingen, de
Begrafenisvereniging en de Historische vereniging hebben afgesproken om samen de versobering en gebrek aan onderhoud bij
de gemeente bespreekbaar te
maken. Dat is gebeurd !! Er is nu
een aanspreekpunt bij de gemeente en er vindt periodiek overleg plaats. In de praktijk blijkt het
nog niet zo eenvoudig te zijn.
Aanpassing en verandering kan
niet zonder wet en regelgeving.
Daar komt bij dat er goedkeuring
nodig is van de familie en hoe
moet je daar mee omgaan indien
deze onvindbaar zijn. Meerdere
families zijn uitgestorven of weggetrokken naar andere oorden en
nazaten weten vaak niet meer
waar hun voorouders zijn begra-

ven. Een aantal graven zijn zo
ernstig in verval geraakt dat die
een zeer negatieve uitstraling
hebben op het geheel. Publicaties
in dagbladen en wachttijden zijn
wettelijk voorgeschreven. Worden nazaten gevonden dan zijn
zij rechthebbende en ligt daar, in
eerste instantie, de beslissing
bevoegdheid. In het geval dat
geen nazaten gevonden worden
kan er uiteindelijk geruimd worden en dan ook alleen maar
bovengronds. Normaal gesproken mogen grafresten de begraafplaats niet verlaten, er is dan een
verzamelplaats nodig voor grafresten. Dat is ook de reden dat er
(voorlopig) alleen maar bovengronds geruimd wordt.
Onderhoud
De laatste tijd vinden er wel activiteiten plaats. Het bovengronds
ruimen van verouderde, geschonden en verzakte graven,
waarvan afstand is gedaan, wordt
periodiek uitgevoerd. Dit voorjaar is men een gevecht aangegaan met de Japanse duizendknoop. Deze woekerplant was op
een deel van het kerkhof aanwezig. Er is een proefopzet uitgevoerd door worteldoek en zwart
landbouwplastic in de grond vast
te leggen. Vooralsnog lijkt dit
positief. Verder is er deze zomer
grond in depot geplaatst en heeft
de Gemeente deze voor een deel
gebruikt om verzakkingen aan te
vullen. Verder wordt de beukenhaag aan de achterzijde doorgetrokken en worden een aantal
kleine aanpassingen gedaan in de
groenvoorzieningen.
Historisch
De waarde van een aantal grafmonumenten zijn zodanig bijzonder dat deze op een lijst zijn
geplaatst. Het is een soort historisch erfgoed die begraafplaatsen
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een bijzonder beeld geven. Op 32
zijn een aantal grafmonumenten
aan de noordzijde die onderhoud
nodig hebben. Sommige zijn zo
slecht dat het gevaar van instorten aanwezig is. Op 42 zijn weinig opvallende grafmonumenten, maar de diversiteit aan materiaal is opvallend voor deze kleine begraafplaats. Het is wel duidelijk dat veruit de meeste graven geen bijzondere status hebben. Het onderhoud en de verzorging van de graven ligt bij de
rechthebbenden. Gelukkig zien
we de laatste tijd, dat op veel
plaatsen goed onderhoud wordt
uitgevoerd. Het algemene beeld
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van de begraafplaats wordt
daardoor aanmerkelijk verbeterd. Het is jammer dat dit in een
aantal gevallen onvoldoende het
geval is. De Gemeente is begonnen met het plaatsen van bordjes
bij graven, daardoor is het onderhoud verbeterd.
Vooruitzichten
Ondanks dat we graag wat snellere vorderingen zouden willen
maken, gaan we langzaam toch
naar een wat betere beeldvorming. Suggesties en ideeën van
onze inwoners zijn van harte
welkom. We moeten ons realiseren dat het onderhoud van de

graven, een verantwoordelijkheid is van de families. Een mooi
en goed onderhouden begraafplaats zou vanzelfsprekend moeten zijn voor het hele dorp.
Wij zijn van mening dat er eerst
begonnen moet worden om voor
32 een plan van aanpak te maken.
De Gemeente heeft het beheer en
in een plan kan dan het noodzakelijke onderhoud en verbetering
worden vastgelegd.
We weten dan, wat en op welk
moment, kan worden uitgevoerd.
Tot een ander maol,
Jan Haikens.

Open Kerk in Nieuw-Buinen: voor iedereen!
Iedere woensdagavond opent de Protestantse gemeente van Nieuw-Buinen
e.o. de deuren van de kerk. In deze verwarrende, onzekere corona tijden waarin
het sociale leven weer stilvalt kunnen de dorps- en buurtgenoten van NieuwBuinen in de kerk terecht. Hetzij om een kaarsje te branden en gewoon even stil
te zijn, voor een praatje of om naar muziek te luisteren. Misschien heeft u
behoefte aan een luisterend oor? Een vertrouwelijk gesprek? Dominee Anneke Wouda is aanwezig en is voor iedereen aanspreekbaar.
Al sinds april van dit jaar luiden kerken in Nederland de “klokken van
hoop”. Ook die van de kerk van Nieuw-Buinen luidt sindsdien iedere woensdagavond om 19.00 uur.
Tegelijk stelde de kerk haar deuren open van 19.00 tot 20.00 uur. Met de Open
Kerk op woensdagavond beoogt de kerk een plek te creëren ter bemoediging.
Een plek om mensen troost te bieden en hoop te geven, hoop voor de toekomst
en zo mogelijk hulp te bieden.
De Open Kerk is er voor iedereen, iedere woensdagavond van 19.00 – 20.00
uur; muziek is er na 19.30 uur.
Protestantse Kerk, Kerklaan 1 , Nieuw-Buinen.
De RIVM corona maatregelen worden uiteraard in acht genomen.
Naast het Open Kerk initiatief verzorgt de Protestantse gemeente van NieuwBuinen e.o. iedere zondag om 9.30 uur een live online dienst via
Kerkdienstgemist.nl.
Deze website is ook voor iedereen toegankelijk en kan
ook op een later tijdstip bekeken worden.
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Andes en VIP! Borger-Odoorn organiseren inloopmomenten
Andes & VIP! Borger-Odoorn komen weer naar je toe! Vanwege de COVID-19 crisis zijn onze inloopmomenten
geannuleerd. Andes en het VIP! Borger-Odoorn hebben de de inloopmomenten op vier locaties in de gemeente
weer opgestart. Tijdens deze momenten nodigen wij je uit om met ons in gesprek te gaan en willen wij je vragen
beantwoorden. Uiteraard onder het genot van een kop koffie.
De inloopmomenten zijn op de volgende tijdstippen en locaties:
Maandagen van 09:00 uur t/m 12:00 uur in de Ruilgoederenbank, Industrieweg 25 in Nieuw-Buinen.
Dinsdagen (VIP!) van 09:00 uur t/m 12:00 uur in het Andes kantoor, De Baander 2 in Borger.
Donderdagen van 10:00 uur t/m 12:00 uur in het MFA Brughuus, Vrijheidslaan 11 in Valthermond, bij het Sociaal
Team.
Donderdagen van 10:00 uur t/m 12:00 uur in Verzorgd Wonen Exloo, Zuiderhoofdstraat 20 in Exloo.
Natuurlijk ben je ook op andere tijdstippen welkom op het kantoor van Andes in Borger, aan De Baander 2. Wil je
zeker weten of er iemand aanwezig is op kantoor? Dan is het handig om even te bellen. Andes is telefonisch te
bereiken op (0591) 58 55 54.
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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

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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Volkszang zingt nu even niet…
Het is al een poosje stil. Zingen
doen we alleen nog thuis en in het
dorpshuis is ons geluid verstomd. Het is een bijzondere tijd
die nu oneindig lijkt maar een
keer voorbij zal zijn. Dan mogen
we weer uit volle borst samen
zingen, muziek maken, lachen,
plezier maken, elkaar van pret op
de schouders slaan, een arm om
elkaar wanneer het even wat minder gaat… Voel je uitgenodigd,
wanneer het weer verantwoord
is: zing met ons mee, omdat het
kan!
Nu zoeken we andere vormen om
ook als Volkszang te laten weten
dat we aan elkaar denken, er voor
elkaar zijn. In de maand december, een feestelijke maand, hebben we voor een verrassing voor
onze leden gezorgd. Een heerlijke chocoladeletter V en een banketstaaf zijn bij de leden thuis
bezorgd. Vorig jaar vierden we
Sinterklaas met de mooiste
gedichten voor elkaar, dit jaar
heeft Anneke Boekholt er een
gemaakt. Een positief gedicht
met als afsluiter: Kop d'r veur.
Het had ook kap d'r veur kunnen
zijn. Het kerstkapje hebben we
dus maar bij de chocoladeletter
ingepakt.

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

Namens Volkszang Buinerveen
wensen we jullie hele fijne kerstdagen en voor 2021 alle goeds!
Margriet Nascimento

dorpshuisdeviersprong@gmail.com
Tel. 0599-212813
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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:
Ÿ Materialen die wel worden
vergoed:
Ÿ Kleding
Ÿ Schoenen (samengebonden)
Ÿ Huishoud textiel zoals
lakens, kussenslopen, dekens,
dekbedovertrekken, gordijnen
en handdoeken
Ÿ (alles verpakt in gesloten
plastic zakken)
Materialen die niet worden vergoed en helaas niet worden
ingenomen:
Ÿ Knuffels
Ÿ Speelgoed
Ÿ Kussens, dekbedden,
matrassen
Ÿ Vieze, natte of met olie
besmeurde kleding/vodden
Ÿ Breigaren, bollen wol
Ÿ Vloerbedekking, matten en
tapijt

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

info@senas-zorg.nl

www.senas-zorg.nl

Ÿ

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
Rabo ClubSupport - Rabobank Het Drentse Land
Leden van Rabobank Het Drentse Land worden heel hartelijk
bedankt voor het stemmen. De
actie RABO Club Support heeft
€ 330,34 opgebracht.

Avondbijeenkomsten:
De bijeenkomsten in oktober en
november zijn helaas geannuleerd. Ook de Kerstbijeenkomst
in december gaat niet door. Redenen zijn de strengere aanpak
tegen Corona en de verdere uitbreiding van het virus. Ook het
feit dat het dorpshuis momenteel
vanwege de Coronamaatregelen
gesloten is voor bijeenkomsten.
Wat betreft het programma voor
het volgend jaar, wachten we af
hoe we verder kunnen met in
achtneming van de maatregelen
tegen Corona.
Landelijk bestaan van 90 jaar
Vrouwen van Nu
Met trots laten we je weten dat
Vrouwen van Nu 90 jaar bestaat!
We zijn er enorm trots op dat
Vrouwen van Nu vandaag de dag
nog zo'n groot bereik heeft en het
grootste vrouwennetwerk van
Nederland met echte vrouwen als
leden. En trots op onze geschiedenis waarin zoveel wapenfeiten
zijn neergezet, die we graag met
de wereld delen. En tot slot trots
op al die leden die ons al jarenlang, en in veel gevallen zelfs
decennialang ondersteunen en
trouw lid zijn gebleven in goede
en minder goede tijden. We

hopen uiteraard dat dat (ondanks
alle coronaperikelen) nog lang zo
door mag blijven gaan, want zonder u, geen Vrouwen van Nu!
In 2022 bestaat onze afdeling
Buinerveen 90 jaar. Opgericht
als Boerinnebond door mevrouw
Huizing, juffrouw Jansen, vrouw
Sjaakje Kroeze-Betlehem en de
wichters waren Fennechie van
Eb v.d. Schuur en Beertie van
Klaas Oosting.
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
We toosten op het nieuwe jaar dat
ons veel geluk en gezondheid
mag brengen.
Fijne feestdagen gewenst, die dit
jaar waarschijnlijk op een andere
wijze ingevuld gaan worden.
Hopelijk tot spoedig in 2021!
Als ik denk aan jou en jij denkt
eventjes aan mij
Dan voelt het ondanks afstand
toch een beetje dichterbij.

Als men overweegt om lid te worden van onze afdeling en de
kosten (€ 54,50 voor 2021 ) zijn te hoog, kan men bij de
gemeente terecht voor een bijdrage. Toetsing van het inkomen zal hierbij plaats vinden.
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Website
Interesse?
De bijeenkomsten vinden plaats in de achterzaal van
Dorpshuis De Viersprong in Buinerveen. We beginnen 's
avonds om 19.45 uur. Iedereen is van harte welkom en
kan vrijblijvend 2 keer komen kijken. Informatie is ook
te verkrijgen bij Geesje Middeljans, tel. 06-22950093

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

Nieuwsbrief
Mibuwijnen
Helaas moeten we de traditionele eindejaarsproeverij aan ons
voorbij laten gaan dit jaar.
Gelukkig zijn er nog vele andere
manieren om kennis te maken
met onze (nieuwe) wijnen.
Mocht je het niet prettig vinden
om de deur uit te gaan: wij bezorgen ook!
Vanaf 12 flessen, bezorgen wij
gratis aan huis. Bestellen kan
eenvoudig via onze webshop,
maar natuurlijk ook telefonisch
of per mail.
EINDEJAARSGESCHENKEN
Ben je op zoek naar eindejaarsgeschenken? Bij ons kun je
terecht voor (gepersonaliseerde) (wijn)geschenken in alle
prijsklassen, ook bij kleine
aantallen.
Denk hierbij aan wijn- of relatiegeschenken met eigen logo,
geschenkpakketten in allerlei
vormen en natuurlijk onze wijnkistjes met lasergravure.
Bij het samenstellen van de pakketten, werken wij zoveel mogelijk samen met locale leveranciers.
Verzenden
Het zal dit jaar niet altijd mogelijk
zijn om de geschenken persoonlijk te overhandigen. Tegen aantrekkelijke tarieven kunnen wij
de verzending voor jullie verzorgen. Ook verzenden naar collega's/klanten in het buitenland
behoort tot de mogelijkheden.

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

Voor reacties Jacco Pranger, pranger@nieuwbuinen.com, 06-21831002.
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Nieuws van de Historische Vereniging
Nieuw-Buinen en Buinerveen
We 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. Inmiddels zijn we
begonnen met het inrichten van
een expositie over oorlog en
bevrijding van Nieuw-Buinen nu
75 jaar geleden. Kom gerust kijken in de bibliotheek waar wij
onze expo hebben ingericht en
welke vrij toegankelijk is voor
een ieder die geïnteresseerd is.
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.
De “Buuner”, de derde uitgave
voor 2020 van de Historische
Vereniging Nieuw-Buinen, Buinerveen is weer beschikbaar bij
de verkooppunten. Ook deze
keer is het de redactie, ondanks
de problemen rond Corona,
weer gelukt om een mooie en
interessante editie vorm te
geven. Centraal staat deze keer
het gebeuren rond de aardappel
en duikt Jan Haikens in de herkomst van de aardappel. Jan
Weits sluit hierop aan met een
verhaal over de aardappel met als
titel: “Van aardappel tot aardappelzetmeel”. Hirzo Schuurman
beschrijft in zijn bijdrage de
gebeurtenissen rond de Tweede
Wereldoorlog in onze regio van
10 mei 1940 tot 5 mei 1945.
Jan Weits komt nog een keer
terug op het verhaal van Anne
Veenstra uit de vorige uitgave.Verder is Jan Haikens in
gesprek gegaan met Jan Schip-

per. Dhr. Schipper doet zijn verhaal over het vervoersbedrijf dat
hij gerund heeft. `Zo was het en
zo is het nu`geeft een impressie
van de woningen aan het Dwarsdiep. De nummers 16 en 17.
Hemmo Meiborg komt met een
gedicht “Ien de mörn” en met het
verhaal “Buinerveen vanaf
zomer 1904”. Mies Becker is
weer op zoek gegaan naar krantenberichten van honderd jaar
geleden. Tot slot is er nog de fotopuzzel, zijn er foto's van de
molens die in onze dorpen
gestaan hebben en wordt de midden foto deze keer ingenomen
door een foto van School 59 rond
1938.Al met al is het weer een
zeer lezenswaardige uitgave
geworden.
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 tege-

moetkoming 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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Ontstaan en ontwerp Merasbos
In de vorige Dorpskrant beloofden we om wat meer te vertellen
over het ontstaan en het ontwerp
van het Merasbos te Buinerveen.
En wie kan daar beter over vertellen dan de naamgever, Marinus Hulshof. Werkzaam bij de
gemeente en betrokken bij het
ontwerp en het ontstaan van het
bos. En tevens winnaar van de
wedstrijd waarbij een originele
naam verzonnen mocht worden
voor het nieuw aan te planten bos
in de kom van Buinerveen, achter de ijsbaan en de school. Marinus heeft heel secuur krantenknipsels bewaard uit die tijd,
onder andere van de opening in
1987. Evenals een foto van de
boomplantdag speciaal voor de
aanplant van dit bos. U ziet een
foto van een artikel waarbij kinderen van OBS 75 de eerste
bomen planten van het bos. Wie
herkent u er nog van?
Eind tachtiger jaren vond er in
onze omgeving een grote herinrichting plaats onder de titel:
Herinrichting Oost-Groningen
en de Gronings-Drentse Veenkoloniën. Ons gebied was deelgebied Kanaalstreek I. Voor de
landbouwers in ons leefgebied
een ingrijpende
herinrichting waarbij vele percelen
van eigenaar wisselden of soms zelfs
nog veranderden
van vorm.
Maar eigenlijk was
dat maar een klein
onderdeel van deze herinrichting.
Vele projecten ten
behoeve van recreatie en infrastructuur vonden gefaseerd plaats.
Het fietspad te
Drouwenermond
was er onderdeel
van, evenals het recreatieplan Ter

Maarsch achter Stadskanaal om
er een paar te noemen. Diverse
fietspaden zijn aangelegd, bruggen vernieuwd en bospercelen
ontwikkeld. Buinerveen heeft
het Merasbos te danken aan deze
herinrichting. De algehele doelstelling van dit plan bestond uit
de verbetering van het woon-,
werk- en leefklimaat. Als we nu
kijken hoe intensief er gerecreëerd wordt in het Merasbos en
omgeving, dan kan na 33 jaar met
zekerheid gesteld worden dat dat
doel in ieder geval voor onze
leefomgeving bereikt is. Wandelen met hond of paard, de jaarlijkse spokentocht, de spelweek
maakt er graag gebruik van maar
ook kinderfeestjes met speurtochten vinden er plaats. Om het
nog maar niet te hebben over de
vele kinderen die er inmiddels al
enkele generaties hele avonturen
beleven.
En nu het ontwerp. Een kunstenaar kreeg opdracht om een ontwerp te maken voor een gevarieerd bos, waarin iets cultuurhistorisch van de streek terugkomt. Het Merasbos kent 2 ingangen, 1 aan de Noorderstraat
en 1 aan de Molenlaan. De molen

die daar vroeger stond is meegenomen in de ontwerpgedachte
van het bos. Indien u zich bevindt
in de open ruimte, midden in het
bos, daar waar aan de rand ook
een bankje staat, dan moet u die
open ruimte zien als de as van de
kap van de molen waaraan de
wieken vast zitten. Vanuit deze as
lopen er 4 lijnen met daarin een
rijtje van ongeveer 6 iepen. Zo'n
rijtje iepen staat elk in de richting
van 1 van de wieken. Let er maar
eens op tijdens een wandeling of
u dit kunt herkennen.
De gevarieerdheid van het bos is
nog steeds één van de belangrijkste kenmerken. En met de laatste
grote snoei-actie van het bos
wordt deze gevarieerdheid alleen
maar weer extra ondersteund.
Als bewoners van Buinerveen
/Nieuw-Buinen West mogen we
trots zijn op dit in 1987 gerealiseerde stukje landschap waar
menig inwoner ongetwijfeld al
recreatieve herinneringen heeft
liggen.
Met dank aan de naamgever van
dit bos hebben we dit stukje historie nog eens weer de revue kunnen laten passeren.
Marjan Poelman
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Oproep
Ik ben op zoek naar mensen,
die personen op foto's hieronder
herkennen uit de periode
maart-december 1945.
Zij verbleven in deze periode tijdelijk
als evacuees/vluchtelingen in de
Provincie Drenthe.
Hoogst waarschijnlijk zijn grootmoeder en de kinderen ondergebracht op een boerderij. Uit het archief van het Nederlandse Rode Kruis kwam een correspondentie adres
naar voren waar grootmoeder post heeft opgehaald of gebracht.
Dit adres was : J 165 te Drouwenermond.
Eén van de kinderen op de foto is mijn inmiddels overleden vader Kees. Ik heb in 2003 een boek over zijn
jeugd geschreven, maar kon maar geen informatie vinden over die 9 maanden uit zijn leven. Ik heb het
adres ( de boerderij ) in de provincie Drenthe waar grootmoeder en de kinderen waren ondergebracht niet
kunnen vinden.
Ik kon het niet loslaten en ben dit jaar ( 2020 ) opnieuw gaan zoeken en graven naar het antwoord.

(Groot) moeder

Sjaan

Annie

( Jan, verbleef elders )

Het is een allerlaatste poging om dit stukje alsnog duidelijk te krijgen.
Dina Peijnenburg- Veraa ( uit Waalwijk Noord-Brabant)
Kunt u mij helpen, dan mag dat rechtstreeks naar mij :
hennypeijnenburg@home.nl of 0611321663.
Wilt u liever anoniem iets kwijt dan kan dat per post:
Concordialaan 21- 5223 ZL – te s'- Hertogenbosch

Ik ben u dankbaar voor elke ( kleine ) informatie!

Kees
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Het
voorwerp
De serie artikelen over inmaken
of wecken van groenten, fruit en
vlees wordt hiermee als een
klinkende “pot”pourri afgesloten. In enkele voorwerpverhalen
hebben we vrijwel het gehele
instrumentarium laten zien van
wat je zoal nodig hebt om te wecken (= steriliseren en verduurzamen). Van weckglazen, afsluitende deksels, klembeugels, potgrepen tot en met de aker of weckketel waarin het koken van de
levensmiddelen plaatsvindt. De
talrijke reacties die wij hebben
ontvangen zijn interessant
genoeg om die - in fragmenten aan onze lezers door te geven,
precies zoals we dat in de vorige
voorwerprubriek (oktober 2020)
hebben toegezegd.
Los van het feit dat het conserveren van voedsel een verschijnsel
is dat eeuwen geleden ook al
plaatsvond (drogen van fruit en
vis, pekelen van groenten en
vlees) hebben we het wecken
(levensmiddelen koken/garen en
luchtdicht afsluiten in speciaal
daarvoor ontworpen flessen,
glazen of potten) toegepast na de
“uitvinding” hiervan door
Johann Weck (1841 – 1914), die
ook het produceren van de weckpot voor zijn rekening nam. En
met succes, want velen van ons,
van onze ouders en hun vaders en
moeders hebben in de perioden
van pluk, oogst en slacht gebruik
gemaakt van Weck's vinding. Jan
Kruit schrijft over glazen potten
met inhoudsmaten van 0,5 -, 1 -,
1,5 - en 2 liter, dus bij volop vers
kan verwerken van het aanbod en
meest wenselijke vulling van de
weckpotten – naar bijv. omvang
van gezin – niet het probleem
zijn. Zie ook de mooie overzichtsfoto die Jan Kruit ons toestuurde. Jan Weits steekt 'n waarschuwende vinger op. Hij geeft

door dat het inmaken van een
grote voorraad een prima zaak is,
maar als de weckflessen niet
door en door schoon zijn de kans
heel groot is dat ze niet (duurzaam) sluiten; De circa anderhalf
uur dat de levensmiddelen koken
en garen betekent dán dat de familie van de kook raakt! Niet willen
sluiten van de weckflessen
schijnt ook voor te komen als
bijv. de dochter des huizes bij het
inmaken/steriliseren meehelpt –
of gewoon in de buurt rondhangt
– en even met haar maandelijkse
perikelen tobt. Niet zeker weten,
maar dat op zich puur-natuurverschijnsel verdraagt zich kennelijk niet met Weck's steriliseren, zo vertelt Lucie Hartjes met
enige twijfel. Maar zoals in het
leven wel vaker voorkomt, óók
deze bevoorradingsklus heeft 2
kanten: 1. wecken moet, maar 2.
in die week is de (jonge)dame
vrijgesteld, mag zelfs niet in de
buurt komen. Herma Bunskoek
gaat onder meer in op het gemak
van de voorraad groenten, vooral
in de winterperiode; Kwestie van
kiezen, pakken, openmaken en
even opwarmen, zo geeft zij aan.
Oftewel, de hap is snel op tafel,
zelfs zonder er een potje van te
maken! Jan Kruit en ook Jan
Weits gaan nog in op de verwarming van de weckketel,
(was)aker of kookpot. Zo'n kookketel kan op de (plattebuis)
kachel, maar ook het inzetten van
een industriebrander, gevoed
door flessengas, kwam veel voor.
Voor allebei moest er wel vol-

doende brandstof voorhanden
zijn: óf voorraad hout, sloffen of
eierkolen, óf volle grote butagasfles aangekoppeld en voor de
zekerheid een op stand-by.
Opvallend bij dit onderwerp met
al die voorwerpen is de verleden
tijd. Uit de reacties op de voorwerpen is veel terug te voeren op:
vroeger, in de jaren '60 – '70, na
de oorlog en mijn (groot)ouders.
We hebben niets gelezen of
gehoord over een nu nog jaarlijks
terugkerende seizoenbezigheid
die wecken heet. Toch zal een
beetje zin in dat werk er nog wel
zijn, immers bij Blokker, Ikea en
Action liggen nog onderdelen en
hulpmiddelen voor deze culinaire hobby in de schappen.
Dan over naar het voorwerp dat
onze lezers door de Kerstdagen
en de start van 2021 mag en zal
helpen. Zie de foto. Tot en met
dinsdag 26 januari a.s. is er gelegenheid om ons in te seinen wat
voor een gebruiksartikel in die
foto is gekiekt. Het wat, waarvoor et cetera graag aan de redactie doorgeven. Zie daarvoor het
Colofon van De Dorpskrant.
Fijne Kerst, goede jaarwisseling
en maak een mooie start voor een
all-in prima 2021; Een goed
begin is het halve werk!
Martin Snapper
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Bij praat (5)
Als u de eerdere verhaaltjes over
het bijenleven in de vorige
Dorpskranten goed hebt gelezen
bent u al aardig op de hoogte van
wat er in een bijenkast of bijenkorf gebeurt.
Rond deze tijd, midden december, zijn de overwinterende bijen, meestal boven in de kast
(warmste plek) samengeklonterd
in een tros rond de koningin. Als
de temperatuur de laatste tijd al
wat winters is, zo onder de 5 graden Celsius, is er waarschijnlijk
geen broed meer aanwezig; geen
cellen met eitjes, larfjes of poppen. Dat blijft zo tot de dagen
weer gaan lengen en/of de temperatuur oploopt.
Sinds ongeveer 40 jaar hebben
de honingbijen in Nederland last
van een hardnekkige plaaggeest
die zich op het bijenlijf hecht, een
gaatje in het pantser boort en
leeft van haar lichaamssappen.
Deze ramp is van elders in de
wereld geleidelijk naar onze streken gekomen en heeft zich hier
blijvend gevestigd. De Varroamijt.
In de loop der jaren zijn verschillende bestrijdingsmethoden ontwikkeld om deze parasiet te
doden maar het is nog niet gelukt

Varroamijt

hem blijvend uit te roeien.
Momenteel zijn er gelukkig wel
“bij vriendelijke” methodes om
het aantal varroamijten klein te
houden zonder de kwaliteit van
de honing aan te tasten.
Bij bestrijding door het jaar zijn
er altijd mijten die zich bij de
poppen in de afgesloten cellen
ontwikkelen en die bereik je dan
niet. Om deze tijd, ' s winters, als
er geen broed is, kan de bestrijding effectiever zijn. Alle varroamijten zitten nu op de bijen in de
tros en zijn dus bereikbaar bij een
goede behandeling. De imker
moet de deksel van de kast
nemen en een oplossing van het
gekozen bestrijdingsmiddel,
meest op basis van oxaalzuur,
over de in een tros samengeklonterde bijen tussen de raampjes
druppelen. Omdat de tros meestal hoog in de kast zit levert deze
behandeling geen problemen op.
Daarna de kast weer sluiten
natuurlijk. In deze situatie, lage
temperatuur, zullen de bijen niet
opvliegen
Omdat de bijen heel geleidelijk
van buiten in de tros (koud) naar
binnen (warm) trekken en
andersom, dus steeds bewegen,
wordt het gegeven middel door

de hele tros verspreid en zullen
vrijwel alle (>90%) varroamijten
het loodje leggen.
Als de bodem van de kast uit gaas
bestaat en er een papierlade
onder wordt gelegd vind je na
enkele dagen daarop de dode
mijten.
Het volk gaat nu behoorlijk
schoon van varroamijten en met
nog veel reserve voedsel in de
raten het voorjaar in en dan
begint al ras het nieuwe seizoen
met “een schone lei””.
Ook de imker ontwaakt dan weer
uit zijn/haar winterslaap.
Tot dan, in het vroege voorjaar….
Wim Windt.
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Sportnieuws
Schaats / visnieuws
We zijn nog steeds druk doende om het terrein rondom het gebouw en vijver op orde te houden.
Deze keer is in samenspraak met de gemeente gekozen om de beschoeiing van het terras aan te pakken. We hadden veel last van verzakkingen omdat het zand daar steeds wegsijpelde.
Dus kwam 12 november Vegter Waterbouw langs en zijn ze begonnen met de kunststof beschoeiing te plaatsen.
Ook het stalen hekje langs het paadje naar het water toe is daarbij vervangen door zo'n beschoeiing. Het ziet er
netjes uit. En dit alles in twee dagen tijd. Alleen moeten er nog trekstangen geplaatst worden om het beter op zijn
plaats te houden. Nu dit gedaan is kunnen we beginnen met het terras, dat is ook nog niet zo'n makkelijke klus.
Intussen gaat omstreeks dezelfde dagen onze ketel stuk. Het lekt water daar waar dit niet hoort. Foute boel.
Gelukkig binnen een paar dagen een andere ketel kunnen kopen en is het weer lekker warm in de kantine.
Hierop inhakend werd ons, tijdens onze rondgang door het dorp (voor ledenwerving en aut. incasso) wel eens
gevraagd wat doen jullie zoal (als er geen ijs ligt) en waar is het geld van lidmaatschap of donateurschap dan
voor?
Wij als schaatsvereniging Buinerveen e/o verlenen o.a ook onze medewerking aan activiteiten in het dorp. Hetzij
fysiek hetzij met een bijdrage (Uitzetten route Spokentocht , Fietspuzzeltocht of Sinterklaasfeest voor de kinderen). Daarnaast zorgen we er zo goed mogelijk voor dat het terrein om de visvijver er netjes bij ligt, door onder
andere het gras te maaien met de zitmaaier, die jammere genoeg niet op water loopt. Ook de bebossing erom
heen snoeien wij, een likje verf voor het gebouw of het aanleggen van een kinderschaatsbaan of het vervangen
van lampen voor buitenverlichting en zoals nu dus het geval is…..ook het vervangen van een kapotte CV ketel.
Daarom zijn we blij met ieder lid of donateur. Op deze manier kunnen we in stand houden wat we hebben. En
omdat wij niet elk jaar de tijd hebben om alle leden bij langs te gaan en de contributie te innen, vragen wij u één
dezer dagen om een machtiging voor automatische incasso.
Tot zover onze update voor deze keer.
Het bestuur wenst iedereen in ieder geval hele fijne Feestdagen op wat voor manier dan ook in deze bijzondere
tijd en wie weet tot ziens op de ijsbaan.
Het bestuur

Schaatsvereniging Buinerveen e.o.
Kontributie schaatsvereniging 2021
Donateur per gezin
Donateur alleenstaand
Gezinslidmaatschap
Persoonlijk lidmaatschap vanaf 18jaar
Viskaarten voor het vissen in de ijsbaan in 2021
zijn te verkrijgen bij:
A. Trip
(Alleen op de maandagen tussen 18.00 uur - 19.00 uur)
Zuiderdiep 8
9521 AT Nieuw-Buinen
A.Habing
(Alleen op de woensdagen tussen 18.00 uur - 19.00 uur)
Zuiderstraat 14A
9524 PJ Buinerveen
Gezinslidmaatschap:
Persoonlijk lidmaatschap:

€11.50
€ 6.50

€ 6.00
€ 3.00
€ 8.50
€ 6.00
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Er kan weer geschaatst worden!
De data van het "vrij schaatsen" zijn bekend
De data in Kardinge (Groningen) zijn:
Woensdag
30-12-2020 16:30 - 18:30 uur (inclusief de toertocht met stempelkaart en medaille)
Zaterdag
20-02-2020 16:00 - 18:00 uur
Nog even in het kort de "spelregels".
de schaatsers moeten lid zijn van een natuurijsvereniging (ledenkaart tonen)
bij de toegang wordt geturfd van welke vereniging de deelnemers lid zijn
licentiehouders van schaats- of hardrijverenigingen hebben geen toegang
het Gewest zorgt voor "baanwachten" en EHBO
de schaatsers dragen handschoenen en mutsen of helmen
De berekening van de kosten is als volgt:
het Gewest verleent een subsidie
iedere deelnemende vereniging betaalt een basisbijdrage van € 5,= per avond ( max. € 15,=)
de resterende kosten worden gedeeld door het aantal deelnemers per vereniging
(het bedrag per deelnemer wordt € 1,00. Hierin zitten alle kosten, inclusief de medailles enz.)
Zeer belangrijk:
In verband met de Covid-19 perikelen zijn wij als organisatie verplicht iedere deelnemer te registreren.
Dit doen wij door middel van een ticketsysteem. Dat betekent dat iedereen die op 28 november komt
schaatsen of kijken, verplicht is over een ticket te beschikken. De tickets worden gescand. De tickets zijn
kosteloos en te verkrijgen vanaf 1 november via de site van
www.knsbgroningen.nl/natuurijs/schaatsdagen of via www.knsbdrenthe.nl/natuurijs/schaatsdagen
Ook kunt u de link om rechtstreeks naar de ticketshop te gaan, publiceren in het krantje of op de
convocatie De rechtstreekse link is:
https://knsb-groningen.avayo.nl/transactions/new/78153
Geef dit door of deel zo veel mogelijk. Maar.... wij moeten wel een streng deurbeleid voeren i.v.m. mogelijke
controles en de daaruit voortvloeiende boetes.
Om die reden geldt: GEEN TICKET = GEEN TOEGANG = GEEN DISCUSSIE.

Schaatslessen voor kinderen
Komend winterseizoen organiseert KNSB Gewest Drenthe/Groningen wederom schaatslessen voor
kinderen. De lessen vinden plaats vanaf 24 oktober 2020 in sportcentrum Kardinge in Groningen.
Bij het jeugdschaatsen is er aandacht voor het aanleren van de basisvaardigheden van het schaatsen,
waarbij het plezier voorop staat.
De lessen zijn voor kinderen van 4 t/m 13 jaar.
Tijdens de lessen zijn er geen andere schaatsers op de baan, deze wordt volledig door ons afgehuurd.
De lessen worden verzorgd door een enthousiast team van gediplomeerde jeugdschaatsleiders en zijn
op zaterdagochtend van 8.45 tot 9.45 uur.
Aan het einde van de lesperiode doen de kinderen mee aan het diplomaschaatsen, wat voor zowel kind
als ouder een mooie happening is. Tevens organiseren wij in de loop van het seizoen een 'echte
wedstrijd'. De kosten bedragen € 91.- voor 14 lessen, incl. diplomaschaatsen en een wedstrijd.
Informatie over lesdata, lestijd én inschrijven treft u aan op onze website:
www.knsbdrenthe.nl óf www.knsbgroningen.nl
Met sportieve groet,
KNSB Drenthe Groningen, TC Jeugdschaatsen
De Jeugdschaatsleiders
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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.

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

Dorpskrant Buinerveen

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

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

BETROUWBAAR EN GEDIPLOMEERD
BETAALBAAR EN PASSEND VOOR IEDERE ZORGVRAGER
PERSOONLIJKE SERVICE EN ZORGHULPVERLENER IN 1 PERSOON

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

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

info@senas-zorg.nl

www.senas-zorg.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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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

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.

- 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

Zuiderdiep 64
9521 AV Nieuw-Buinen
T 06 54774473

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

De redactie van de
dorpskrant wenst iedereen
prettige feestdagen, het
allerbeste en een heel
gezond en voorspoedig 2021

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