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Meraskikkernieuws
Na de drukte van december doen 
de Meraskikkers het meestal 
even rustig aan met hun activitei-
ten. Toch moeten we dit jaar al 
meteen pittig oefenen.
 Maar…niet zonder eerst het nieu-
we jaar eens goed ingewijd te 
hebben op onze nieuwjaarsbor-
rel. Voor het eerst in de 5 jaar dat 
we nu samen muziek maken en 
we moeten toch zeggen…dat 
smaakt naar meer. Grappig om te 
merken dat je met elkaar echte 
muziekvrienden geworden bent. 
Delen van lief en leed, de nodige 
humor en af en toe samen een 
middag of avond op pad met de 
toeters en het 'rappelement'. In 1 
woord: gezellig!

De eerste activiteit die we organi-
seren is het jaarlijkse kindercar-
naval op 9 maart in het Dorps-
huis. Een activiteit, door ons over-
genomen nadat jeugdwerk in het 
dorp is gestopt. Met nog steeds 
een flink aantal vrijwilligers dat 
helpt de kinderen een leuke, 
après Carnaval te bezorgen. Een 
week later dan het echte Carna-
val, omdat we dan vaak met de 
andere muziekverenigingen 
waar we lid van zijn, op pad 
mogen. 

Voor zaterdag 13 april zijn we 
gevraagd om de feestvreugde 
van de regelmatige terugkerende 
reünie van een beroemde klas 
van school 75 te verhogen. Bij-
zonder leuk om hieraan mee te 
werken. We hebben vernomen 
dat een van de reünisten die dag 
zijn saxofoon meeneemt en nu al 
flink aan het oefenen is dus daar-
in kunnen wij zelf natuurlijk niet 
achterblijven. 
Zet ook al vast in de agenda 
zaterdag 11 mei: Open huis bij 
zorgbedrijf Trex in Tweede Exlo-
ërmond. Een mooie gelegenheid 
om nog iets leuks voor moeder-
dag in huis te halen of gewoon te 
genieten van leuk gezelschap 
met gezellige muziek. 

We denken nog na over een acti-
viteit in de zomermaanden rond 
het nieuwe stukje kanaal. Bij 
deze dan ook een oproep om 
leuke ideeën die er leven gewoon 
te delen. Wie weet kunnen we er 
met elkaar een leuk feestje van 
maken, daar zijn we altijd voor 
in.

Namens alle Mersakikkers, 
Margriet Nascimento
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Nieuw-Buinen
Locatie:
MFA Noorderbreedte, 
Noorderdiep 137
9521 BC Nieuw-Buinen
Tel.: 0800 2009
Mail: 

Maandag: 09.00 - 12.00 uur

Woensdag: 09.00 - 12.00 uur

Vrijdag: 09.00 - 12.00 uur

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

  

hetveenland@
socialeteamsborgerodoorn.nl

Harm Timmermans: 
tel. Is 0683806189

 

DATUM VOLGENDE EDITIES  
DORPSKRANT BUINERVEEN

Verschijning: eind van de betreffende maand

   brammes@hetnet.nl

Hieronder de datum van verschijning van de Dorpskrant in 2018 en 
de data waarop het materiaal (foto's, teksten, mededelingen, 
tekeningen) uiterlijk bij :

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

Nummer 2 inleveren voor 2 april 2019

Nummer 3 inleveren voor 4 juni 2019
Nummer 4 inleveren voor 13 augustus 2019
Nummer 5 inleveren voor 1 oktober 2019
Nummer 6 inleveren voor 3 december 2019

Website:

wordt bijgehouden door Bram van Buuren. 
Wanneer er activiteiten zijn graag doorgeven via deze site 

en ze worden geplaatst in de agenda.

www.buinerveen.nu

GEZOCHT
Activiteiten Commissie Buinerveen is opzoek naar mensen die ons 
komen versterken/opvolgen met het organiseren van verschillende 

activiteiten in en rondom het Dorpshuis.

Wij zoeken iemand die erg betrokken is bij het dorp,
en het niet erg vind om werkzaamheden te doen tijdens en voor de 

feestjes en activiteiten. Lijkt het jou leuk?
Laat het één van de bestuursleden weten, 

Of.. stuur een mailtje naar: acbuinerveen@outlook.com

Nanda, Nick, Jacob en Laura

Agenda
6 mrt Jaarvergadering
9 mrt Potgrondactie

Carnaval
Apres ski

10 mrt Goh??in de kerk
16 mrt Toneel
23mrt Toneel
17 apr Vrouwencafe
20 apr Eieren zoeken
30 mrt Ouderendag
18 apr Bloemenactie
20 apr Paaseieren zoeken
21 apr Paasvuur
17 mei Kinderbingo
5 okt  Filmavond
2 nov Spokentocht
16 nov Vrouwenbingo

Zie ook agenda jongeren cafe op 
pagina 3

mailto:hetveenland@socialeteamsborgerodoorn.nl
http://www.buinerveen.nu
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Agenda 2019 (eerste kwartaal)

Vrijdag 15 februari Bingo 19.30 - 22.30 uur
Vrijdag 1 maart Darttoernooi 19.30 - 22.30 uur
Vrijdag 15 maart Gameavond 19.30 - 22.30 uur
Vrijdag 29 maart Speurtocht in het bos 19.30 - 22.30 uur
Vrijdag 12 april Pannakooi Toernooi 19.30 - 22.30 uur
Vrijdag 26 april Paasavond 19.30 - 22.30 uur

Jongeren Café 't Hok in buiner-
veen, door iedereen 'jeugdsoos' 
genoemd, doet het goed. Elke 
twee weken wordt er voor de 
jeugd van groep 7 van de basis-
school tot 16 jaar een avond geor-
ganiseerd in de eigen jeugdsoos 
bij Dorpshuis De Viersprong.
Op 17 januari werd er samen film 
gekeken en kon iedereen bij de 
deur kiezen voor een zakje chips 
of een beker popcorn. Halverwe-
ge de film werd het beeld erg 
slecht. Maar nadat iedereen zijn 
telefoon van de wifi had gehaald 
was er gelukkig weer genoeg 
netwerk over om ongestoord 
verder te kijken.

Er is hier niets te doen
Vorig jaar wilde een klein 
groepje jongeren activiteiten 
gaan organiseren voor de jeugd 
uit het dorp. Het kleine groepje 
vroeg hulp aan een aantal vol-
wassenen en zo ontstond er een 
bestuur dat samen zorgt voor de 
goed draaiende jeugdsoos. Elke 
soosavond zijn er tussen de 25 en 
30 bezoekers! De jongeren zor-
gen voor het programma en de 
organisatie, de volwassenen 
ondersteunen waar dat nodig is. 
Elke soosavond zijn er minimaal 
2 volwassenen aanwezig.
Elke twee weken is er een activi-
teit. Bijvoorbeeld een muziek-
quiz, game-avond, samen gour-

metten voor de kerst of een drop-
ping of karaoke-avond. Voor 
sommige avonden wordt entree 
gevraagd maar de meeste activi-
teiten zijn gratis toegankelijk. In 
de jeugdsoos zijn op de avond 
voor een klein bedrag iets te 
drinken en wat lekkers te krijgen.

Wanneer en wat?
De jeugdsoos is elke twee weken 
open op vrijdagavond van 19:30 
tot 22:30. Het programma voor 
de komende weken wordt in de 
Dorpskrant Buinerveen bekend 
gemaakt, verspreid onder de leer-
lingen van groep 7 en 8 van OBS 
75 en CBS 59 en is op onze face-
book pagina (facebook.com 
/JongerenCafe.thok) te vinden. 
Voor sommige avonden moet je 
je opgeven of wordt entree 
gevraagd. Dit wordt van tevoren 
aangegeven.

Statiegeldactie
Je bent ons vast tegengekomen 
bij de statiegeldactie op 5 janua-
ri! We willen iedereen nogmaals 
hartelijk danken voor alle hulp en 
donaties. Met het opgehaalde 
geld kunnen we leuke uitstapjes 
organiseren of nieuwe spullen 
aanschaffen voor de jeugdsoos.
Wie: jeugd uit groep 7 en 8 en het 
vo tot 16 jaar
Wanneer: elke twee weken op 
vrijdagavond 
Tijd: 19:30 - 22:30
Voor vragen en ideeën: 
Robert Pepping:06 55694256

Jeugdsoos Bestuur: Bjarne, Kim, 
Wouter, Janine, Jeanette, Sarah, 
Janita, Mark, Maryska, Nadja en 
Robert

Popcorn of Chips bij Jongeren Café 'T Hok 
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Zaterdag 9 maart a.s.

Zaterdag 9 maart a.s. tussen 10.00 en 13.00 uur
komen wij bij u aan de deur

Bent u 9 maart tussen 10.00en 13.00uur niet thuis ,neem dan contact op met
dhr J.L.Boekholt zodat we potgrond voor u kunnen reserveren.

Telefoonnummer: 0599-616234 of 06-12208816
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Feestlocatie: Dorpshuis De Viersprong 
Buinerveen

Zaterdag  9 maart 2019 van 14.00 tot  16.00

Trek je mooiste, grappigste of 
gekste outfit aan!! 

Voor alle basisschoolleerlingen!

Graag even aanmelden via: 
viersprongmusic@gmail.com
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Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige automobilisten die voor verlenging van 
hun rijbewijs moeten worden gekeurd, kunnen voor informatie en een afspraak tijdens 

kantooruren bellen naar het landelijke afsprakenbureau van Regelzorg Rijbewijskeuringen: 
088 23 23 300. 

Zelf een datum plannen kan via www.regelzorg.nl. 

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

Tarief: 
€ 35,00 voor de B/E keuring 

€ 55,00 voor chauffeurs met rijbewijs C/D/E.
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Toneelvereniging De Schoakel 
voert 

16 en 23 maart 2019 het stuk op 
 

't Huis Awainzma
Alles is Welkom Al Ist Nog Zo MAllotig

Een blijspel in drie bedrijven
door J.E.G. Ruiter

 
Tijdstip: 20.00 uur (zaal open om 19.30 uur)
In Dorpshuis De Viersprong te Buinerveen

`In het dak– en werklozentehuis Awainzma zitten nog 3 werklozen, 
te weten Pieter, Berend en Looske. Pieter is zijn dynamiet kwijt is. 
Dit zorgt voor wat paniek, maar al gauw komen ze erachter dat hij 

een diamant bedoelt. De vraag is echter of het wel een echte diamant is 
of een circusdiamant. Pa Jannes heeft er wel belangstelling voor en wil hem 

wel kopen en zo zijn er meerdere. 
Pieter, die hem heeft gevonden, wil de diamant toch nog maar niet kwijt en als 

de stinkend rijke freule op bezoek komt, begint het erop te lijken dat het 
misschien toch wel een echte zou kunnen zijn. Ma Betje houdt de boel goed in 
de gaten en Looske, ach die is wat dom… of toch niet? En dan die Berend, daar 
is een steekje aan los. Wat heeft hij te verbergen? Ali komt er op een gegeven 

moment achter dat zij hem kent. 
 

Voorverkoop entreekaarten: woe. 27 februari 2019
Vanaf 19.00 uur tot 20.00 uur in 

Dorpshuis De Viersprong Buinerveen

Kosten entreekaart  € 6,00 

Vol = Vol

2e hands meubels, kleingoed,
voor al uw inboedels 
& zolderopruimingen

Openingstijden: ma t/m za van 9 tot 17 uur
Zuiderdiep 42A | Nieuw-Buinen
0599-212607 | www.snuffelschuur-drenthe.nl

In- en export
Engeland & Frankrijk

Paul SiepelZuiderdiep 42a
9521 AT Nieuw-Buinen
T. 0599 - 212607
bgg Fred Norder 0599 - 615698
06 - 22484526
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Ouderendag Borger-Odoorn  2019
Wij vieren de ouderendag  in de gemeente Borger-Odoorn op zaterdag 30 Maart 2019  a.s. in “Het 
Tussendiep” Kerklaan 2 in Nieuw Buinen.  Aanvang: 14.00 uur. We hopen dat u in grote getalen aanwezig 
zult zijn.  
Programma: 
Het programma wordt verzorgd door “Onlyus ” uit Odoorn met een ZANG programma van vroeger en nu”. 
Bij binnenkomst koffie of thee

e- Opening door de voorzitter van de werkgroep ouderendag Harm Derks  + 2  koffie 
- Eerste optreden
- Pauze + consumptie . Verkoop van lootjes
- Tweede optreden 

e- Pauze + 2  consumptie en een borrelhapje
- Derde optreden 
- Verloting met daarna soep en broodjes
- Sluiting door Harm Derks

De kosten bedragen € 15,00  p.p. inclusief koffie, thee, cake , hapjes, 2 consumpties en de afsluitende 
maaltijd. U kunt zich opgeven tot uiterlijk 20 maart a.s., het liefst, zo snel mogelijk, want vol is vol. 
U kunt  het onderstaande aanmeldingsstrookje  sturen naar Arnold Jorna Langhieten 56 7873CB Odoorn tel 
0591-513520 ajorna@gmail.com)

Ook kunt u zich telefonisch aanmelden bij: 
Harm Derks: tel.: 0599-235127
Marchien Danes: 0599-613612
Annie Wapsenkamp 0599-618040,  bovenstaand mail adres kunt u ook gebuiken.

Betaling gebeurt contant aan de zaal.  Als u zich hebt opgegeven, maar verhinderd bent, wilt u dit dan 
telefonisch melden voor 20 Maart 2019 bij een van bovenstaande tel.nummers?  Indien u zich niet heeft 
afgemeld, zullen wij alsnog aan u de entreeprijs moeten berekenen. Want ook wij zullen moeten afrekenen 
met Het Tussendiep voor de personen,  die zich hebben opgegeven. Alleen voor onvoorziene 
omstandigheden ter onzer beoordeling, kunnen wij een uitzondering maken. 
Namens de werkgroep Ouderendag Borger-Odoorn
Arnold Jorna, secretaris

(

Vereniging: ....................  te .................... 
Telefoon: ....................
We komen met: ..........  personen

mailto:(ajorna@gmail.com
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Donderdag 18 april 2019

's Avonds vanaf 18.00u.

Huis-aan-huis verkoop zomerbloeiers

in BUINEN, BUINERVEEN, deel DROUWENERVEEN en

NIEUW-BUINEN (tot de Mondenweg)

1 VOOR € 2,00

3 VOOR € 5,00

Wij hopen dat u alvast een plekje vrij houdt 

in uw tuin en/of bloembak

4 soorten planten: 

* geraniums

* surfinia's 

* oostenrijkers

* bacopa hangers
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Al Vanaf 1922
Complete Woninginrichting

en 
Meubelstoffering

Zuiderdiep 21, 
Nieuw Buinen 

Tel. 0599 - 212367

Meubelhuis De Groot

EUROSTATE 10
9501 DC STADSKANAAL

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

THEEWINKEL STADSKANAAL

Wegenbouw

Rioleringen

Straatwerken

Grondwerken

Cultuur-Techniek

DANCE FIT 
BUINEN

Houd jij van dansen en bewegen 
op muziek? Ben je niet zo'n 
sportschooltype maar wil je wel 
serieus aan je conditie werken? 
Vind je het gezellig om in een 
groep te sporten? Doe eens vrij-
blijvend mee met een les dance 
fit in Buinen! 

Dance fit is een gevarieerde les 
waarin verschillende dansstijlen 
en fitness onderdelen aan bod 
komen. Denk aan: streetdance, 
salsa, aerobics, merengue, tae bo, 
steps, etc. Een les begint altijd 
met een warming up en eindigt 
met buikspieroefeningen en een 
ontspannen cooling down. De les 
is toegankelijk voor iedereen. 

Een klein beetje ritmegevoel is 
wel handig, verder hoef je geen 
ervaring te hebben. Als je de 
muziek leuk vindt, komt de rest 
eigenlijk wel vanzelf! Wil je eens 
een proefles (gratis) volgen? 
Neem contact op met:
& Nel muziek en beweging, 
Nelleke Honning 
info.ennel@gmail.com 

Dance fit is iedere donderdag van 
19:30 tot 20:30 in de sporthal 
(Molenstraat 2b) te Buinen 
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Sinds september is Nieuw-
Buinen een autorijschool rijker. 
Dat betekent dat inwoners in de 
wijde omtrek van harte welkom 
zijn om zich aan te melden voor 
rijlessen bij Autorijschool Koos 
Vlieger in Nieuw-Buinen. 
Koos Vlieger heeft als beroeps-
militair rij instructie gegeven en 
heeft van 1979 tot 1992 in Assen 
en wijde omgeving in dienst van 
een autorijschool leerlingen voor-
bereid op het rij examen. Daarna 
is hij verhuisd naar de Randstad. 
Hij ging aan de slag bij de NS en 
werkte daarnaast als rij instruc-
teur op de vrachtwagen.
"In 2011 heb ik mijn baan bij de 
NS opgegeven en ben ik gestart 
met een rijschool in Zoeter-
meer", vertelt Koos die alom 
geroemd wordt om zijn passie en 
liefde voor het vak, zijn geduld 
en de omgang met leerlingen en 
zeker niet onbelangrijk: de kwa-
liteit die geleverd wordt. De 
mooie reviews van leerlingen op 
de website getuigen hiervan. 
"Begin vorig jaar heb ik samen 

Koos Vlieger start autorijschool in Nieuw-Buinen
met Jacqueline besloten om naar 
het noorden terug te keren. We 
zijn een aantal dagen op huizen-
jacht in Drenthe geweest. In juni 
hebben ons huis aan het Zuider-
diep in Nieuw Buinen gevonden 
en waren meteen verliefd op deze 
plek. In september zijn we ver-
huisd en inmiddels hebben we 
onze draai aardig gevonden. 
De kinderen wonen allemaal in 
het westen maar toen zij voor het 
eerst op bezoek kwamen, waren 
ze het er allemaal over eens:  
"Het is een eind rijden, maar nu 
we zien waar jullie wonen, 
begrijpen we wel dat jullie voor 
deze locatie gekozen hebben. 
Die rust, die ruimte. Het is hier 
fantastisch!"
Naast de autorijschool in Zoeter-
meer, is dus nu ook een autorij-
school in Nieuw-Buinen opge-
start. "De  ijzersterke formule 
wordt niet veranderd", benadrukt 
Koos. "We stunten niet met prij-
zen, het draait allemaal om kwa-
liteit en jarenlange ervaring. 
Onze manier van werken is suc-

cesvol in Zoetermeer en dat zal in 
Nieuw-Buinen niet anders zijn. 
Daarnaast zijn we een BOVAG 
erkende rijschool."
Autorijschool Koos Vlieger 
geeft ook rijlessen aan leerlingen 
met onder meer PDD, autisme 
en/of ADHD. Leerlingen met 
faalangst zijn eveneens in goede 
handen bij Koos. Theorieles 
wordt in kleine groepjes (2 of 3 
leerlingen) gegeven maar kan, 
indien gewenst, ook individueel 
worden gegeven. 
Er kan nog gedurende  korte tijd 
gebruik worden gemaakt van de 
introductie actie. Leerlingen die 
een pakket van tien rijlessen afne-
men, krijgen één rijles gratis. 
Kies je meteen voor een totaal-
pakket  krijg je bij de pakketten C 
en D een gratie theoriepakket ter 
waarde van € 70,--.
Heb je vragen, neem gerust con-
tact op met Koos: 06-16665163. 
Als hij aan het lessen is, kun je 
een boodschap inspreken zodat 
hij je snel kan terugbellen. 
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Verkoop van
afvoegmaterialen
voor alle soorten

gipsplaten

Voor delaagste prijs

Complete gipsplaatafwerking
Noorderstaat 1, Buinerveen

0599-212787

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

A.Sloots

Beste buunerveeners.

Ben mij er van bewust dat we 
allemaal eigen hand in boesem 
moeten steken. Maar hou er ook 
a.u.b. rekening mee met het feit 
dat OOK na de Mondenweg rich-
ting Stadskanaal nog steeds de 
snelheid 50 km is.

Men vliegt regelmatig met meer 
dan 70 km over het Noorderdiep 
en je zou maar van rechts komen. 
Staat gelijk aan rushieschroulet. 
Buinerveen heeft 30 km zone. 
Als men 50 niet respecteert na 
Mondenweg dan pleit ik voor 
heel Buinerveen / Nieuw Buinen.
Maar voorkomen is beter. 
Ieder dorp wil graag zijn veilig-
heid. Laten we a.u.b geen gren-
sen leggen en samen zorgen voor 
een veilig Buinerveen en Nieuw-
Buinen.
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Nieuws CBS School 59
Kerstactie 
Op zaterdag 15 december heeft 
een aantal vrijwilligers van OBS 
75 en School 59 suikerbroden en 
droge worsten verkocht. De 
opbrengst per school is maar 
liefst € 345,00. Daar kunnen we 
weer leuke dingen van doen. Vrij-
willigers, bedankt! Dankzij jullie 
is deze actie weer een succes 
geworden.  

Zaalvoetbaltoernooi 
In de kerstvakantie hebben twee 
teams meegedaan aan het jaar-
lijkse zaalvoetbaltoernooi in "De 
Splitting". Met veel inzet en nog 
meer sportiviteit hebben de kin-
deren de eer van School 59 ver-
dedigd. Elk team speelde zes 
wedstrijdjes. Het sportieve ge-
halte van beide teams was groot. 
Aan het eind van de dag gingen 
alle teams met een beker naar 
huis.
 
Project kerk-school-gezin 
Van 21 t/m 27 januari hielden we 
ons jaarlijkse project “Kerk-
School-Gezin”. Het thema was 
dit jaar “Verloren? Gevonden!”. 
We hebben op school Bijbelver-
halen verteld over de verloren 
zoon, het verloren schaap en het 
verloren muntje.
Het project wordt georganiseerd 
door De Baptistengemeente, de 
PKN-kerk, CKC “De Klister” en 
School 59. 

In de projectweek kiezen we ook 
een goed doel. Dat was dit jaar 
een project van “Tear” voor 
schoon drinkwater in Oeganda. 
Om geld in te zamelen was er op 
donderdagmiddag een proeverij-
markt. Ouders en kinderen 
brachten zelfgemaakte gerechten 
mee naar school die voor een 
zacht prijsje verkocht werden. 
Het was een gezellige drukte 
tussen half vijf en half zes en 
iedereen genoot van de hapjes 

die er te krijgen waren. Met deze 
actie werd € 279,42 voor het 
goede doel ingezameld.
De week werd op zondag 27 janu-
ari afgesloten?met een kerkdienst 
speciaal voor de kinderen.? 
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Voorleesontbijt

Op woensdagmorgen 23 januari 
mochten de kleuters op school 
ontbijten Dit voorleesontbijt was 
de start van de Nationale Voor-
leesdagen. De moeder van  
Aaron heeft het boekje: "Een 
huis voor Harry" voorgelezen. 
Het was heel gezellig en vooral 
erg lekker.

Website

Wilt u op de hoogte blijven van 
het laatste nieuws van

 CBS School 59, 
bezoekt u dan onze website:  

www.school59.nl



Dorpskrant BuinerveenPagina 16

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

Poppentheater 
in de bibliotheek
Op woensdag 20 februari van
11.00-12.00 uur is er een 
voorstelling van Jinky's Mikmak 
in de bibliotheek gebaseerd op 
het boek 'Een huis voor Harry' 
van Leo Timmers. Deze vrolijke 
voorstelling is voor peuters 
/kleuters van 2 t/m 5 jaar. Opgave 
in de bibliotheek of via
info@bibliotheeknieuwbuinen.nl 
Toegang is gratis.

Tabletcafé op maandag 4 maart 
van 14.00-15.30 uur
In het Tabletcafé geeft een docent 
nuttige en handige tips om nog 
meer uit uw tablet te halen. Ook 
voor vragen en tips rond pc, 
laptop en smartphone kunt u 1 x 
per maand op maandag terecht in 
de bibliotheek. 

Boekstartuurtje op woensdag 
13 maart van 9.30-10.30 uur
Elke maand is  er  in  de 
bibliotheek een gratis Boek 
startuurtje voor kinderen van 1,5 
tot 4 jaar. Het thema deze keer is: 
voorjaar. Tijdens het uurtje lezen 
we voor, zingen liedjes, doen we 
spe l le t j es  o f  maken  een  
eenvoudig knutselwerkje .  
Boeken lenen mag ook. Lid 
worden is gratis tot 19 jaar.

Walk&Talk bijeenkomsten in 
bibliotheek Borger
Elke laatste donderdag van de 
maand organiseert bibliotheek 
Borger een koffieochtend voor 
werkzoekenden.
Walk & Talk is een maandelijkse 
netwerkbijeenkomst waar werk-
zoekenden elkaar ontmoeten, 
ervaringen delen en tips krijgen 
bij de zoektocht naar een baan.
Data: 31 januari, 28 februari, 28 
maart, 25 april, 23 mei, 27 juni, 
26 september, 31 oktober, 28 
november en 19 december van 
1 0 . 0 0 - 1 2 . 0 0  u u r  i n  H e t  
Hunzehuys. Walk & Talk is, net 
als de koffie en thee, gratis.

Boekenweek van zaterdag 23 
t/m zondag 31 maart
Het thema van de 84ste 
Boekenweek is De moeder de 
vrouw. De Boekenweek viert het 
boek, en in 2019 vieren we 
boeken over moederschap in het 
bijzonder. Iedereen heeft een 
moeder, hartverwarmend en 
zorgzaam, streng of afwezig. 
Fictie en non fictie brachten vele 
markante moeders voort: via 
dochters en zonen die schrijven 
over hun moeder, moeders die 
schrijven over het moederschap.
Het boekenweekgeschenk is 
geschreven door Jan Siebelink.
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LEKKER SPELEN MET GEVARIEERD SPEELGOED……

Hou je van gezelschapsspelletjes, tractor rijden, sjoelen, glijden, auto rijden in een echte politieauto???
Kom dan eens bij ons kijken in de Speelotheek Kiekeboe.
 Ook voor kinderopvang, grootouders, tussentijdse schoolopvang etc..

Nieuwe Openingstijden
Als proef gaan wij het aantal openingsdagen verminderen vanaf  januari 2017. In principe zal er elke tweede week van 
de maand uitleen zijn op maandag van 18.30 tot 19.30 uur en op woensdag van 8.30 tot 9.30 uur. 

Kosten:
Jaarabonnement: Voor 2 stuks speelgoed 17.50 

Voor 4 stuks speelgoed  25.00
(uitleentijd 3 weken)

Je vind ons in het MFA gebouw De Noorderbreedte te Nieuw Buinen, 
tegenover de peuterspeelzaal.

Vrijwilligers gevraagd.
Lijkt het je leuk om vrijwilliger bij ons te worden voor een uurtje, 
neem dan contact met ons op:

Speelotheek Kiekeboe
Noorderdiep 127
9521 BC  Nieuw Buinen

Algemeen nummer Dorpshuis 0599 – 615 320  

Lezen en voorlezen
Lezen heeft een positief effect op 
je gezondheid, welzijn en je 
kansen op de arbeidsmarkt. Heb 
je kinderen? Je kunt niet vroeg 
genoeg beginnen met voorlezen; 
goed voor de ontwikkeling en 
ook nog eens erg gezellig! In de 
bibliotheek vind je een grote 
verscheidenheid aan boeken. 
Maar wist je dat er veel méér te 
halen valt in de bibliotheek? Zo 
kun je bijvoorbeeld ook gratis e-
books  l enen ,  k ran ten  & 
tijdschriften downloaden en 
luisterboeken lenen.
 

Noorderdiep 22
9521 BD Nieuw-Buinen

tel.: 06-11226040
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NIEUWS van Plaatselijk Belang Buinerveen/Nieuw-Buinen west

Website:

wordt bijgehouden door 
Bram van Buuren. 

Wanneer er activiteiten zijn 
graag doorgeven via deze site 
en ze worden geplaatst in de 

agenda.

www.buinerveen.nu

U i t d e l i n g  C h e q u e  v a n  
Gemeente Borger-Odoorn:
Op woensdag 12 december was 
het hele bestuur van Plaatselijk 
Belang uitgenodigd op het 
gemeentehuis in Exloo. We wer-
den verwelkomd door wethouder 
Niek Wind en beide gebiedsco-
ördinatoren Wietze van der Harst 
en Jacob Rijnberg. Alle dorpsbe-
langen en plaatselijke belangen 
waren vertegenwoordigd. Uit 
handen van wethouder Wind 
ontvingen we om de beurt een 
cheque van 1000 euro. Vervol-
gens zijn wij er niet op geatten-
deerd dat er een gezamenlijke 
foto gemaakt zou worden in de 
Raadzaal. Vandaar dat we niet op 
deze foto staan, die gepubliceerd 
is in WeekInWeekUit.

De gemeente wil met het uitdelen 
van de cheque haar waardering 
uitdrukken voor het werk van 
dorpsverenigingen en vooral de 
vele vrije uren die vrijwilligers 
van die organisaties er in steken. 
Met deze subsidie zijn al die uren 
die jullie er in steken nooit te dek-
ken, maar dit is het moment om te 
zeggen: “Ontzettend bedankt dat 
jullie zo actief zijn”, zei wethou-
der Wind.
Hij benadrukte dat het gemeente-
bestuur ze als onmisbare schakel 
ziet tussen samenleving en 
gemeente. De komende jaren 
staan in het teken van het opstel-
len van een dorpsagenda voor de 
toekomst. ”Wat is nodig en hoe 
gaan we er naar toe werken?” 
Borger-Odoorn wil dorps-, wijk- 
en buurtbudgetten invoeren. 
Gemeenteverteller Jans Polling 
vertelde een humoristisch ver-
haal over hoe burgerparticipatie 
kan mislukken.

Ommetje/Nieuwjaarsinstuif:
Voor de 8e keer is er een Omme-
tje georganiseerd, die op zondag 
13 januari is gelopen door vele 
inwoners. Om 14 uur was het 
vertrek bij Dorpshuis De Vier-

sprong voor een wandeling van 
ongeveer 5 km. De tussenstop 
vond dit jaar bij Middeljans 
Sport en Reclame plaats.
Vanaf 15.30 uur was de achter-
zaal open voor de Nieuwjaarsin-
stuif, waar we samen van snert en 
groentesoep konden genieten.
De organisatie was in handen van 
de Voetbalvereniging, Schaats-
vereniging, Stichting Dorpshuis 
en Plaatselijk Belang. Hartelijk 
dank voor de vrije giften die we 
hebben ontvangen. 

Jaarvergadering:
De jaarvergadering zal opnieuw 
samen met Stichting Dorpshuis 
georganiseerd worden.
Woensdag 6 maart zijn alle inwo-
ners welkom in Dorpshuis De 

 

http://www.buinerveen.nu
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Viersprong. Aanvang 20.00 uur.
Zie elders in de dorpskrant de 
agenda.

AED/Reanimatie:
Aanmelden als burgerhulp-
verlener.
Aan de achterzijde van dorps-
huis De Viersprong hangt een 
AED.
Iedereen die een EHBO diplo-
ma, diploma AED bediener of 
een BHVdiploma met AED 
bediener heeft, kan zich via de 
site van hartslag.nu aanmelden 
als burgerhulpverlener.
In ons dorp zijn op dit moment 
13 mensen geregistreerd. Die 
krijgen een melding als hun hulp 
nodig is om te reanimeren. Maar 
er zouden nog veel meer mensen 
geregistreerd kunnen worden, 
want het gebruik van de AED 
geeft zoveel meer kans op over-
leven na een hartstilstand.
Bent u in het bezit van één van 
bovengenoemde diploma's, 
meldt u dan aan bij www.hart-
slag.nu , op de site wijst alles 
zich vanzelf.
De AED zelf wordt beheerd door 
Marijke Kardol, deze is al gere-
gistreerd. U hoeft geen AED aan 
te geven bij uw aanmelding.

Nieuw gemeentelijk verkeers- 
en vervoersplan
De gemeente Borger-Odoorn 
werkt aan een nieuw gemeente-
lijk verkeers- en vervoersplan 
(GVVP) voor de komende 10 
jaar. Daarin staat omschreven 
hoe wordt omgegaan met zaken 
als wegen, fietspaden, parkeren 
en verkeersveiligheid. 
Woensdag 9 januari 2019 is het 
ontwerp-Gemeentelijk Verkeer- 
en Vervoerplan (GVVP) formeel 
gepubliceerd. Tot 20 februari had 
iedereen zijn of haar zienswijze 
kunnen indienen op dit ontwerp-
GVVP. 

Plan Het Kloppende Hart Bui-
nerveen:
In december en januari hebben 
we bij SNN (Samenwerkings-
verbandNoordNederland) alles 
ingediend voor het verkrijgen 
van de Leader-subsidie. Voordat 
alles gecontroleerd is door de 
RvO (Rijksdienst voor Onderne-
mend Nederland) zijn we 13 
weken verder, daarna vindt de 
uitbetaling plaats. Vervolgens 
kunnen we eindelijk o.a. 
Hoornstra Aannemingsmaat-
schappij betalen voor hun uitge-
voerde diensten t.b.v. ons plan.
Helaas zijn er nog steeds geen 
bomen geplant. Binnenkort zal 
dit plaatsvinden, waardoor het er 
prachtig uit gaat zien.
De verlichting aan de muur van 
ons dorpshuis scheen behoorlijk 
fel. Dit zal aangepast worden. 
Verder zijn er nieuwe lantaarnpa-
len geplaatst rondom de kruising. 
En op het plateau bij het kanaal 
staat ook een nieuwe lantaarn-
paal.
Tijdens de kerstperiode heeft er 
een kerstboom gestaan op het 
plateau. Daarmee hadden we een 
sfeervolle binnenkomst/uitgang 
van ons dorp.
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of telefonisch via 0599-212353

Gecombineerde jaarvergadering
Stichting Dorpshuis en Plaatselijk Belang

Inwoners en leden van alle plaatselijke verenigingen 
worden hiervoor uitgenodigd.

De bijeenkomst vindt plaats in Dorpshuis De Viersprong in Buinerveen op

maandagavond 6 maart 2019
Aanvang 20.00 uur

AGENDA:
1.  Opening
2.  Mededelingen
3.  Notulen jaarvergadering 2018
4.  Jaarverslagen 2018
5.  Financiën, verslagen penningmeesters 2018
6.  Verslag kascontroles en benoeming kascommissies 2019
7.  Bestuursverkiezingen 
8.  Activiteitencommissie en dorpskrant 
9.  Andere mededelingen
10.  Rondvraag
11.  Spreker: Meike Mohlmann - WMO Borger-Odoorn
12.  Sluiting

Na afloop gelegenheid tot informeel samenzijn met een hapje en een drankje (voor eigen rekening).

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

06  13686986  
Bestuur Stichting Dorpshuis Buinerveen
Gienus Ratering voorzitter  
Gerbrand Plat,secretaris 0599 212698  06 54628093
Ina Ottens, penningmeester 0599212719  06 13450972
Ab Poelman, lid 0599212857
Jan van Noortwijk, lid 0599212298
Harm van Rhee, lid 06 52466113
Alice van Iersel    
Jacob Hospers  

Email van onze beheerder: 
Xander en Marijke Bardewee

gienus@rateringbv.nl

harm-jane@online.nl
beorganised@hotmail.com
jacobhospers@outlook.com

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

bardewee.drenth@gmail.com

0599639516 
0616554099

mailto:gplat@hetnet.nl
mailto:ina.ottens@ziggo.nl
mailto:ab.poelman@ziggo.nl
mailto:jvannoortwijk@hetnet.nl
mailto:bardewee.drenth@gmail.com
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DORPSHUIS DE VIERSPRONG

Muziektheatervoorstelling  “GOH!?” in de kerk 

Op zondagmiddag 10 maart 2019,  komt de  muziektheatervoorstelling GOH!? naar Nieuw-Buinen in de 
kerk van de Protestantse gemeente aan de Kerklaan. 

'GOH!?' is opgebouwd rondom klassieke verhalen uit de Joodse traditie.
Twee rabijnen nemen de toeschouwers  mee in de bijzondere wereld van de Joodse Tora  (wetsrollen) en 
Talmoed. In hun discussies zijn ze het onderling oneens. En toch zoeken ze elkaar steeds op, ze kunnen niet 
zonder elkaar.  Van tijd tot tijd onderbreekt de klezmerband 'Mesjogge' het gesprek. (Klezmer-muziek is de 
traditionele instrumentale muziek van Joden in Oost-Europa). 
De rabijnen hebben het over gastvrijheid, meningsverschillen, 
vriendschap, interpretatie, verbondenheid – de hele wereld, kortom! 

Het is een vrolijke, speelse middagvoorstelling van zo'n vijf kwartier
rond Tora die afgesloten wordt met een drankje en een Joods 
proeverijtje waaronder een kommetje soep. 

De voostelling begint om 15.30  en wordt opgevoerd 
door Roeland Busschers, Dick van Veen en  klezmergroep Mesjogge. 

Entree € 7,50 inclusief soepje.

Protestantse Gemeente 

Nieuw-Buinen, Buinerveen en Drouwenermond 

Winnaars ballonwedstrijd

3e
 prijs

Guus Drent
Guus zijn ballon 

is geland in Sleen.

2e
 prijs

Liam Pol
Liam zijn ballon 

is geland in Aalden.

1e
 prijs

Hannah Hardy
Hannah haar ballon 

is geland in Ane.
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Nieuws OBS 75

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

www.obs75nieuwbuinen.nl.nl

Januari ligt alweer achter ons, op 
naar het voorjaar!
De leerlingen van groep 7/8 heb-
ben met een team mee gedaan 
aan het schoolvoetbaltoernooi in 
de Splitting te Nieuw Buinen. Ze 
hebben hun beste beentje voor 
gezet en kwamen met de derde 
prijs naar school terug. Mooie 
prestatie van deze jongens en 
meisjes.
In januari nemen we altijd de 
toetsen van het Cito leerlingvolg-
systeem af. Best pittig zo'n toets-
moment. Alle leerlingen deden 
heel goed hun best en de juffen 
zijn blij met de behaalde resulta-
ten.
Nieuw in school is de Biblio-
theek op School. We hebben de 
beschikking gekregen over een 
heuse bibliotheek. Er zijn nieuw 
kasten en heel veel boeken op 
school bezorgd. We starten in 
februari met de uitleen van de 
boeken. We hebben uitleenmoe-
ders om de uitleen te begeleiden. 
Twee keer per jaar wordt de boe-
kencollectie gewisseld. Hierdoor 
zijn de leerlingen verzekerd van 
boeken die actueel zijn. We 
hopen  dat de nieuwe boeken een 
uitdaging zijn voor de leerlingen. 
Momenteel is een bouwbedrijf  
bezig met het plaatsen van de 
nieuwe buitenberging. De AC 
verricht met hulp van stratenma-
kers de betegeling in en rond de 
buitenberging.
Binnenkort hebben we een week-
je voorjaarsvakantie, ik hoop dat 
u er net als wij allemaal van zult 
genieten!
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e18  Paasvuur in 2019
Ook dit jaar is het de bedoeling dat er weer een paasvuur georganiseerd wordt. De vergunning moet nog 
geregeld worden, de locatie staat in detail nog niet vast, maar de plannen zijn alvast gemaakt!

e
Wel staat vast dat ook dit jaar het vuur plaats zal vinden aan de 2/3  Weg Zuid te Buinerveen/Nieuw Buinen.

Schoon snoeihout kan alleen gebracht worden op:

Zaterdag 13 april, vanaf 09.00u 
Zaterdag 20 april, vanaf 09.00u 

Een vrije gift wordt vanzelfsprekend weer op prijs gesteld.

Denkt u er om dat er geen andere vervuiling gebracht wordt dan snoeihout. Boom-/struikwortels en dikke 
stammen worden geweerd. Laat duidelijk zijn dat de locatie geen openbare vuilstort is en dat uw bankstellen, 
tafels, schuttingen enz. daar niet thuis horen. 

e
Het vuur wordt aangestoken op 1  Paasdag 21 april 2019.

Ook dit jaar worden weer gratis fakkels uitgereikt aan de kinderen. Om 19.30u begint Eerste Paasdag het 
aansteken van de uitgedeelde fakkels. Als iedereen voorzien is, wordt gezamenlijk het vuur aangestoken.

Bezoek aan het paasvuur is geheel op eigen risico. Voor de veiligheid van de kinderen graag zelf als 
ouder/verzorgende opletten dat deze niet te dicht bij de brandstapel komen. Tevens niet in het omliggende 
stro gaan spelen met het risico dat tijdens het ontsteken het vuur van de bult wegloopt. Ook de omliggende 
percelen grond en slootwallen/sloten sparen door deze niet te betreden.
 
De organisatie verwacht weer een gezellig avondje genieten met een groot vuur waarbij koffie, thee, een 
hapje en een drankje natuurlijk niet ontbreken. En ook staat er weer een vrije gift pot, zodat ook diegene die 
geen snoeihout gebracht heeft in staat gesteld wordt om een bijdrage te leveren aan deze jaarlijkse traditie in 
onze leefomgeving.

Contactpersoon: Jacob Hospers 06 16 55 40 99
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Basisschoolleerlingen Valthe 
adviseren over kinderbeleef-
route in Hunzebos
Vrijdag 1 februari waren er drie 
ongebruikelijke gasten in groep 7 
en 8 van obs De Linderakkers in 
Valthe. Martijn Harms (Staats-
bosbeheer), Koos Tap (geoloog 
en vrijwilliger bij Stichting De 
Hondsrug UNESCO Global Geo-
parks) en Bas Jonkergouw (Aca-
cia-Robinia Nederland BV) kwa-
men om advies vragen. Ze 
maken een speciale beleefroute 
voor kinderen door het Hunzebos 
en wilden graag weten hoe ze dat 
het beste kunnen doen. Terwijl er 
buiten sneeuw lag, kregen de 
kinderen 's ochtends les over de 
ijstijden en het ontstaan van het 
gebied. Ook kregen ze informa-
tie over mogelijke toestellen en 
activiteiten. 's Middags gingen ze 

met z'n allen het veld in om de 
route te verkennen en geschikte 
plekken te zoeken voor activitei-
ten (en sneeuwballen te gooien). 

Goede adviezen
De kinderen gaven goede advie-
zen, zoals: 'de kabelbaan moet 
een beetje steil zijn, dan heb je 
meer lol'. De speeltoestellen van 
Acacia-Robinia vonden ze 'dikke 
pret'. De voorgestelde route 
bleek prima: ook zonder app von-
den de kinderen het al prachtig en 
spannend. 
Bas gaat de adviezen nu verwer-
ken in de plannen voor de speel- 
en beleefroute.

Over Hunzebos- Leewal 3d
Het landschap rond Exloo is het 
kloppend hart van De Hondsrug 
UNESCO Global Geopark. Het 
glaciale Hondsruglandschap is er 
nog grotendeels onaangetast 
aanwezig. Twee belangrijke hots-
pots van het geopark liggen in dit 
gebied: het Hunzebos en de Lee-
wal, een raadselachtige steile wal 
die door het landschap kronkelt. 
Om hier meer bekendheid aan te 
geven, is het project Hunzebos-
Leewal 3d gestart. Dat bestaat uit 

twee onderdelen: er komt een 
speelroute voor kinderen en een 
beleefroute voor kinderen en 
volwassenen. Al wandelend 
maak je kennis met de ijstijden en 
de rijke historie. En met apps en 
augmented reality kun je de ont-
staansfasen van het landschap 
van dichtbij beleven. Het project 
is een samenwerking tussen De 
Hondsrug UNESCO Global Geo-
park,  Staatsbosbeheer,  de 
gemeente  Borger-Odoorn,  
LEADER en ondernemers en 
instellingen in Exloo.

De Hondsrug UNESCO Global 
Geopark
UNESCO Global Geoparken 
onderscheiden zich door hun 
bijzondere geologische, archeo-
logische, ecologische en culture-
le waarde. In totaal zijn er in de 
wereld 140, verspreid over 35 
landen. De Hondsrug is het enige 
in Nederland. Het gebied kreeg 
deze status vanwege drie kern-
waarden: de door ijs gevormde 
ruggen en dalen, de aanwezige 
schatten van onze voorouders en 
het door mensenhanden gemaak-
te cultuurlandschap.
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Jolanda Baars-van der Scheer
Zuiderdiep 83
9523 TB Drouwenermond
Tel.: 0599-611231

Ook voor:
     - manicure
     - diabetes en reuma
     - vergoeding ziekenfonds
       mogelijk

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

Feestverhuur / materieelverhuur

Info: website; www.potverhuur.nl

Email;

Facebook; www.facebook.nl/potverhuur

Telefoon; 06-23213242

Adres; Zuiderdiep 131  Nieuw-Buinen

oa Abraham / Sarah poppen, 

statafels, kloofmachines etc. 

info@potverhuur.nl

WAAROM U ZOU MOETEN KIEZEN VOOR PGB

  PGB INFORMATIE  -  UITLEG EN ADVIES

  GRATIS EN VRIJBLIJVEND  -  WIE BETAALT, DIE BEPAALT!

?  Bij wie u uw hulp inkoopt.

?  Welke zorgdiensten u inkoopt zoals persoonlijke   
 verzorging, verpleging, begeleiding of huishoudelijke hulp.

?  Het t ijdst ip en de duur van wanneer  de   
 hulpverlener bij u komt.

?  

De aangewezen manier om zelf de controle te houden over:

De regie over de zorg en dus over uw leven.

Meest vernieuwende en complete thuiszorg,
zodat u langer thuis kunt blijven wonen!

Tel.:?0591-785?831 b.g.g.:?06?-?174?43031 

Senas

info@senas-zorg.nl

Senioren Zorg & Assistent ie
Z.O. Drenthe - N.O. Overijssel

www.senas-zorg.nl

AANDACHT

Hier had een advertentie 
van uw bedrijf kunnen 

staan!
Wilt u adverteren in de 

Dorpskrant stuur dan even 
een berichtje naar de 

redactie, eventueel is het ook 
mogelijk een ontwerp te 

maken voor uw logo.

Ook zijn er diverse 
mogelijkheden qua formaat.

http://janvannoortwijk.mijnalbums.nl/
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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, , 0599-621767 of 06-21831002.pranger@nieuwbuinen.com

Foto boven: School 75 met 
hoofdmeesterwoning aan het 
Zuiderdiep Nieuw-Buinen

Foto rechts: Bij de bus van Sijpkes 
aan de Hoofdstraat Buinerveen

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

 

TIMMERBEDRIJF H.J. KRUIT
Zuiderdiep 97

9521 AC Nw-Buinen

Tel. 0599-212495

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

Na de brand van vrijdag 9 
november 2018 is er nog niet 
veel schot gekomen in ons 
archief en is het voor ons wach-
ten wat te doen wat ons erg 
teleurstelt. Graag hadden we 
verschillende groepen bezoekers 
willen laten zien wat we in ons 
museum te bieden hebben. Ook 
komt er van verschillende kanten 
materiaal binnen wat we graag 
willen toevoegen aan de collectie 
maar we mogen er niet in en kun-
nen zodoende ook niets begin-
nen. We houden u op de hoogte 
als er nieuwe ontwikkelingen 
zijn. Tot nader orde is het 
museum dan ook gesloten.
We zijn als vereniging druk in de 
weer om een eigen tijdschrift op 
de markt te brengen en als alles 
volgens wens verloopt komt het 
in maart 2019 uit. Dit tijdschrift 
zal dan 3 keer per jaar verschij-
nen in kleur en er komen verha-
len en artikelen in uit Nieuw-
Buinen en Buinerveen. Laat u 
verrassen en wordt lid van onze 
vereniging voor 17 euro per jaar 
en ontvang dan ook dit tijdschrift 
op de deurmat.

Ook willen we onze sponsoren 
en leden danken voor hun bijdra-
ge in 2018. Maar ook dank aan 
een ieder die op de een of andere 
wijze zich in heeft gezet voor de 
vereniging als ook het museum. 
Zonder u kunnen we dit niet en 
kunnen het op deze manier ook in 

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. 

stand houden voor de toekomst.
Voor meer informatie over onze 
vereniging en glasmuseum kunt 
u contact opnemen met Jacco 
Pranger secretaris van de vereni-
ging. Tel. 06-21831002 of prang-
er@nieuwbuinen.com
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Nieuws van de Vrouwen van Nu, afdeling Buinerveen
Avondbijeenkomsten:
Woensdag 12 december:
Kerstavond; vanaf 18 uur hebben 
we genoten van lekkere hapjes, 
die door Xander en Marijke van 
Dorpshuis De Viersprong waren 
verzorgd.  Tijdens de maaltijd 
werd een verhaal voorgelezen. 
Daarin kwamen allerlei getallen 
voor, die we op onze bingokaart 
af konden strepen. En de 
Kerstman was tevens aanwezig.

Woensdag 30 januari:
Tijdens de jaarvergadering is 
Alie Poelman gehuldigd door 
voorzitter Annette de Jong voor 
het 25-jarig lidmaatschap van 
onze vereniging. Helaas was 
Minie Jansen niet aanwezig, 
maar zij werd eveneens verblijd 
met een oorkonde en een boeket 
bloemen voor 55-jarig lid-
maatschap! Tevens ontving 
Minie een zilveren lepeltje.
Aly Bouwes en Dia Kroon 
hebben de tuincommissie 
verlaten; de organisatie hiervan 
wordt nu door Roelien Haikens 
en Roelie Jager gedaan.
De activiteitencommissie heeft 
naast Betsy ter Keurs uitbreiding 
gekregen van Hennie Wanders, 
Tea van der Teems en Marja 
Rous. Op dinsdag 4 juni gaan we 
op reis naar Diepenheim en Bad 
Bentheim. Belangstellenden 
kunnen zich aanmelden.
Twee bestuursleden vertrokken; 
dit zijn Ria Boelsma en Herma 
Ras. Zelfs 4 leden zijn in het 
bestuur aangetreden; dit zijn 
Willy Brouwer, Tineke de Wal, 
Rika Grooten en Geesje Mid 
deljans. Heel fijn dat daarmee 
onze vereniging weer een 

voortbestaan heeft!
Op dit moment zijn er 51 leden, 
waarvan een groot deel op onze 
afdelingsbijeenkomsten aan-
wezig is. Financieel is onze 
vereniging gezond.
Na de pauze heeft Ina Habing 
verteld over hun gezinsreis naar 
Zuid-Afrika. Een tocht in het 
noordelijk deel, waaronder het 
Krugerpark. En in het zuidelijke 
deel met natuurlijk een bezoek 
aan Kaap de Goede Hoop.

Woensdag  13  f ebruar i :
Een avond verzorgd door Boer 
Johan Boonman. Hij komt 
vertellen over zijn bedrijf in 
Roemenië.
W o e n s d a g  1 3  m a a r t :
Deze avond geeft kwekerij 
Poken uitleg over hun bedrijf.
Activiteitencommissie:
Dinsdag 4 juni met de bus: 
Dagreis naar het Oranjemuseum 
in Diepenheim en het Kasteel 
Bad Bentheim. Van 8.30-20.15 
uur inclusief lunch en diner. 
Aanmelden bij Betsy ter Keurs, 
terkeurs39@hotmail.com of 
0599-212644. Kosten 70 euro. 
Wie wil er mee??
Maart of april: Glas van Cramer 
in Odoorn demonstratie of 
workshop van 3,5 uur. U kunt op 
een middag een creatieve & 
inspirerende workshop volgen, 
in een ontspannen sfeer. Creëer 
een windlicht, leer emailleren, 
maak een lichtvanger die u 
buiten kunt hangen; er zijn 
allerlei mogelijkheden. Of wat 
denkt u van een toffe retro 
plantenhanger? Leuk! Want zeg 
nu zelf: wat is er nu mooier dan 
iets met uw eigen handen 
maken?
Woensdag 3 juli: fietstocht in de 
nabije omgeving 13.00 uur vanaf 
dorpshuis De Viersprong.
Donderdag 19 september naar 
het Cuby & the Blizzards 
museum in Grolloo vertrek 13.00 
uur.

Woensdag 30 oktober naar het 
Vervenershuis in Valthermond 
vertrek 13.00 uur.
P ro v i n c i a l e  A g r a r i s c h e  
commissie:
Jaarlijkse Themadag in Gasterij 
De Molenhoeve in Hoogeveen 
op maandag 25 februari 2018.
Wa n d e l e n  m e t  a n d e r e  
a f d e l i n g e n  i n  D re n t h e :
Lammy Veldman coördineert de 
provinciale wandelingen met 
elke keer een afstand van 8 of 12 
km ; e-mail:

Wandelen bij afdeling Diever op 
donderdag 14 maart om 9.45 uur. 
Wandelen  bij de afdeling 
Westerbork op donderdag 11 
april om 9.45 uur
P r o v i n c i a l e  C o m m i s s i e  
Cultuur  organiseert  haar 
jaarlijkse zangdag.                  
Op donderdag 21 maart 2019 om 
9.30 uur in de Voorhof in 
Westerbork

janenlammy@kpnmail.nl

mailto:janenlammy@kpnmail.nl
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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 Annette de 

Jong, tel. 0599-621012

Website
Wilt u op de hoogte blijven
 van het laatste nieuws van

‘ Vrouwen van nu’, 
bezoekt u

 dan  onze website:
http://vrouwenvannu.nl  

Als men overweegt om lid te wor-
den van onze afdeling en de kos-
ten (51,50 euro per jaar) zijn te 
hoog, kan men bij de gemeente  
terecht voor een bijdrage. Toet-
sing van het inkomen zal hierbij 
plaats vinden. 

8  maart  In ternat iona le  
Vrouwendag van 10 tot 18 uur: 
Heel Borger Bakt!!!  In het  
Anker in Borger.
Doe mee aan de wedstrijd "Heel 
Borger Bakt".    Met als prijs een 
'Luxe High Tea voor 4 personen'.
U kent vast wel het programma: 
Heel Holland bakt! En nu krijgt 
Borger haar eigen versie van dit 
populaire bakprogramma.
Tijdens de Borger Vrouwendag 
op vrijdag 8 maart a.s. vindt de 
eerste 'Heel Borger Bakt' plaats. 
Alle hobby-bakkers in Borger en 
omstreken kunnen meedoen.
De ingeleverde producten wor-
den beoordeeld door een 
professionele jury, die bestaat uit 
de beide bakkers in Borger en 
Lucy van Lucy's Inn.
De winnaar ontvangt een luxe 
High tea voor 4 personen, een 
prachtige beker en eeuwige 
roem!
Meedoen: Wil je meedoen aan 
deze heerlijke bakwedstrijd?
Stuur dan voor 31 januari 2019 je 
gegevens naar:

J e  o n t v a n g t  d a n  e e n  
inschrijfformulier, zodat je de 
aanmelding officieel kunt 
insturen.

wilma@hoedeman.nl

Kinderopvang

“DE MOLLETJES”

Heeft nog een aantal plekken vrij.

Voor kinderen van 0 t/m 12 jaar

Nieuwsgierig?!

Kom gerust even langs,

koffie, thee en limonade staan

klaar.

Groetjes Tjarda

Zuiderdiep 10

9521 AT Nieuw Buinen

Tel. 0599-212230

E-mail

kov.de.molletjes@gmail.com

mailto:wilma@hoedeman.nl
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Het  voorwerp
In deze rubriek maken we ook 
een overstapje van 2018 naar 
2019. In het decembernummer 
2018 van De Dorpskrant Buiner-
veen hebben we meerdere voor-
werp-onderwerpen onder de loep 
genomen: de roskam in twee 
verschijningsvormen, de water-
put met ophaalconstructie en de 
oproep om vooral ook nog water-
putfoto's uit onze regio aan te 
bieden. Uiteraard ook de reacties 
op het voorwerp van oktober 
2018, de tap- en snijset. En het 
nieuwe jaar is goed begonnen. 
Op de foto's van het in december 
jl. opgenomen voorwerp is ruim 
gereageerd én er zijn heel wat 
lezers die goede voornemens 
doorgaven voor wat betreft voor-
werpen die de moeite waard zijn 
om op te nemen in deze voor-
werprubriek. Er zitten ware her-
senkrakers tussen. Dus om mee 
te beginnen: een goed, gezond, 
creatief en vindingrijk 2019 toe-
gewenst.
Er zijn nog geen kiekjes aange-
boden van waterputten met die 
kenmerkende ophaalconstructie. 
Kan altijd nog. Gé Hoogerwerf 
heeft ons een voorwerp aangebo-
den dat hij ooit heeft gekregen 
van een medewerker van de 
gevangenis te Scheveningen. 
Een voorwerp met een leuk ver-
haal en dat komt vast en zeker in 
2019 in onze dorpskrant.
Dan de opgave van de ketting en 
de twee beugels. Een voorwerp 
dat we een tijdje konden lenen 
van Fokke Terpstra uit Stadska-
naal. En waarvoor dank. Het leek 
ons niet zo simpel om te achter-
halen wat het voorstelt en waar-
voor het gebruikt werd. Waar-
schijnlijk heeft die gedachte 
ertoe geleid om in de december-
editie wat ruim om te springen 
met het vrijgeven van achter-
grondinformatie. Ondanks die 
inschatting van moeilijkheids-
graad hebben toch vijf lezers 

gereageerd met correcte gege-
vens over doel en gebruik van de 
ketting met de beugels. Dit voor-
werp maakte in een inmiddels 
grijs verleden deel uit van attri-
buten die de boer gebruikte bij 
het melken van zijn koeien. De 
koe die tijdens het handmelken 
de neiging niet kon onderdruk-
ken om met de achterpoten te 
schoppen, bijvoorbeeld naar de 
op een krukje (melkblok) zitten-
de boer of naar de emmer die de 
melk opvangt. Bij die koe wer-
den de voorzijden van de achter-
poten van de beugels voorzien, 
de ketting tussen de beugels strak 
getrokken en vastgezet in het 
klemijzer. In de ring aan het 
uiteinde van de ketting werd een 
lange ijzeren staaf gestoken en 
die staaf ging dan achter de koe 
zo'n 70 centimeter diep in de 
grond van het weiland of melk-
bocht. Bij gebrek aan een koe is 
ervoor gekozen het anti-schop-
mechanisme (wordt ook wel koei-
enketting genoemd) in een ietwat 
gekunstelde situatie te tonen. Zie 
de foto's. Gezien vanaf de ring en 
de ijzeren staaf de achterzijde 
van de achterpoten, dan de beu-
gels aan voorzijde van de achter-
poten, denkbeeldig alles daar-
achter  is de koe, die aan de kop 
met een stevig touw vastzit aan 

bijvoorbeeld een melkwagen.
De goede reacties werden aang-
eleverd door Lucie Hartjes, Luik-
tje van Rhee, Jan Kruit, Jan Hai-
kens en Jan Weits. Dank voor 
jullie e-mails en telefoontjes.
Tenslotte een nieuwe uitdaging, 
die niet zo heel moeilijk lijkt. 
Daarom dit keer niet meer dan 
alleen een foto. Graag vóór zater-
dag 30 maart a.s. aan de hoofdre-
dacteur doorgeven wat het is, 
waarvoor het gebruikt werd en de 
naam van het ding. Berichtje kan 
ook naar

 Martin Snapper
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Trimsalon Dommel 

Noorderdiep 44
9521 BD Nieuw Buinen

Tel: 06-21408840
www.trimsalon-dommel.nl     

www.facebook.com/trimsalondommel
Behandeling volgens afspraak    

Lid A.B.H.B.

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

AFRASTERINGSMATERIALEN
TUINHOUT
PVC MATERIALEN

Noorderstraat 38
9524 PD Buinerveen

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

Tel. 0599-212326

De vliegende brik
Zoekt nieuwe leden voor de 

sjoelvereniging.
Wie gaat er gezellig met ons 

op dinsdagavond sjoelen?
Wij sjoelen van 

20.00 uur tot 22.00 uur. 
Locatie:

Dorpshuis Buinerveen

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

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

  BETAALBAAR EN PASSEND VOOR IEDERE ZORGVRAGER

Uw zorgbutler

  BETROUWBAAR EN GEDIPLOMEERD

  PERSOONLIJKE SERVICE EN ZORGHULPVERLENER IN 1 PERSOON

Meest vernieuwende en complete thuiszorg,
zodat u langer thuis kunt blijven wonen!

Tel.:?0591-785?831 b.g.g.:?06?-?174?43031 

Senas

info@senas-zorg.nl

Senioren Zorg & Assistent ie
Z.O. Drenthe - N.O. Overijssel

www.senas-zorg.nl
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Schaats / visnieuws

 
 
 

 

  

Sportnieuws

Ook nu zijn we weer in afwach-
ting van koning winter. Zal hij 
nog op tijd  komen of zal het dit 
jaar ook weer een verassing wor-
den wanneer je er niet meer op 
rekent? We gaan het zien. Intus-
sen zijn we ook druk doende met 
allerlei werkzaamheden tbv de 
nieuw aan te leggen parkeer-
plaats en de kinderschaatsbaan.
Intussen gaan we  tijdens NL 
doet met het terrein rondom de 
vijver bezig. We willen o.a de 
grond gaan egaliseren, zodat er 
weer graszaad in kan en het 

geheel er de komende zomer 
weer netter uit zal zien. Daar-
naast zijn er ook nog een aantal 
klussen die vaak blijven liggen. 
Kortom er is altijd wel wat te 
doen. Als u zin heeft mee te doen; 
wij zijn er 16 maart om 9.30 uur.
We hebben de viswedstrijden 
voor het nieuwe seizoen  weer 
voor u op een rijtje gezet.
Graag nodigen we jong en oud 
hiervoor uit. Alle resultaten zul-
len weer genoteerd worden en 
aan het eind van het seizoen zal  
de winnaar bekend worden 
gemaakt. 

13 april 13.00 – 16.00
18 mei 18.00 – 21.00
15 juni 21.00 – 2400
13 juli 18.00 – 21.00 

BBQ
31 aug 13.00 – 16.00
28 sep 13.00 – 16.00 

(op gewicht)
De viskaarten zijn net als voor-
gaande jaren weer te verkrijgen 
bij Arnold Habing en André Trip.
(zie kader)

Noteer alvast de andere activitei-
ten in uw agenda:

4 mei 
Oud ijzeractie

30 mei
Hemelvaart fiets-

puzzeltocht

De Schaatsvereniging

Schaatsvereniging Buinerveen e.o.
Kontributie schaatsvereniging 2019
Donateur per gezin                                 € 6.00
Donateur alleenstaand                            € 3.00
Gezinslidmaatschap                               € 8.50
Persoonlijk lidmaatschap vanaf 18jaar  € 6.00

Viskaarten voor het vissen in de ijsbaan in 2019 zijn te verkrijgen bij: 
A. Trip 
(Alleen op de maandagen tussen 18.00 uur - 19.00 uur)
Zuiderdiep 8
9521 AT Nieuw-Buinen
A.Habing 
(Alleen op de woensdagen tussen 18.00 uur - 19.00 uur)
Zuiderstraat 14A 
9524 PJ  Buinerveen

Gezinslidmaatschap: €11.50
Persoonlijk lidmaatschap: €  6.50
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Het beweegseizoen 

voor senioren is geopend!

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

www.fitplus-borger-odoorn.nl

Nieuws s.v. O.K.K.
S.v. O.K.K. is terug in Buinerveen!
Helaas is er brand geweest in 't Aailand in Nieuw-Buinen. Daardoor moesten wij noodgedwongen opzoek 
naar een nieuwe plek. Gelukkig hebben wij die gevonden in het gymzaaltje van school 75 en aangezien wij 
hier waarschijnlijk wel een hele poos blijven leek het ons een goed idee om ons aanbod weer kenbaar te 
maken in Buinerveen. 

Dinsdag:
Dames Zumba 09.00 – 10.00 uur € 30.00/kw.
Jongens en meisjes van 8 t/m 12 jaarFundance junior 18.00 – 19.00 uur € 27.00/kw.

In deze les word voornamelijk streetdance gegeven.
Zondag:
Alle leeftijden Freestyle Zumba 10.00 – 11.00 uur € 30.00/kw.

Zoals altijd bij s.v. O.K.K. mag jij twee keer gratis kijken en meedoen om te ervaren of het wat voor jou is. 

Voor vragen kan je bellen met Wilma Hendriks, tel: 0599-619137.

Hopelijk zien we elkaar snel!!

http://www.fitplus-borger-odoorn.nl
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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
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.

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

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 

Activiteiten VV Buinerveen

BE-SUS
Voor onderhoud in, aan en om het huis…!

Tuinen, straatwerk, schoonmaak,
of in combinatie. Bel voor gratis advies!

Bert  0646188435        Susanne 0620735294
Voor bedrijven en particulieren
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Beste Sportvrienden
Het bestuur + activiteiten commissie van
Voetbalvereniging Buinerveen is van plan 

30 Juni
Weer de jaarlijks (straten, familie, vrienden) volleybal toernooi te organiseren op

het sportveld in Buinerveen

Aanvang 13.00 uur
Nog even voor de duidelijkheid:

Een team bestaat uit 6 personen waarvan (2 vrouwen, meisjes) 
binnen de lijnen moeten staan

Inleg is 10 euro per team
Alle teams moeten een half uur van tevoren aanwezig zijn

Een team dat niet speelt moet een teller +scheidsrechter beschikbaar stellen

 Opgave kan tot woensdag 26 Juni tot 18.00 uur
 Opgave kun je doen bij:

 G Boekholt tel 0599-212869 of bij W Timmer tel 06-81810359

Iedereen een gezellige maar vooral sportief toernooi toe gewenst
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In het verslag van het gesprek 
met Jan Weits, oud-inwoner van 
Buinerveen, hebben wij in okto-
ber jl. beloofd een paar onder-
werpen in deze dorpskrant te 
beschrijven. In deze bijdrage een 
terugblik op kenmerken en 
omstandigheden van het boeren-
leven in de jaren 1945 – 1970 (als 
globale periode-aanduiding). In 
ons keukentafelgesprek werd 
kort ingegaan op de vragen 
“Waar zijn al die boeren geble-
ven?” en “Waarom hield die 
bedrijvigheid in Buinerveen van 
lieverlee op?”. Met verwijzing 
naar het artikel “De grote veran-
dering” van Jan Weits in het his-
torisch tijdschrift Borger/Bui-
nerveen/Nieuw-Buinen, De
 Zwerfsteen/'t Turfschip (uitgave 
nr. 1 / 2018) zijn enkele feiten en 
ontwikkelingen van toen, daarna 
en later op een rijtje gezet. Hier 
onder eerst dat deel van “De 
grote verandering” dat gaat over 
de periode  circa 1945 -1970, in 
een volgend deel agrarische ont-
wikkelingen die in de jaren daar-
op volgden.
Eerst de feiten en ontwikkelin-
gen van toen. Het boerenleven op 
't Meras (Buinerveen) was in de 
periode omstreeks 1945 -1970 
kleinschalig, zowel aan Noorder-
straat (dorp Noord) als Zuider-
straat (dorp Zuid). Aan beide 
zijden waren er per gebied onge-
veer 20 bedrijfjes, elk met een 
omvang van circa 10 tot 15 hec-
taren. En die plusminus omvang 
werd gevormd door een optel-
som van kleine percelen, soms 1 
hectare of zelfs minder. Kenmer-
kend klein gemengd bedrijf, 1 of 
2 paarden, een paar koeien, wat 
jongvee en 1 of 2 varkens voor de 
(eigen) slacht. Bij al deze boeren 
liepen er kippen op het erf (voor 
eieren en kippenbout). Dat waren 
in die tijd producten waaruit zij 
extra inkomsten konden verwer-
ven. Wellicht niet uitputtend en 

Buinervener boeren door de jaren heen (Deel 1) 
volledig, maar hun bedrijvigheid 
kwam neer  op: 

Verbouwen van fabrieks-
aardappelen, suikerbieten, rog-
ge, haver, tarwe, soms ook gerst. 
De meest geschikte akkerbouw-
gronden bevonden zich ten oos-
ten van het Oude Diep en het 
Groot Diep, oftewel oost van 
Noorder- en Zuiderstraat

Melkveehouderij, waar-
voor de weidegrond in de nabij-
heid van de Diepjes geschikt 
was. Zo had boer Weits (vader 
van Jan) daar 10 tot 15 melkkoei-
en in de wei lopen. Voor die tijd 
voor hem een voldoende aantal 
om in 1957 een melkmachine aan 
te schaffen. Zie foto onder aan de 
pagina: melken in de weide.
Kenmerkend voor het draaiende 
houden van de z.g. gemengde 
bedrijfjes was het doorgaans 
zware handwerk, gelukkige 
omstandigheid dat de inzet van 
de paarden kon worden toege-
voegd. Ook moesten er lange 
dagen worden gemaakt, 's-
morgens om 5 uur uit de veren, 
want de melkbussen moesten 
gevuld en wel om 7 uur aan de 
straat staan. En het melken her-
haalde zich in de namiddag rond 
4 uur. Zie foto op rechterpagina: 
melkwagen. 

Eigenlijk is in de landbouwsector 
het inzetten van machines pas 
laat op gang gekomen: een zaai-
machine van de landbouwvere-
niging, aardappelen rooien ook 
hand- en vingerwerk tot de rooi-
machine van de loonwerker was 
uitgevonden. Iedere boer had 
toen al wel een (gras)maaier, die 
werd voortgetrokken door 1 of 2 
paarden en waarbij de achterwie-
len werden gebruikt om door 
overbrenging de snijmessen in 
werking te brengen en te houden 
(rijden is snijden). Zie foto: 
korenmaaien op pagina hier-
naast. Tóch bleek dat de uitvin-
ding en beschikbaar komen van 
landbouwmachines – de tractor 
was voorzichtig in opkomst!
-de animo om te kiezen voor 
werk in deze sector niet opkrik-
ten. De mechanisatie kreeg in en 
vanaf de jaren zestig wél een 
stevige zet door geldelijke onder-
steuning vanuit de Mars-
hallfondsen (genoemd naar Geor-
ge Catlell Marshall, de Ameri-
kaanse minister van Buitenland-
se zaken die na de Tweede Werel-
doorlog de ontredderde landen 
van West-Europa financieel ging 
helpen om hun economieën te 
herstellen). De zogenaamde 
opvolging vader-boer door zoon-
boer werd niettemin gaandeweg 
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minder vanzelfsprekend. De 
instandhouding van de ongeveer 
40 Buinervener boerenbedrijfjes 
kwam toch op scherp te staan. De 
vermindering in aantal werd ver-
volgens ook door enkele andere 
ontwikkelingen – meestal onbe-
doeld – in de hand gewerkt. Daar-
bij te denken aan:
Stimulerende maatregelen om 
werkgelegenheid naar het noor-
den van Nederland over te breng-
en, te denken aan Philips naar 
Stadskanaal en AKU kunststof-
garens (later ENKA) naar 
Emmen.
De herinrichting van gebieden 
door herverkaveling van gron-
den en verstrakking van rivierlo-
pen. Het mijn-grond wordt jouw-
grond en andersom werkte niet 
uitnodigend om, zeg maar, met 
de hand aan de ploeg te blijven;
De toenemende beschikbaarheid 
van tractoren en een verschei-
denheid aan landbouwmachines 
stuurde aan op grotere omvang 
van agrarische percelen. Grotere 
percelen leidt tot minder zelf-

standige boerenbedrijven;
Overheidsmaatregelen op gebie-
den als milieu, voedselveiligheid 
en mestbeleid maken het werk 
van de agrariër en veeboer er niet 
gemakkelijker op. Als voorbeeld 
te denken aan de melkveehoude-
rij én de plicht om de koemelk op 
een bepaalde temperatuur te 
brengen en te houden; gebruik 
van (veel) ruimte voor supermo-
derne technologische toepas-
singen om het ontstaan van het 
heelal te onderzoeken (oerknal) 
en latere ontwikkelingen daarin 
bij te houden en in kaart te breng-

en. Denk aan ruimtegebruik voor 
en door LOFAR.
Met verwijzing naar het artikel 
over dit onderwerp van Jan 
Weits, oud-inwoner van Buiner-
veen, in De Zwerfsteen / 't Turf-
schip van 2018 – nr. 1 zal in een 
volgende uitgave van De Dorps-
krant Buinerveen concreter op 
vermelde ontwikkelingen – het 
verdwijnen van de boerenbedrij-
vigheid in Buinerveen – worden 
ingegaan. 
                                                                                                                     
Jan Weits / Martin Snapper 
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Vlieghuis
Installatietechniek

Gert Vlieghuis
 

gas,

 

water en
 

electra

dak en zinkwerken

Hollandialaan 3a
9521 BW Nieuw Buinen

Tel.: 0599-212755
Mob.: 06-53267174

www.vlieghuis.com

Zuiderdiep 64

9521 AV Nieuw-Buinen

T 06 54774473

holmhuis@brocante-theeschenkerij.nl

www.holmhuis-brocantetheeschenkerij.nl

openingstijden: zie website

De Gouden Moer
- Honing- en bijenwas producten
- Gepersonaliseerde presentjes
- Exclusieve dranken
- Educatieve lezingen voor school
- Creatieve workshops
- Kinderfeestjes 
-Vrijgezellenfeesten  
- Demonstraties Oude Ambachten 

www.degoudenmoer.nl degoudenmoer@gmail.com 
Zuiderdiep 189 9521 AE Nieuw-Buinen 
tel. 0599211949 Cittaslow Supporter 

Imkerij - Destilleerderij - Schminkerij

 

 

Aanmelding voor de 
uitstapjes van 

BoodschappenPlusBus 
kan via welzijnsorganisatie 

Andes van 

Maandag t/m Vrijdag 
van 09.00-12.00 uur, 
op telefoon nummer: 

06-31938756 of 0591-585554

De BoodschappenPlusBus 

wordt mogelijk gemaakt door 

de gemeente Borger-Odoorn, 

Welzijnsorganisatie Andes, 

het Nationaal Ouderenfonds, 

de Vriendenloterij, de 

Rabobank, het Drentse 

Mondenfonds, Woonservice 

Lefier, garage Oving en het 

fonds Sluyterman van Loo.

Oproep:

Heeft u nog oude dorpskran-
ten, van voor 2000, dan zouden 
wij die graag lenen om in te 
scannen. 

Wij missen namelijk nog een 
aantal van af 1993, tot en met 
1996. Er is vast wel eens een 
artikel gepubliceerd waardoor 
u dacht: Die moet ik bewaren! 
En die zoeken we dus! 

Stuur een berichtje naar de 
redactie, en indien nodig 
komen we de kranten ophalen. 
Alvast heel erg  bedankt.
 
Redactie 
Dorpskrant

http://www.school59.nl
mailto:hobo14@zonnet.nl
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COLOFON
Uitgever: 
Stichting Dorpshuis Buinerveen

Locatieadres:
Dorpshuis ‘de Viersprong’
tel: 212813

Redactie:
Bram van Buuren 211918

Geert Hilbolling 212975

Foto’s

Janny Hoving 212446

Marjan Poelman 212275

E-mail-adres :

brammes@hetnet.nl

Website:

dorpskrant-buinerveen.nl

Redactieadres:                  
Bram van Buuren
Hoofdkade 4     
Buinerveen
tel: 211918

Bezorgers:
Martie Alberts
Andre Kamp
Brian van Buuren
Geert Boekholt
Lien Verstoep

Druk: 
     Middeljans, 

Buinerveen
tel. 212232

brammes@hetnet.nl

geert.hilbolling1@ziggo.nl

hobo14@zonnet.nl

marjanpoelman@hetnet.nl

members.ziggo.nl/geertbuinerveen 

Belangrijke telefoon nummers 

Politie Wijkagent 
Jan Beugels 0900-8844 

Gemeente: zonder 0591 140591  
KCC Buurtbeheer zonder 0591 140591  
Gebiedscoordinator. 

Wietze van der Harst 06-11706974 
Dieren ambulance 09001122362 
Dorpsbelangen Nieuw-Buinen 06-27437413

 
Huisartsenpost buiten kantoortijden 0900-9229

Plaatselijk Belang Buinerveen/Nieuw-Buinen west
0599-212353

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

Een aandeel in elkaar

Wij steunen verenigingen uit de regio

Rabobank Borger-Klenckeland

Lokale verenigingen en stichtingen zijn erg

belangrijk voor de regio. In de buurt hebben we

een klein aandeel in verenigingen. Zij hebben een

groot aandeel in de maatschappij.

mailto:brammes@hetnet.nl
mailto:geert.hilbolling1@ziggo.nl
mailto:hobo14@zonnet.nl
mailto:marjanpoelman@hetnet.nl
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