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Onlangs vertrokken Benno
van der Aa, Bert

Timmermans en zijn zus Ilka
richting Oostenrijk om de tocht
der tochten, de alternatieve
Elfstedentocht te schaatsen op de
Weissensee. 200 km schaatsen,
verdeeld over 16 ronden van
12,5 km. Waar het voor Benno
reeds de 6e keer was dat hij deel
nam aan deze monstertocht, voor
zowel Bert als Ilka was het hun
vuurdoop. En wat hebben ze wat
beleefd en meegemaakt, maar
vooral ook heel veel lol gehad
samen. Hoe kwam het zover dat
ze deze stap samen maakten…
In januari 2013 werd de
Giethoornse Dorpentocht
georganiseerd. Bert, een echte
natuurijsliefhebber, Benno een
schaatser in hart en nieren, Ilka,
zeer sportief maar houdt meer
van kunstijs en Stan, de zoon van
Benno en ook niet vies van een
sportieve prestatie, gingen met

zijn vieren deelnemen aan deze
schaatstocht op natuurijs. Toen
gooide Benno al een balletje op
dat het toch wel eens heel leuk
zou zijn om samen met Ilka deel
te nemen aan een alternatieve
elfstedentocht op de Weissensee
te Oostenrijk. Daarna volbracht
Benno nog geen week later zijn
5e alternatieve Elfstedentocht
(zie ook dorpskrant februari
2013) en werd er eigenlijk niet
meer over gesproken. Totdat er
in november 2018 een feestje
was en Bert op Benno afstapte
dat hij toch wel graag eens die
alternatieve Elfstedentocht wilde
schaatsen op de Weissensee.
Benno zag dat ook wel zitten
maar stelde als voorwaarde dat
Ilka dan ook mee moest. En zo
geschiede. En ach, 2020 was nog
ver en iedereen leefde weer
verder met deze afspraak in het
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Afzien én lol op de Weissensee
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Nieuw-Buinen
Locatie:
MFA Noorderbreedte,
Noorderdiep 137
9521 BC Nieuw-Buinen
Tel.: 0800 2009
Mail: hetveenland@

Maandag: 09.00 - 12.00 uur
Woensdag: 09.00 - 12.00 uur
Vrijdag: 09.00 - 12.00 uur

Ruilgoederenbank
Locatie: Nieuw-Buinen
Industrieweg 25
Maandag, woensdag en vrijdag
van 09.00 -12.00 uur

Halen en brengen van goederen
op afspraak via
Angelique Delfsma

socialeteamsborgerodoorn.nl

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 2019 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 1 april 2020

Nummer 3 inleveren voor 3 juni 2020
Nummer 4 inleveren voor 12 augustus 2020
Nummer 5 inleveren voor 7 oktober 2020
Nummer 6 inleveren voor 2 december 2020

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.

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

Agenda
21 feb   Jamsessie

29 feb   Kindercarnaval

29 feb   Vrouwencafé

7 mrt    Potgrondactie

7 mrt    Apres Ski Party

11 mrt  Jaarvergadering

14 mrt  NL-doet

25 mrt  Vrouwencafé

28 mrt Toneel

4 apr Toneel

12 apr  Paasbrunch

18 apr  Start viscompetitie
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Jongeren café 'T HOK Buinerveen
Het afgelopen jaar is er veel georganiseerd en beleeft in de jeugdsoos in Buinerveen. We
hebben het jaar goed gevuld met verschillende programma's en spellen. Het einde van het
jaar nadert al snel, dus we hebben nog een aantal avonden die we graag weer met de jeugd
willen doorbrengen.
Vorig jaar hebben we voor het eerst een statiegeldactie georganiseerd, dat beviel zo goed
dat we dat dit jaar weer gaan doen! Daarover meer informatie op achterzijde dorpskrant.
De planning de komende periode is:

Vragen of opmerkingen?
Bjarne Drent +31637316522

Datum Activiteit

In de volgende uitgaven van de Dorpskrant wil ik,
als de redactie dat toestaat, van tijd tot tijd iets

vertellen over de betekenis en het gedrag van
honingbijen. Dit vanuit de gezichtshoek van de
imker.
Bijen houden is vanouds en eeuwenlang heel
gewoon geweest in Drenthe; met name op het zand.
Vroeger, wel tot  na de 2e wereldoorlog, stond op
veel boerenerven een bijenstand met enkele
bijenkorven. De korfimkerij is echter vrijwel ter
ziele. Maar daarover later….

Vandaag maar een beginnetje gemaakt…
Wie over bijen praat komt al gauw over honing te
spreken. Soms wordt aan ons,  imkers, gevraagd hoe
hij/zij honing maakt. Het antwoord is simpel: de
imker maakt geen honing; de imker haalt de honing
uit de raten; zeeft deze en pot ze. Dit alles zo schoon
mogelijk.
De bijen maken de honing van de nectar die door
talloze werksterbijen in vele vluchten uit de bloemen
van verschillende planten wordt verzameld.
De Nederlandse imker verwarmt daarbij de honing
niet. Dat is doelbewust om de enzymen, vitaminen
en andere voor de gezondheid belangrijke stoffen te
sparen.

De buitenlandse honingmengsels die je bij de
supermarkten kunt kopen zijn dikwijls wel
verwarmd om deze zo efficiënt, dus goedkoop,
mogelijk te kunnen verwerken. En daarbij kan het
mis gaan. Als honing wordt verwarmd tot

temperaturen boven de 40 graden Celsius kunnen de
belangrijke natuurlijke stoffen worden afgebroken.
Dat betekent dat de kwaliteit van de honing sterk
afneemt hoewel de smaak nauwelijks verandert.

De Nederlandse honing wordt niet in die mate
verwarmd.  Deze wordt gewonnen via een
centrifugesysteem dat de honing uit de raten
slingert. Dit apparaat heet dan ook honingslinger.
Alleen bij het uit de raten winnen van heidehoning
wordt via een speciaal apparaat (kolbtoestel) in
geringe mate verwarmd om de taaie heidehoning
wat soepeler te maken zodat het toch uit de raten is
te winnen. De temperatuur van 40 graden Celsius
wordt daarbij zeker niet bereikt.
Tot zover voor vandaag. Volgende keer meer.

Wim Windt

Bij praat. (1)
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NIEUWS van Plaatselijk Belang Buinerveen/Nieuw-Buinen west
B&W en gemeenteraad op dorpsbezoek 29-10-2019
Beantwoording van de gestelde vragen:
Zie bericht in deze dorpskrant op pagina 10 en volgende.

Huisnummer op paaltje:
De huis-aan-huis flyer is goed gelezen, want de aanmeldingen
 voor het huisnummer stroomden binnen. Een overweldigende
belangstelling! We zijn nog in overleg over de aanschaf van de
 paaltjes, maar tevens over hoe we dit financieel allemaal
kunnen regelen.Er zijn met verschillende partijen gesprekken
geweest, maar een concrete oplossing is er nog niet.

Dorpsbudget:
De gemeenteraad heeft in de Raadsvergadering op 6-2-2020 besloten om de 18 verenigingen en stichtingen
die de diverse dorpen in Borger-Odoorn vertegenwoordigen over een eigen dorpsbudget te laten beschikken.
De gemeenteraad stemde unaniem in met deze regeling. De regeling is nu in principe voor één jaar, een
keuze waar met name het CDA kritiek op had. Gemeentebelangen, de grootste partij in de raad, sprak al de
verwachting uit dat de dorpsbudgetten ook daarna worden toegekend.
Het doel is het versterken en behouden van de leefbaarheid in het werkgebied en het versterken van de
zelfredzaamheid en saamhorigheid in de dorpen.

AED/Hartveilig Borger-Odoorn UPDATE van de
werkgroep:
Samen op weg naar 1250 burgerhulpverleners in Borger-Odoorn!
Om dit te realiseren, heeft Hartveilig Borger-Odoorn een week
van de reanimatie georganiseerd. Van 3 tot en met 8 februari zijn
er in de gehele gemeente reanimatiecursussen gevolgd. In
Dorpshuis de Viersprong werden op 3 dagdelen lessen gegeven.
Voor de mensen waarvoor geen plaats was of die niet konden,
wordt nog naar een nieuw moment gezocht. Informatie is te
vinden op de website www.hartveiligbo.nl. En bij Marijke Kardol
als contactpersoon in ons dorp voor de AED.

Sport- en gezondheidsakkoord:
Op 18 november is er opnieuw over het gemeentelijk Sport- en gezondheidsakkoord gesproken. Nadat er 4
bijeenkomsten in de gehele gemeente zijn geweest om veel gegevens te verzamelen, is er op deze avond
geïnventariseerd welke punten echt van belang zijn voor onze dorpen/verenigingen. Plaatselijk Belang heeft
aangegeven dat we graag een speeltuin in ons dorp zien aangelegd. Dit is in het akkoord opgenomen,
waarvan de definitieve vaststelling op woensdag 22 januari is gemaakt.
Mocht u belangstelling hebben om mee te denken in een werkgroep Speeltuin, die opgezet gaat worden, dan
kunt u zich wenden tot ons bestuur.

Lees verder op pagina 14
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Vervolg van pagina 1

achterhoofd. Er was immers nog tijd zat om
te trainen. Maar zoals iedereen weet, tijd
vliegt en zo was de zomer voorbij en liep
het al weer richting het eind van 2019.
Benno was al gestart met de trainingen en
verwachtte eigenlijk dat zowel Ilka als Bert
gelijk met hem op zouden gaan. Maar de
één had het druk met school, de ander zou
een huis kopen en gaan samenwonen en zo
had eigenlijk iedereen zijn eigen drukte en
kwam het trainen nou niet bepaald op een
eerste plaats. Benno, een ervaren
Elfstedentocht-man, zag het echter gebeuren
en begon 2 à 3x per week de kunstijsbaan
op te zoeken en daarnaast ook nog veel
fietstrainingen te doen. Ilka ging waar
mogelijk ook nog wel mee en trainde wat
meer maar Bert had het te druk. Over Bert
zijn ervaringen later meer, want wat die
gepresteerd heeft, ongelooflijk.
Uiteindelijk werd het woensdag 22 januari
2020 en Benno, Bert en Ilka vertrekken
vanaf Keulen via Wenen naar Klagenfurt.

Ze hadden samen besloten
om met het vliegtuig te gaan
zodat niemand van hen
vermoeid aan zou komen na
een lange autoreis. Lekker
ontspannen met het
vliegtuig. Dachten ze. Totdat
ze in Wenen verder moesten.
Zich bedenkend dat het maar
een klein vliegveld is, er niet
zo veel gates zijn, de
afstanden klein zijn besloten
ze samen om eens lekker
uitgebreid te gaan eten. Ilka
werd al wat onrustig want ze
moesten toch eens richting
de boarding gaan. Maar Bert
en Benno waren de rust
zelve: ‘Joh, maak je niet zo
druk, het is niet zo groot
hier!’ Dat dat uiteindelijk
vies tegenviel bleek wel toen
ze met een volle buik maar
weer eens opstapten om hun
gate op te zoeken. En ja,
wisten zij veel dat dat
vliegveld in Wenen zoveel
groter was dan verwacht?
Toen de lange gangen
zichtbaar werden waardoor
ze moesten om op de vlucht
naar Klagenfurt te stappen
sloeg de stress toch wel toe.
En gerend dat ze hebben om
toch nog dat vliegtuig te
halen. Bij binnenkomst zat
het hele vliegtuig hen met
een scheve blik aan te
kijken, ze waren de laatsten.
De eerste forse
adrenalinestoot van deze
week was een feit. In
Klagenfurt aangekomen
haalden ze de huurauto op en
reden naar hun hotel in
Techendorf.
Nu is die alternatieve
Elfstedentocht op de
Weissensee een enorme
Nederlandse happening. 4
dagen kan de toertocht van
200 km verreden worden en

je geeft zelf aan op welke
dag je wilt schaatsen. Benno,
Bert en Ilka hadden voor de
vrijdag gekozen dus konden
ze nog even rustig bekomen
van de reis en genieten van
de omgeving voordat ze
moesten pieken. Elke avond
is er feest in een feesttent en
de hele week én de
toertochten worden aan
elkaar gesproken door ene
Jannes. Vol humor en
grappen en grollen. Hun
eerste kennismaking met
Jannes was tijdens de gratis
bingo die woensdagavond
plaatsvond in de feesttent.
Mooie prijzen maar ook
zoveel humor dat je soms
niet eens riep dat je bingo
had omdat je bang was dat je
met rode konen weer flink
voor de gek gehouden zou
worden. Hier werd de band
met de organisatie gesmeed
en met de speaker die je
tijdens de hele tocht kunt
horen op de baan en die
tevens opbeurende praatjes
houdt.
Na een goede nachtrust en
een lekker ontbijt binden de
3 donderdags de schaats al
even onder om een gevoel te
krijgen bij het ijs en de
weersomstandigheden. Op
het grote meer schaatsen ze
al 50 km vol gemak, alsof
het niets is. Het mooie
heldere, zonnige en
windstille weer, in
Oostenrijk bekend als
Kaiserwetter, met
temperaturen net onder het
vriespunt maakt van het
schaatsen gewoon een
feestje. Dat belooft wat voor
de vrijdag als er 200 km
geschaatst moet gaan worden

Lees verder op pagina 6
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onder dezelfde condities. Die
donderdag is er ook nog de
zogenaamde rijdersbijeenkomst
waar alle regels gedeeld worden
met de schaatsers en alle overige
belangrijke informatie wordt
gedeeld en wat er te verwachten
is. Er hebben zich 1300 schaatsers
voor de vrijdag opgegeven maar er
doen er uiteindelijk maar 1100
mee. Iedereen schaatst de 200km.
Onder de 1100 deelnemers zijn er
300 vrouwen, waarvan Ilka er dus
1 is.
En dan is het vrijdagochtend
05:00u. De wekker gaat en ze
zitten vervolgens om half zes
topfit aan het ontbijt. Er was zelfs
mogelijk om spaghetti te krijgen
als koolhydraatbron maar ze
houden het bij een normaal ontbijt
met diverse broodjes en beleg. Om
06:00u staat de bus klaar die alle
deelnemers naar de Weissensee
vervoert zodat om 07:00u het
startschot klinkt om te vertrekken.
Regel is dat je uiterlijk om
klokslag 17:45u gestart moet zijn
met je laatste ronde van 12,5 km.
Ben je ook maar 1 seconde te laat
dan moet je verplicht stoppen en
mag je niet verder. Dat zorgt bij de
finish rond dat tijdstip altijd voor
zeer sneue taferelen maar gelukkig
zijn ze alle 3 op tijd met hun
laatste ronde. Waar de voorgaande
dagen ze met zijn drieën alles
samen deden is nu de race
begonnen. Ieder schaatst zijn
eigen tempo en zoekt onderweg
zijn eigen schaatsmaatje om
samen mee te kunnen schaatsen
zodat je in de energie van een
groep mee kunt schaatsen. Benno,
als doorgewinterde schaatser zoekt
dan ook de flow op van een
groepje waarmee hij afwisselen
kan wie voorop schaatst en wie in
de slipstream kan aansluiten. Dit
maakt het schaatsen over zo’n
afstand wel makkelijker. Hij rijdt

uiteindelijk een strakke tocht. Hij
start met een gemiddelde snelheid
van 25 km/u en eindigt na 8uur, 29
minuten en 48 seconden met een
gemiddelde snelheid van 22 km/u.
En mede door de geweldige
weersomstandigheden en strakke
trainingen voelt hij zich eigenlijk
nog best fit na gedane arbeid.
Bert daarentegen houdt zijn eigen
schaatsfeestje. Amper getraind
maar volop genietend schaatst hij

zijn rondes. Hij begint met een
gemiddelde snelheid van 22 km/u
en eindigt met een snelheid van 18
km/u. Maar wat hij gepresteerd
slaat wel alles en dwingt respect af.
Over het amper trainen is reeds
geschreven. Maar er is nog iets wat
zijn prestatie uniek maakt. Ten
tijde van deze tocht komt ook de
zogenaamde Barrelchallenge in
Oostenrijk voorbij. Een toertocht
met oude barrels (auto’s) die op de
terugreis zijn. Ook vrienden van
Bert doen hier aan mee. En 6
daarvan kiezen voor een dagje
ontspanning aan de Weissensee om
Bert, Ilka en Benno aan te
moedigen. Super initiatief van
Robert Pepping, Joran Alons, Mike
Sosrojoedo, Luuk Sanders, Robert
Bos en Mark Bos. Complimenten

voor deze steun, wat een
initiatief! Nu is het met het
schaatsen van zo’n toertocht erg
belangrijk om je ritme te houden.
Zo’n onderbreking is dan niet
even goed voor je prestatie en
Benno en Ilka schaatsen na een
korte onderbreking gauw weer
verder. Bert daarentegen
waardeert dit bezoek zo zeer dan
hij echt even tijd neemt voor een
pauze. Hij doet zijn schaatsen uit

(?!), zijn schoenen aan en gaat
samen met de mannen genieten
van een flinke pot bier, een bord
patat en een broodje hamburger.
Wie doet hem wat. En iedereen
die dat meekreeg die dacht: ‘Die
schaatst nooit weer.’ Echter, wel
in het achterhoofd hebbende dat
om kwart voor zes de limiet is
dat je aan je laatste ronde moet
beginnen, bindt hij na een half
uur ontspanning en genieten de
schaatsen weer onder. Echte
marathon schaatsers weten dat
het altijd afgeraden wordt tijdens
zo’n inspanning je schaatsen uit
te doen. Je voeten zwellen
namelijk op en je krijgt ze nooit
weer aan. Bert wel.

Lees verder op pagina 7
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Na 10 uur, 23 minuten en 20
seconden gaat hij over de
eindstreep.
Helemaal hyper en vol adrenaline
mét een geweldige herinnering
aan zijn Barrel Challenge
coaches.
Voor Ilka is de tocht een echte
monstertocht. Niet de trainingen
kunnen doen die ze eigenlijk
nodig had, als vrouw in een groot
deelnemersveld van mannen, een
rugblessure die altijd opspeelt bij
lange schaatstochten, kortom, ze
moet er echt voor knokken. En
dat heeft ze gedaan. Als ze er op
een gegeven moment helemaal
doorheen zit wordt ze
opgetrokken door een landgenoot,
Jan. Deze heeft net bij zijn vrouw
een rookworst besteld en zorgt
dat Ilka er ook een krijgt.
Langzaamaan krabbelt ze weer in
haar ritme en schaatst samen met
Jan de volgende 80 km.
Uiteindelijk komt ze ongeveer 3
kwartier na Bert over de finish.
Helemaal kapot en zonder Jan.
Deze was gevallen en wilde niet
dat Ilka hem nu hielp en daarmee
haar kans verspeelde op een goed
einde. In het donker en helemaal
alleen kwam ze over de finish in
10 uur, 54 minuten en 26
seconden. Ze startte de tocht met
een gemiddelde snelheid van 22
km per uur en eindigde deze rond
de 15 km/u. Ze zat er helemaal
doorheen en kon amper nog op
haar benen staan. Maar ze had het
felbegeerde Elfstedenkruisje en
dat als slechts 20-jarige. Uniek
wat zij gepresteerd heeft. Mede
omdat ze grotendeels alleen haar
eigen tocht volbracht heeft in haar
eigen tempo. Gelukkig geholpen
door een mede schaatser nadat ze
er helemaal doorheen zat.
Deze alternatieve Elfstedentocht
op de Weissensee staat bekend
om zijn geweldige organisatie

maar ook om de
informatievoorziening voor het
thuisfront. Er is een speciale app
waarin je je bekenden kunt
volgen met o.a. routetijden en
snelheden. En dat thuisfront leeft
dus volop mee. Andrea, de vrouw
van Benno maar zeker niet te
vergeten Truus, de moeder van
Bert en Ilka zitten de hele dag
gekluisterd aan de livestream en
de app. Elke keer als de door hen
geselecteerde schaatsers weer een
ronde erop hebben zitten volgt er
20 seconden eerder een signaal op
de telefoon. Kijk je dan direct
naar de livestream dan zie je ze
door de finish komen. En zo
wordt er de hele dag wat
‘afgepingt’ door de telefoons.
Zelfs vrienden nemen een vrije
dag om de helden live te kunnen
volgen. Op een gegeven moment
was Truus Bert kwijt. Tja, die zat
op schoenen achter een potje bier.
Dat gaf dus enige vertraging in de
rondetijden. En te zien dat je
dochter het moeilijk heeft is erg
lastig omdat je als thuisblijver
niet aan kunt moedigen. Benno
heeft die rol na zijn aankomst
dubbel en dwars overgenomen en
heeft uit volle borst Bert en Ilka
aangemoedigd. Je gaat met zijn
drieën beginnen aan zo’n
evenement, maar eigenlijk heb je
weinig aan elkaar omdat ieder
zijn eigen race rijdt. Maar de
dagen en uren rondom deze tocht
maken het teamgevoel wel
compleet en onvergetelijk.
Nadat ze alle 3 hun tocht uit
geschaatst hadden, Bert hyper de
pieper, Benno super relaxed en
Ilka compleet kapot, besloten ze
om nog even een biertje te
drinken op de goede afloop en
dan naar het hotel te gaan om te
eten. Toen viel op dat het lichaam
zichzelf reguleert na zo’n
inspanning. Eten lukte Bert en
Ilka dan ook niet en ze kregen
geen hap meer door hun keel. De

spijsvertering staat stil en alle
energie gaat naar herstel. Volop
emoties, ook geen vork meer vast
kunnen houdend besluiten ze om
na het eten niet naar het blarenbal
te gaan maar te genieten van de
Wellness faciliteiten in het hotel.
Ze waren helemaal kapot.
Gelukkig deed de hotelmanager
voor hen de deuren nog weer
open. Binnen 5 minuten was Bert
in slaap gevallen, Ilka was zo
slim om tijdig naar haar kamer te
vertrekken maar ook Benno lag
 heerlijk te slapen in de
relaxruimte van de Spa. Op een
gegeven moment werden ze
wakker gemaakt door de manager
die inmiddels toch wel graag de
ruimtes wilde afsluiten.
Zaterdagochtend treffen ze elkaar
weer. Ilka vertelde dat ze ’s
nachts wel een half uur bezig was
om zichzelf om te keren, zo
pijnlijk was haar hele lijf. Benno
daarentegen was topfit. Een
goede voorbereiding lijkt toch
wel van belang te zijn om een
pijnloze tocht te kunnen
schaatsen. Maar met de kennis
van de wijze van voorbereiding
en de manier waarop de tocht
volbracht is mag toch wel
geconcludeerd worden dat Bert
en Ilka hier de echte sportman en
sportvrouw waren. Ongelooflijk
was zij beiden klaar hebben
gespeeld. Ze mogen terecht super
trots zijn op hun welverdiende
Elfstedentochtkruisje.
Ze gaan ’s ochtends nog even
terug naar de Weissensee om
samen op de foto te gaan. ’s
Middags gaan ze weer naar het
vliegveld in Klagenfurt voor hun
nu rechtstreekse vlucht naar
Keulen. Vanwege een verjaardag
kwamen ze niet samen aan in
Nederland maar ze hadden

Lees verder op pagina 16
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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
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Laaggeletterd?
Dat is lastig want je mist
zoveel.
Voorlezen
helpen met huiswerk
straatnaambordjes lezen
appen
recept in kookboek lezen
mailen
Tomtom bedienen
boodschappenbriefje maken
met de trein reizen
verjaardagskaart schrijven
verpakkingen lezen
telefoonnummer vinden
boekhouding bijhouden
studie of cursus volgen
de post lezen
sollicitatiebrief schrijven
tv instellen
abonnement afsluiten
theorie rijbewijs lezen
handleiding lezen
websites bezoeken
en nog veel meer dagelijkse
dingen.
Ken je iemand in je omgeving
die laaggeletterd is?
Het TAALHUIS helpt
gratis.
Het Taalhuis te bereiken
is via de bibliotheken of
Stichting Andes.
Voor meer informatie:
Bel: 0591-585554 of
e-mail naar:
info@andesborgerodoorn.
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Bezoek college/gemeenteraad aan Buinerveen 29-10-2019
Opening
Ina Habing opent de avond en heet iedereen van harte welkom.

Na een korte voorstelronde krijgen de aanwezige inwoners de gelegenheid tot het stellen van vragen aan de
collegeleden.

Van deze mogelijkheid wordt ruimschoots gebruik gemaakt.

Vragen

 1. Kan er iets worden gedaan aan de snelheid net buiten de bebouwde kom aan de Noorderstraat?

Antwoord:  Wethouder Houwing geeft een korte toelichting op het gemeentelijke verkeers- en
vervoersplan (GVVP). Dit plan is door de raad vastgesteld, maar er zijn nog een
aantal open eindjes. Dit punt is er 1 van. Wethouder Houwing geeft aan dat zij
hierover nog met het dorp in gesprek gaat. De uitnodiging voor dit gesprek volgt.
Actie gemeente

 2. Er zijn weinig tot geen speelgelegenheden / speeltuinen voor kinderen. Kan hier iets aan worden
gedaan?

Antwoord: Wethouder Buijtelaar geeft aan dat er voor een speeltuin een speeltuinvereniging met
bestuur nodig is. Mochten er concrete ideeë zijn voor een speeltuin dan gaat de
gemeente hierover graag in gesprek met het dorp.

 3. Wanneer wordt het Zuiderdiep opgeknapt?

Antwoord: Wethouder Buijtelaar geeft aan dat het Zuiderdiep op gemeentelijke
onderhoudsplanning staat. In 2022 wordt het Zuiderdiep opgeknapt inclusief het
voetpad en het fietspad. Het beeld wordt hetzelfde als aan de andere kant van de
Mondenweg richting Nieuw Buinen.

 4. Er wordt heel hard gereden op het Zuiderdiep. De slinger in het Zuiderdiep richting Nieuw Buinen
heeft geen effect. Trekt de gemeente hier ook lering uit?

Antwoord: Wethouder Houwing geeft aan dat gemeente hier kritisch naar kijkt. Snelheid is alleen
wel menselijk gedrag. Wethouder Houwing nodigt graag uit om mee te denken over
de inrichting van de weg. Wellicht is plaatsen van een Smiley-bord gekoppeld aan
eventueel een beloningsysteem een optie.

 5. Wordt plaatselijk belang ook betrokken bij de herinrichting van het Zuiderdiep?

Antwoord:  Wethouder Buijtelaar geeft aan dat dit zeker zal gebeuren. Alle aanwonenden zullen
worden geïformeerd via informatieavonden en Plaatselijk belang wordt hiervoor ook
uitgenodigd.

 6. Wanneer wordt de (tussen)strook tussen het voetbalveld en de woningen aangepakt?

Antwoord: Wethouder Buijtelaar /Dennis Middeljans geven aan dat er eerst gekeken gaat worden
naar het opknappen van de parkeerplaats en dat daarna de (tussen)strook wordt
gekeken.  Lees verder op pagina 11
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 7. Wanneer wordt het resterend stuk van de Hoofdkade aangepakt? De bomen zijn weg en het is een
zooitje. Er lag een gemeentelijke toezegging dat dit stuk netjes gemaakt zou worden.

Antwoord:  Wethouder Buijtelaar vraagt dit intern na. Als het een toezegging is geweest, moet de
gemeente dit nakomen. Inmiddels zijn eerste werkzaamheden verricht en wordt er
graszaad ingezaaid zodra het weer dit toe laat.

 8. De grond op het schoolplein bij school 75 is erg slecht. Wie is verantwoordelijk voor het onderhoud?

Antwoord:  Wethouder Buijtelaar geeft aan dit intern uit te zoeken. Is het de school of toch de
gemeente? Onderzoek heeft uitgewezen dat het groenonderhoud een verantwoording
van de gemeente is. De verharde gedeeltes van het schoolplein, met uitzondering van
de toegangsweg en de parkeerplaatsen bij de gymzaal, vallen hier echter niet onder en
moeten onderhouden worden door de school. Hierover zijn in 2015 afspraken gemaakt
met het schoolbestuur.

 9. Diverse mensen hebben een brief gekregen over de riolering en problemen met het gemaal. Hoe zit
dit en waar zit het gemaal üerhaupt?

Antwoord:  Wethouder Buijtelaar geeft een korte toelichting op de brief en de problematiek. Waar
het gemaal nu precies zit, is een goede vraag. Wethouder Buijtelaar zegt toe dit uit te
zoeken. Een kaart met de locatie van het gemaal wordt toegestuurd aan het bestuur van
plaatselijk belang.

 10. Hoe ziet de toekomst van de gemeente Borger-Odoorn eruit. Eerst windmolens, nu ook
zonnepanelen. Waar houdt dit op?

Antwoord: Wethouder Buijtelaar legt uit hoe het beleidsmatig zit met de vraag over de
zonneparken. Het huidige beleid van de gemeente loopt tot 2020. Daarna gaat de
gemeente bekijken wat er nog mogelijk is op het gebied van extra zonneparken.
Omdat Borger-Odoorn al heel veel gedaan heeft op het gebied van verduurzaming, is
het niet ondenkbaar dat wij pas op de plaats maken en geen nieuwe ontwikkelingen
gaan toestaan.

 11. Wat gaat de gemeente doen tegen de eikenprocessierups? Dit probleem wordt ieder jaar groter.

Antwoord: Wethouder Buijtelaar onderschrijft het probleem en geeft aan dat het budget om de
rups te bestrijden ieder jaar omhoog gaat. Dit is echter nog steeds niet toereikend en de
huidige methoden werken niet afdoende. Er wordt daarom ook meer ingezet op extra
bestrijding met biodiversiteit. Hiernaast is er ook onderscheid tussen de bestrijding
binnen en buiten de bebouwde kom. Het is de wens om binnen de kom alle haarden
aan te pakken en buiten de kom alleen belangrijke plekken als de hoofdfietsroutes.

 12. De WOZ-waarde van onze woningen stijgt, terwijl onze woningen minder waard worden door de
windmolens. Hoe kan dit? Aa en Hunze heeft de WOZ-waarde bijvoorbeeld fors verlaagd

Antwoord:  Burgemeester Seton geeft aan dat de gemeente Aa en Hunze de tariefstructuur
inderdaad heeft aangepast. Borger-Odoorn volgt de gebruikelijk werkwijze die
gebaseerd is op taxaties. In deze taxaties zijn eventuele waardedalingen opgenomen.
Hiernaast hebben RTV Drenthe en RTV Noord de Rijks Universiteit Groningen
(RUG) gevraagd om onderzoek te doen naar eventuele waardedaling van woningen.
Over dit onderzoek heeft de gemeente een aantal vragen gesteld. Een nader gesprek
met de RUG hierover volgt.

 Lees verder op pagina 12
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 13. Kan de gemeente zorgen voor meer betaalbare starterswoningen?

Antwoord: Wethouder Houwing geeft aan dat het uitbreidingsplan niet in eigendom is van de
gemeente maar van een projectontwikkelaar. Wethouder Houwing geeft verder aan dat
de nieuwe woonvisie meer gaat inspelen op dit soort vragen.

 14. Wanneer gaat de duurzaamheidslening weer open?

Antwoord: Wethouder Buijtelaar geeft aan dat er gekeken wordt naar een ander systeem van
financiering. Zodra hier meer duidelijkheid over is, wordt de lening weer opengesteld.
Plaatselijk belang wordt hiervan is kennis gesteld zodra er meer duidelijkheid is.

 15. Het fietspad aan het Zuiderdiep wordt onvoldoende geveegd. Het ligt vol met eikels.

Antwoord: Wethouder Buijtelaar geeft aan dat het vegen volgens een bepaald systeem gebeurt en
dat er momenteel inderdaad veel eikels op de paden liggen.

16. De bocht op rotonde Mondenweg vanuit Drouwenermond is erg flauw en gevaarlijk. Men gaat hier
op hoge snelheid doorheen.

Antwoord: Wethouder Houwing geeft aan de rotonde niet van de gemeente is maar van de
provincie. Het signaal zal worden doorgegeven aan de provinciale collega’s en bij de
reconstructie van het Zuiderdiep is het een punt van aandacht.

17. De nieuwe ledverlichting in de lantaarnpalen geven onvoldoende licht. Is hier iets aan te doen.

Antwoord: Wethouder Buijtelaar legt uit dat de nieuwe armaturen inderdaad zorgen voor minder
licht. Dit ook het nieuwe beleid van de gemeente. Mocht er echter onveilige situaties
zijn, dan is maatwerk mogelijk.

 Lees verder op pagina 13
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 18. Kan er ook glasvezel aangelegd worden in Buinerveen?

Antwoord: Wethouder Buijtelaar geeft aan dat er alleen glasvezel aangelegd gaat worden in het
buitengebied. Binnen de kom mag de gemeente niks doen.

Zie ook het artikel over glasvezel op een andere plek in deze dorpskrant.
(Artikel niet tijdig binnen en zal in de volgende editie geplaatst worden.)

 19. Het onderhoud van de bermen in het buitengebied is onvoldoende. Kan hier iets aan worden
gedaan?

Antwoord: Wethouder Buijtelaar erkent het probleem, maar geeft tevens aan dat de frequentie
van het maaien wel opgehoogd kan worden, maar dit heeft een fors prijskaartje. Het
is aan de raad om hier iets van te vinden.

 20. Wie is verantwoordelijk voor het onderhoud van het Jaagpad

Antwoord: Wethouder Buijtelaar meldt dat het een gemeentelijke weg is en dat de gemeente
ook verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud.

 21. Kunnen er ook prullenbakken geplaatst worden op het plateau?

Antwoord: Ina Habing geeft aan dat het een bewuste keuze is geweest om dit niet te doen. Er
wordt anders veel vuilnis bijgezet en dat levert ongewenste situaties op.

 22. Kan het paaltje bij de ingang van het zandpad bij het boscomplex worden verplaatst en naar voren
worden gezet? Nu rijden er vaak auto’s het bos in en moeten vervolgens keren.

Antwoord: Wethouder Buijtelaar vindt dit een mooi concreet punt en geeft aan hier naar te
zullen gaan kijken. Omdat meerdere partijen (o.a. het waterschap, de gemeentelijke
buitendienst en een aangrenzende boer) gebruik maken van het pad is overleg
wenselijk. Hier gaat naar worden gekeken.

 23. De wegkanten / bermen aan het Zuiderdiep zijn erg slecht. Kan hier iets aan worden gedaan?

Antwoord: Wethouder Buijtelaar geeft aan dat de weg in 2022 wordt aangepakt, maar dat hele
slechte stukken altijd kunnen worden bekeken.

Ina Habing
Voorzitter Plaatselijk Belang Buinerveen/Nieuw-Buinen west

Het Zuiderdiep
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Vervolg van pagina 4

Koffieuurtje:
Dit uurtje wordt georganiseerd voor onze inwoners om elkaar te ontmoeten. Maar ook om mensen bij elkaar
te brengen, die bv. vervoersproblemen hebben om een boodschap te doen of een ziekenhuisbezoek of
medicijnen op te halen. Ook voor inwoners die wel belangstelling hebben om even bij elkaar op bezoek te
komen voor een praatje en een kop koffie. Of samen een activiteit te gaan ondernemen.
Uit het belevingsonderzoek kwam naar voren dat zo’n 39% zich wel eens eenzaam voelt in ons dorp.
Daarom heeft Plaatselijk Belang dit koffieuurtje opgezet. Melanie Veenstra van Andes ondersteunt dit en is
hierbij aanwezig.
Inmiddels zijn er al 3 bijeenkomsten geweest in ons dorpshuis. Op de laatste bijeenkomst hebben we de
volgende afspraken gemaakt:

- Ongeveer maandelijks op woensdag van 14.00-15.00 uur bij elkaar komen

- Woensdag 26 februari: sjoelen en kaarten

- Woensdag 1 april: Naar Lenie Pegge op de Zuidelijke Tweederde weg
Kletsen bij een bakje koffie/thee en rondlopen op de boerderij of in de moestuin.
Vertrek bij dorpshuis De Viersprong

- Woensdag 13 mei: Fietstocht van ongeveer 1 tot 1,5 uur met koffie/thee
Vertrek bij dorpshuis De Viersprong

Stap over de drempel en graag zien we u verschijnen.

Computerles:
De eerste activiteit naar aanleiding van het organiseren van het
koffieuurtje is opgestart: Computerles in Dorpshuis De Viersprong.
De Klik en Tik cursussen bestaan uit een aantal bijeenkomsten
van twee uur, waarbij eerst de basis wordt behandeld (klikken
en zoeken) en daarna internet, e-mailen enz. en vervolgens kan
nog worden behandeld sociale netwerken.
Er is een docent aanwezig, die deze cursus begeleidt. Op dit
moment nemen 7 inwoners deel aan deze cursus, die in eigen
tempo gevolgd kan worden.
Vanuit Biblionet Drenthe wordt gezorgd voor laptops en
koptelefoontjes. Eigen laptop of een tablet mag ook gebruikt
worden.
De cursus is gestart op donderdagmiddag 16 januari van 14.00-16.00 uur.
Aanmelden kan nog steeds via Ina Habing 0599-212353 of 06-55582238 of via een briefje met
adresgegevens in de brievenbus op Zuiderstraat 14A.

Jaarvergadering:
Woensdag 11 maart wordt de gezamenlijke jaarvergadering gehouden van Plaatselijk Belang
Buinerveen/Nieuw-Buinen west en Stichting Dorpshuis De Viersprong. Aanvang 20.00 uur in dorpshuis De
Viersprong.
Zie in de dorpskrant op pagina 44.

Lees verder op pagina 23
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Thuis
De tijd vliegt! We wonen

alweer drie jaar in
Buinerveen. Op een koude januari
avond in 2017 kwamen we hier,
vlak voor er zoveel sneeuw viel.
Dat herinner je je vast nog wel?
Het sneeuwde de hele nacht
gestaag door, zodat er de
volgende ochtend - onze eerste
dag hier - een dik pak sneeuw lag.
De sneeuw maakte alles net nog
wat mooier.

De eerste tijd leefde ik in een
soort van roes en was helemaal
happy, vooral met de tuin. Want
de tuin is mijn passie. Wat dat
betreft zat het wel goed; de tuin
was aardig groot en er was veel te
doen. Ik kon niet wachten om te
beginnen.

Al gauw kwam de lente en ik
stond versteld van wat er allemaal
buiten opkwam. Na een handjevol
sneeuwklokjes boorden kwamen
de krokussen door in het gras. Het
waren er aardig wat, zowel in de
voor- als in de achtertuin. Wat
een verrassing, die vrolijke

kleurtjes zo vroeg in  ‘t jaar. Kort
daarop begonnen de bomen te
botten en in de border ontdekte ik
daslook en boshyacintjes.
Ondertussen genoten we volop
van ons grote terras. Het terras bij
ons vorige huis was namelijk zo
klein dat onze picknicktafel er te
groot voor was (het terras was
aanvankelijk groter, maar ik
haalde een dubbele rij grindtegels
weg om er wat ‘tuin’ bij te
krijgen. Later volgden meer tegels
om plaats te maken voor een
vijvertje). In onze Buinerveense
tuin viel de picknicktafel totaal
weg op het terras!

Het werd april. De eerste
fruitbomen begonnen te bloeien
en onder de appelboom
verschenen er groepjes knalrode
tulpen. Spectaculair!  Rondom de
stobben van de wilgentenen hut
zag het paars van de maartse
viooltjes. Omdat ik ons oude
vijvertje met dotterbloemen zo
miste kochten we een metselkuip,
die we ingroeven in terras. Want
wat is april zonder knalgele

dotterbloemen en kikkerdril? Weer
was de verhouding zoek - een
groot terras vraagt om een grote
vijver. Maar, water is water en ook
een minivijver brengt leven in de
tuin. Er komen allerlei dieren
drinken of badderen en al snel
kwam de eerste bewoner: een klein
groen kikkertje.

Ondertussen ging de moestuin op
de schop. Je eigen groenten
verbouwen was ook een wens van
mij. Daar had ik niet echt ervaring
mee, afgezien van de drie rode
bieten en de cherrytomaat die ik in
grote potten op het terras hield. Ik
leer nog steeds met vallen en
opstaan en krijg veel tips van
andere moestuiniers. Zoals van de
overbuurman, die hier al zijn leven
lang woont en een droom van een
moestuin heeft. Daar kan ik nooit
tegenop; we hebben nogal veel
schaduw omdat onze achtertuin
vrij smal is en er een rij hoge
coniferen op de erfgrens staat. Het
is er ook nogal nat. Ja, Buinerveen.

Een bonus hier in de tuin en de
omgeving zijn de vogels! Vroeg in
het najaar (soms al eerder) hang ik
de appelboom bij het terras vol met
vogelvoer om nog meer vogels aan
te trekken. Het is zo leuk om ze te
zien bekijken. Ze zijn met velen.
Merels bijvoorbeeld. Overdag
zoeken ze in het gras naar wormen
en insecten. ‘s Ochtends vroeg -
nog vóór zonsopgang - of in de
avond zingen ze hun hoogste lied.
Bestaat er een mooier geluid dan
de merelzang? De lijsters hippen
met kleine sprongetjes door te tuin
op zoek naar hun lievelingskostje:
slakken. Ze slaan de slakkenhuisjes
stuk op het tegelpad, het pad is één
grote smidse.

Lees verder op pagina 16
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Ze zorgen voor natuurlijke
slakkenbestrijding in de tuin.
We hebben ook egels in de tuin: ik
vermoed dat ze in de buurt van de
composthoop wonen. Egels eten
veel slakken en zelfs muizen. Die
mogen ze allemaal opeten want zij
zijn met velen.

We wonen alweer drie jaar in
Buinerveen. Inmiddels zijn we
helemaal gewend! We vinden het
zelfs alweer heel gewoon om hier te
wonen. Met mooie natuur vlakbij,
meer rust en meer tuin. Natuurlijk,
het kan veel groter of mooier. Maar
daar gaat het niet om. Het gaat erom
of je gelukkig bent met je huis & je
tuin en of je op je nieuwe stek kunt
aarden. Of je huis een thuis wordt.
En dat gaat niet vanzelf.

Nog steeds, als we in de buurt van
onze oude woonplaats of van de
Veluwse bossen komen, waar ik ben
opgegroeid, voel ik iets van
weemoed. Dan bekruipt me een
gevoel van verlangen. Van gemis.
Maar zodra we weer terug in het
Noorden zijn en ik de bossen bij
Odoorn en Exloo zie opdoemen is
dat over en gaat m’n hart sneller
kloppen. We zijn er bijna. Nog even
Borger door. Langs Buinen. Als we
dan in de verte Buinerveen zien
liggen denk ik: ‘Ha! we zijn weer
thuis.’

Sylvia van Soest

Vervolg van pagina 7

maanden eerder al afgesproken om ’s zondagsavonds de
overwinning te vieren samen met de thuisblijvers bij El Zorro te
Buinen. Middeljans heeft nog even het onmogelijke mogelijk
gemaakt door in zeer korte tijd een prachtig spandoek te maken
zodat bij thuiskomst er een extra warm welkom was. Tijdens de
gezellige en vooral rumoerige avond werden de plannen gesmeed
om over 2 jaar weer mee te doen. Maar dan alle drie met een goede
voorbereiding. De tijd zal het leren. Deze hebben ze in de pocket.
Chapeau!

Marjan Poelman
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AFRASTERINGSMATERIALEN
TUINHOUT
PVC MATERIALEN

Noorderstraat 38
9524 PD Buinerveen

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

Tel. 0599-212326

Steun de
VV Buinerveen
door kleding in te zame-
len voor mensen in nood

Wat mag er wel en wat mag niet
worden ingezameld:
� Materialen die wel worden
vergoed:
� Kleding
� Schoenen (samengebonden)
� Huishoud textiel zoals
lakens, kussenslopen, dekens,
dekbedovertrekken, gordijnen
en handdoeken
� (alles verpakt in gesloten

plastic zakken)
Materialen die niet worden ver-
goed en helaas niet worden
ingenomen:
� Knuffels
� Speelgoed
� Kussens, dekbedden,
matrassen
� Vieze, natte of met olie
besmeurde kleding/vodden
� Breigaren, bollen wol
� Vloerbedekking, matten en
tapijt
�
Inleveren kan bij het voetbal-
veld in een blauwe rolcontainer,
deze staat net buiten het hek.
De tijd is iedere vrijdagmorgen
vanaf 09.00 uur tot 12.00 uur.

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

Vrijwilligers VV Buinerveen
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Nieuws CBS School 59

Website

Wilt u op de hoogte blijven van het
laatste nieuws van

CBS School 59,
bezoekt u dan onze website:

of volg ons op twitter:
@ckcschool59

www.school59.nl

KiVa
Na de voorjaarsvakantie starten we met de methode
KiVa.
Dit is een methode waarbij preventief
en schoolbreed gewerkt wordt aan de
sociale veiligheid. KiVa zet vooral in
op positieve groepsvorming en het
stimuleren van de sociale
vaardigheden van de kinderen. De
nadruk ligt daarbij op de groep als
geheel en niet op het individu.

Plusklas Nieuw-Buinen/Gieten
Na de voorjaarsvakantie starten we op
School 59 met een plusklas.  De
plusklas is elke woensdagochtend van
half 9 tot 12 uur. Er komen ook
Kinderen van Kindcentrum de Klister en
Kindcentrum de Marke naar de plusklas bij ons op
school. Het doel van de plusklas is om de kinderen
die meer uitdaging aan kunnen, 1 keer in de week
buiten de klas extra uitdaging aan te bieden.
Daarnaast streven we ernaar dat deze kinderen ook
in de eigen klas voldoende uitgedaagd worden.

Nationale pannenkoekendag
Op 20 maart 2020 is het nationale
pannenkoekendag. Op School 59 willen we deze
dag niet onopgemerkt voorbij laten gaan. De
kinderen van groep 5/6/7/8 gaan deze middag
pannenkoeken bakken. Wij zijn nog opzoek naar
gasten die ons pannenkoekenrestaurant een bezoekje
willen brengen. Hierbij willen we u dan ook van
harte uitnodigen om op vrijdagmiddag 20 maart van
14.00 uur tot 15.00 uur bij ons op school
pannenkoeken te komen eten. We vinden het wel
fijn om van te voren te weten op hoeveel mensen we
kunnen rekenen. U kunt zich aanmelden door een
mailtje te sturen naar: school59@ckcdrenthe.nl of
telefonisch via het nummer: 0599-212321.
We hopen u welkom te heten op vrijdag 20 maart.
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Nieuws van
Toneelvereniging
de Schoakel
Toneelvereniging De Schoakel
speelt op 28 maart en 4 april
2020, om 20.00 uur (zaal open
vanaf 19.00 uur) de
voorstelling,
“Actie op de Redactie”

een klucht in vier bedrijven,
geschreven door Henk Roede.

Het toneelstuk speelt zich af op de
redactie van een slecht lopende
roddelblad. Het lukt de redactie
maar niet om een scoop te scoren en
de banen van het personeel staan op
de tocht.
Echter dan wordt op de redactie
Frans Sloper, een niet doorgebroken
artiest, vermoord. Iedereen is in rep
en roer, maar deze gebeurtenis zorgt
er wel voor dat het blad niet aan te
slepen is in de winkels. Het ene
sensationele verhaal na het andere
wordt gepubliceerd.

Rechercheur Adriaans probeert de
moord op te lossen, maar er zijn wel
erg veel verdachten en wat nog
erger is: het lijk is zoek.
Veel mensen profiteren van de dood
van Frans en zijn manager sleept het
onderste uit de kan. De bekende
Patty Vlaai komt dankzij haar
geheime relatie met Frans ook na
jaren weer in de publiciteit.
Het belooft weer een mooie
voorstelling te worden. Bent u
nieuwsgierig geworden, dan kunt u
maandag 16 maart a.s. vanaf
19.00 uur de entreekaarten kopen
in het Dorpshuis De Viersprong.
Kosten: € 6,00. Na 16 maart zijn
de kaarten verkrijgbaar in het
Dorpshuis. Op = op.
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200-jarig bestaan Nieuw-Buinen in 2023.

We willen er een bruisend feest van maken voor
iedereen in 2023.                                     Op

22 januari 2020 is de oprichting akte ondertekend
door notaris Dhr. Mr. W.E Niemeijer van
notariskantoor Veldkamp en Prins en door het
dagelijks bestuur van 200 jaar Nieuw-Buinen
Greetje de Vries voorzitter, Marion Zwiers secretaris
en Anja Kamst penningmeester.
Mede bestuursleden zijn Jacco Pranger, Dennis
Middeljans en Derk Smit.
Op 11 september 2019 heeft het dagelijks bestuur al
vergaderd met de reeds aangemelde vrijwilligers
over hoe we het een en ander moesten aanpakken.

Er is besloten de volgende commissies samen te stellen:
- Commissie versiering "Mooi Bunermond";
- Commissie senioren;
- Commissie jeugd;
- Commissie historie en cultuur;
- Commissie sponsoring/financiën;
- Commissie sport;
- Commissie activiteiten algemeen.
Heb je ook belangstelling om mee te denken en tot een
van de commissies te willen toetreden dan ben je van
harte welkom. Je kunt een mail sturen naar
200jaarnieuwbuinen@gmail.com  onder vermelding
van de commissienaam en je emailadres.

Kerstactie

Zoals u weet, hebben de gezamenlijke scholen CBS school 59 en OBS 75 een kerstactie georganiseerd in
december jl.

De opbrengst van deze actie heeft per school een bedrag van ongeveer € 280,00 opgeleverd.
Wij willen iedereen bedanken die zijn/haar bijdrage aan dit geweldige resultaat heeft geleverd. Met uw
bijdrage kunnen we extra activiteiten voor de schoolkinderen organiseren. Wij hopen dat wij aan het eind van
2020 wederom een beroep op u mogen doen.
Met vriendelijke groet,  Monique Meijer
CBS School 59  en OBS 75
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Potgrondactie VV Buinerveen
Zaterdag 7 maart a.s.

Zaterdag 7 maart tussen 10.00 uur en 13.00 uur
komen wij bij u aan de deur.

3 zakken voor € 9,50
10 zakken voor € 27,50

Verzorg uw tuin en steun daarmee de
V.V. Buinerveen

NIET THUIS
Bent u 7 maart a.s. tussen 10.00 en 13.00 uur niet thuis, neem dan contact op met

dhr. Sjoerd van der Vlist zodat we potgrond voor u kunnen reserveren.
Telefoonnummer: 06-11106967 / email: vandervlistdienstverlening@outlook.com

36 LITER POTGROND

VOOR SLECHTS

3,50 EURO
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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

E-books spreekuur tijdens het Tabletcafé op 2 maart van 14.00-15.30 uur.
Wil je ook graag e-books lenen, maar kun je hierbij wel wat hulp gebruiken? Kom dan naar het tabletcafé.
Als lid van de bibliotheek hoef je alleen maar een account aan te maken bij de online Bibliotheek.
Of wordt direct online lid.
Neem wel je eigen laptop, tablet of e-reader mee.
Welkom en veel plezier bij het lenen van je e-books!
* Het volgende reguliere Tabletcafé is op maandag 6 april van 14.00-15.30 uur.

Boekstartuurtjes
Op woensdag 11 maart en 8 april van
10.00-11.00 uur is er een Boekstartuurtje in de bibliotheek voor kinderen van 1,5
tot 4 jaar. Samen gaan we voorlezen, zingen, spelletjes doen of knutselen. Toegang
is gratis. Boeken lenen kan ook.
Jeugdleden zijn gratis lid t/m 18 jaar.

De BiebFabriek in de bibliotheek
Op dinsdag 24 maart van 15.30-17.00 uur
is er een workshop Digilab.
Op dinsdag 21 april van 15.30-17.00 uur gaan we technisch knutselen.
Voor meer info www.bibliotheeknieuwbuinen.nl.
Leeftijd van 8 t/m 12 jaar. Toegang is gratis.
Opgave via de website of info@bibliotheeknieuwbuinen.nl
Hulp nodig bij belastingaangifte?
Vraag het de Bibliotheek!
Het is weer tijd voor uw jaarlijkse belastingaangifte. U krijgt hierover vanzelf bericht van de
Belastingdienst. Ziet u er tegenop om digitaal belastingaangifte te doen? Kunt u daar wel hulp bij
gebruiken? Dat kan bij Bibliotheek Borger-Odoorn.
U krijgt hulp van een vrijwilliger van de Formulierenbrigade van Welzijnsorganisatie Andes bij het invullen
van uw belastingaangifte. Daarvoor maakt u een afspraak voor het belastingspreekuur.
Let op: u heeft een DigiD nodig!
Waar en wanneer?
* Bibliotheek Borger donderdagavond 26 maart en 2 april
* Bibliotheek Nieuw-Buinen donderdagmiddag en avond 26 maart
* Bibliotheek Odoorn dinsdagavond 24 maart
Meedoen? Uitsluitend op afspraak. U kunt zich aanmelden via
g.uil@biblionetdrenthe.nl of telefonisch 088-0128235.
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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 gienus@hrcoatings.nl
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

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

bardewee.drenth@gmail.com

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

0599639516
0616554099

Vervolg van pagina 14

NL-doet:
Op zaterdag 14 maart doen wij als Plaatselijk Belang mee met de actie NL-doet.
Van 9 tot 12 uur gaan we nestkastjes ophangen aan de eikenbomen aan de Noorderstraat en het Zuiderdiep.
Dit ter bestrijding van de eikenprocessierups. Wie helpt ons mee? Graag aanmelden bij Marijke Kardol.
M.kardol@planet.nl

Het bestuur van Plaatselijk Belang Buinerveen/Nieuw-Buinen west bestaat uit:
Ina Habing, voorzitter
Marijke Kardol, secretaris
Jan van Noortwijk, penningmeester
Dennis Middeljans
Carla Drent
Ina Veenstra

Ommetje/Nieuwjaarsinstuif:
Voor de negende keer liepen zondag 12 januari meer dan 60 mensen het
jaarlijks Ommetje van Buinerveen. Ook burgemeester Seton en
wethouder Trip trotseerden de regen en koude wind. Dit keer was de route
in zuidelijke richting. Via het modderige Jaagpad liepen we naar de
Kleine Paardetangerdijk, waarna we via de Zuurdijk in het Lofargebied
naar de Zuiderstraat liepen.
Bij Timmermans Traffic hielden we dit jaar de tussenstop en genoten van
de warmte en de koffie en thee. Het bedrijf kon je bezichtigen en daar
werd goed gebruikt van gemaakt. Alle bedrijfsauto’s stonden

Lees verder op pagina 24
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schoongemaakt en keurig in het gelid opgesteld. Werk langs de weg wordt door dit bedrijf uitgevoerd; o.a.
bij calamiteiten worden de botsabsorbers veelal vooraan een wegafzetting geplaatst om de veiligheid van de
weggebruikers en de wegwerker te garanderen.
Vervolgens liepen we langs de Zuidelijke Tweederdeweg naar het schouwpad van Wijk 75. Via het fietspad
en Hoofdkade keerden we terug bij Dorpshuis De Viersprong.

De Nieuwjaarsinstuif kon beginnen en bij binnenkomst werden we verwelkomd met muziek door het
ensemble De Meraskikkers. Met een glas champagne hebben we getoost op het nieuwe jaar. Via een scherm
werd een diavoorstelling getoond van de gebeurtenissen in ons dorp van het afgelopen jaar. Een kraam
gevuld met snert en groentesoep stond voor iedereen klaar en daar werd heerlijk van gesmuld. Iedereen
genoot van het gezellig samenzijn die bezocht werd door zo’n 80 inwoners.
Hartelijk dank voor de vrije giften!
Beide activiteiten zijn georganiseerd door Voetbalvereniging Buinerveen, Schaatsvereniging Buinerveen,
Stichting Dorpshuis De Viersprong en Plaatselijk Belang Buinerveen/Nieuw-Buinen West

Ina Habing
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De voorbereidingen voor de spelweek 2020 zijn alweer in volle gang.
Dit jaar extra speciaal, want de spelweek bestaat 15 jaar!!

De spelweek Buinerveen vindt dit jaar plaats van woensdag 12 t/m zaterdag 15
augustus 2020.

Het programma is in de maak, de zolder wordt alweer opgeruimd en de belangrijkste dingen worden alweer
vastgelegd. Dit allemaal om er voor jullie weer een fantastische week van te maken.
Uiteraard zijn we ook dit jaar weer op zoek naar vrijwilligers die ons willen helpen tijdens de spellen, met
het opbouwen, de catering of gewoon wat hand - en spandiensten willen doen.
Je kunt niet vroeg genoeg beginnen met zoeken, alle hulp is welkom!

Stroopwafelactie
In week 17 vindt onze jaarlijkse stroopwafelactie weer plaats.
De stroopwafels komen net als voorgaande jaren van Stropiewafel uit Nieuw Buinen.
Wij of één van onze vrijwilligers komt ergens tussen maandag en vrijdag bij u langs,
Eén zakje stroopwafels kost: €2,50
Niet thuis, ons gemist of vragen? Neem contact op met Monique, er is veel mogelijk: 06-27742899.

Aanmelden
Aanmelden voor de spelweek is weer mogelijk vanaf 1 mei 2020, nog even wachten dus…
Aanmelden voor 1 juli kost €12,50, na 1 juli is deelname €15,00.
Zit je op het VO en wil je alleen meedoen met de avondspellen? Ook dat is dit jaar weer mogelijk.
Deelname kosten zullen dan €7,50 zijn.

Vrijwilligers
Wil jij ons (weer) helpen alle kinderen van Buinerveen en omstreken een fantastische week te bezorgen?
Stuur een mailtje of appje naar Laura en dan kijken we samen waar in het programma jouw hulp het beste
past.
Mail: spelweekbuinerveen@gmail.com
Tel: 06-30710781

Groetjes van het Spelweek bestuur:
Henrike, Inge, Janet, Laura en Monique

Spelweek 2020
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of telefonisch via 0599-212353

Wat een wonderlijk verschijnsel: ”tijd”. Je ziet
het niet; je kunt het niet grijpen; het is niet te

koop; je kunt het niet stilzetten; je kunt het  meten
met behulp van de onderlinge  beweging van zon en
aarde; klokken melden op welk tijdstip van de dag je
er op kijkt en ook dikwijls welke dag van maand of
jaar het is. Veel uitdrukkingen zijn er over “tijd”; je
hebt de tijd (of niet ?); tijd is geld; komt tijd, komt
raad; de tijd heelt alle wonden; dat gaat tijd kosten.
Kortom “tijd” is een heel apart fenomeen.
Enkele dagen voor Kerstmis 2019 woonden Willie
en ikzelf  precies 40 jaar in het voormalig café
Noorderstraat 33. Op 2 of 3 straatgenoten na zijn wij
nu de langst verblijvende hoofdbewoners van de
Noorderstraat. Al langer dan de helft van onze
leeftijd……hoewel we niet het gevoel hebben dat dit
zo is… Weer die bedrieglijke “tijd”.
Ik herinner me hoe nieuwsgierig we bij onze komst
waren naar de sfeer van het dorp. Toen, 2 of 3 dagen
na aankomst hier,  op eerste Kerstdag (1979 dus)
enkele mannen op het dak van de boerderij schuin
tegenover ons aan de televisie antenne sleutelden
waren we opgelucht. Dit symboliseerde  voor ons
aan dat er onderling  ruimte was; een vrije sfeer;
geen zwaar en eng onderling menselijk opzicht.
Ik herinner me hoe fijn het was om voor het eerst op
mijn paard in rengalop naar achter te rijden over
eigen grond.
Ik herinner me hoe de overbuurvrouw, van die
boerderij met televisieantenneproblemen, ons
hartelijk verwelkomde en een mooie plant
meebracht..
Ik herinner me hoe een kleine jongen en later ook
zijn zus spontaan ons kwamen begroeten. Dat
jongetje werd vriend met Roeland en is dat na 40
jaar nog steeds…
Ik herinner me hoe we de tweede Kerstdag door een
drietal enthousiaste meisjes werden uitgenodigd bij
hen thuis, de al lang weer vertrokken familie Al, te
komen koffiedrinken.  Zij hadden onze paard en
pony’s gezien en vermoedden als “paardengekken”
verwante zielen in ons te vinden.
Zo maakten we in de periode daarna geleidelijk
kennis met onze nabije en wat verdere buren;
dorpsgenoten. Hoewel in de loop der jaren zich veel
wijzigingen hebben voorgedaan in de buurt is de
onderlinge betrokkenheid tussen (vrijwel) alle
bewoners steeds gebleven.
We vieren Nieuwjaar met elkaar; we zitten bepaald
niet op elkaars lip maar als het nodig is, als de nood
aan de man komt,  zijn we er voor elkaar. Sinds kort

hebben we zelfs een buurtmail.
Onze kinderen, toen Kristiaan 9 jaar, Roeland 5 jaar
en Willemijn (10 maanden) hebben school 75
bezocht. Ook dat heeft geholpen om met veel
dorpsgenoten in contact te komen. Om je “thuis” te
voelen.
Dat is wel gelukt hoewel het taalprobleem; het
verstaan van wat wordt gezegd, voor mij nog tot
heden is gebleven. Zelf afkomstig uit “de Streek”,
dat ligt  tussen Hoorn en Enkhuizen;  waar een wat
zangerig, zacht en traag dialect wordt (werd)
gesproken is de snelle, meest luide en staccato
uitgesproken veenkoloniale taal nog steeds moeilijk
snel te duiden. Onze kinderen hebben daar nooit
moeit mee gehad en toen ik ooit met een
plaatsgenoot bij onze moestuin over de
“boerenkool” sprak en niet duidelijk bleek te zijn
wat ik bedoelde zei  Kristiaan behulpzaam “mous”
waarmee wederzijds alles werd begrepen.
In de afgelopen 40 jaar hebben we veel  mensen van
buiten zien komen en ook weer gaan. Zij zullen voor
dat laatste hun persoonlijke redenen hebben gehad.
Met name de echte “D-renteniers”, hier gekomen na
hun pensionering, hebben soms kinderen elders in
den lande en dat kan op den duur gaan tellen. Dan
vertrekken deze mensen weer.
Dat probleem doet zich bij ons niet voor; Kristiaan
werkt momenteel als dierenarts in de streek waar hij
zijn eerste levensjaar heeft doorgebracht; rond
Sauwerd (provincie Groningen) en woont in
Boerakker. Roeland werkt bij de RDW en ziet in
zijn werk toe op de kwaliteit van APK keuringen.
Hij woont met Alice op Noorderstraat 47 alhier.
Willemijn werkt als uroloog in het
Martiniziekenhuis van Groningen. Zij woont met
haar gezin ook in die stad.  Kortom onze kinderen
(en kleinkinderen) wonen redelijk “in de buurt”.
Zoals dat bij vrijwel alle mensen zal zijn hebben wij
in ons leven ups en downs gekend. Momenteel gaat
het goed en we zijn van plan, zolang ons dat
gegeven is, hier bij jullie in Buinerveen te blijven
wonen. Elke ochtend, weer of geen weer,  loop ik
met onze hond Boera naar de bijenstal die achter op
de camping staat. Om de bijen te zien en om te
noteren hoeveel regen het laatste etmaal is gevallen
en wat de temperatuur heeft gedaan. Steeds weer
prijs ik mij daarbij gelukkig met het vele “wat hier
leeft en groeit en altijd weer boeit”. (vrij naar Dr.
Fop.I.Brouwer) .
Al 40 jaar met plezier in Buinerveen gewoond; waar
blijft de tijd ?

Wim Windt.
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29 februar i  2020

Ti jd: 14.00 tot  15.30 uur

Locat i e: Dorpshuis De Viersprong Buiner veen

Entree: € 2,50 pp

Graag opgeven met een appje bi j
Brenda: 06– 31 90 87 60 of

Margr iet : 06– 51 23 48 95

De Merask ikkers organiseer t  met hulp van dorpsgenoten
weer  een super  gezel l i g Kinder  Carnaval . Deze keer  komt

Jos Tipker  l angs om er  samen een dol le boel  van te
maken. Kom je ook verk leed? Neem gerust je vr iendjes en
vr iendinnet jes mee. Al le k i nderen in  de basisschool leeft i jd
zi jn  van har te welkom!
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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

Tussen nieuwjaar en de voorjaar-
vakantie staat de school in het teken

van de toetsen van het leerlingvolg-
systeem. De leerlingen van
groep 3 t/m 8 hebben toetsen voor lezen, rekenen en
spelling gemaakt. Deze toetsen zijn landelijk. We
kunnen aan de hand van de resultaten zien of we
met ons onderwijs op het verwachte niveau zitten
met onze leerlingen.
De leerlingen krijgen binnenkort hun  eerste rapport
van dit schooljaar mee.
Juf Karin is weer terug, haar zwangerschapsverlof is
ten einde. Meester Gerard blijft nog even, want juf
Bea is nog niet hersteld.
Op 7 februari doen de groepen 3/4  mee aan het
loopspeltoernooi in Borger. Ze hebben flink
geoefend en hebben er zin in. We hopen natuurlijk
dat ze met een mooie prijs naar school terug keren.

                           ’s Middags is er voor de leerlingen
                           van groep 6 t/m 8 een zaalhandbal-
                          toernooi in Borger. Het is voor het
                           eerst dat er een zaalhandbaltoernooi
                            georganiseerd wordt. We hebben
nog geen idee wat we kunnen verwachten.
De school neemt deel aan de actie van Europees
groente-en fruit. De leerlingen krijgen drie keer per
week een stuk groente en fruit. Ze maken kennis
met verschillende smaken. Elke week komen er een
aantal moeders die het fruit en de groente wassen en
snijden, we zijn ze hier erg dankbaar voor.
Binnenkort is het voorjaarsvakantie. Ik wens
iedereen een hele fijne week.
Na de voorjaarsvakantie staan er weer allerlei
interessante onderwerpen op de rol. Daarover in een
volgende dorpskrant meer.

                                       Roja

Eerste prijs groep 3 en 4
loopspeltoernooi in Borger
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EUROSTATE 10
9501 DC STADSKANAAL

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

THEEWINKEL STADSKANAAL

Avitec infra & milieu NV
Zuiderdiep 34, 9521 AT Nieuw-Buinen

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

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

Opgelet
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.
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Meraskikkernieuws
Vier het leven…

Het stuk voor de Dorpskrant
was al bijna klaar toen

woensdag het onvermijdelijke
bericht kwam dat Jolanda van
‘onze’ Wim er nu echt niet meer
is.
Op zo’n moment is alle tekst over
het leuke Sinterklaasfeest, de
verregende maar uiteindelijk zo
gezellige kerstmarkt, de fijne
kerstnacht en het komende
kindercarnaval ineens prietpraat.
Tranen druppen op het
toetsenbord en even denk je dat
je voorlopig maar een tijdje stopt
met de vrolijke muziek en de
feestelijke activiteiten.
Onze Meraskikkerapp blijft stil

waar het anders een gesnater van
jewelste kan zijn.

De dagen daarna kijk je op een
andere manier terug naar de
afgelopen maanden. In december
hebben we actiegevoerd voor de
campagne www.supportcasper.nl.
Deze campagne is onderdeel van
de Stichting Overleven met
Alvleesklierkanker met als doel
deze lastig te diagnosticeren
vorm in een eerder stadium te
ontdekken en behandelen
waardoor genezing vaker
mogelijk wordt. Alle giften die
we tijdens onze optredens kregen
en de netto-opbrengst van de
kerstmarkt samen hebben een
bedrag van € 400,- opgeleverd!

Mét Jolanda en de familie waren
we dankbaar voor dit resultaat dat
mede door jullie mogelijk is
gemaakt. Enne..doneren kan nog
steeds op reknr.
NL82INGB0000042000 op naam
van genoemde stichting.

In de kerstnacht tijdens onze
muzikale rondgang door het dorp
waren we ook op de Hoofdkade.
Een dikke duim en een blij gezicht.
“Wat mooi jongens, veel plezier
nog. Genieten hè?” Precies dat:
Genieten hè? Niks hoofd laten
hangen, niet te lang verdrietig zijn.
Vier het leven…

En dat gaan we proberen. Het
kindercarnaval gaat dus gewoon
door. We maken vrolijke muziek
met een knipoog. Een knipoog
omhoog…

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

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

Kosten:
Jaarabonnement: Voor 2 stuks speelgoed 17.50

Voor 4 stuks speelgoed 25.00
(uitleentijd 3 weken)

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

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

Speelotheek Kiekeboe
Noorderdiep 127
9521 BC Nieuw Buinen

Algemeen nummer Dorpshuis 0599 – 615 320
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Veenlied
Hoe ver en hoe vrij is het veen en de hei
Waar de berk en de lijsterbes groeit
Waar plaggenhut rijst, door de hemel omlijst
En zo lieflijk de erica bloeit.

Refrein:
Daar, daar zijn we thuis
Mijn verlangen trekt immer daarheen
‘k Vind nergens een oord dat mijn hart zo bekoort
Als die plek waar ik woon in het veen.

Hoe heerlijke en schoon is de plek waar ik woon
Geen schijn die de geest er verkilt

Ja, veen is wel grauw en het leven er rauw
Maar de harten zijn vriend’lijk en mild (refrein)

Geen plekje op aard is zoveel voor mij waard
Als dat plekje vol eenvoud en rust
En al is voor het brood, ook de inspanning groot
‘k Ben tevreden en werk steeds met lust (refrein)

In het vorige nummer van onze Dorpskrant
beschreef Wim Wind heel beeldend zijn spontante

binnenkomst en ontvangst op de maandelijkse
oefenavond van Volkszang. Wim is intussen
enthousiast lid geworden van zowel het Veenkoar
als van de Volkszang.

Iedere eerste donderdag van de maand zingen
jong en oud(er) liedjes ‘uit de oude doos’. Je hoeft
geen uitblinker te zijn in het zingen, plezier staat bij
ons op nummer 1. Voor de wat ouderen onder ons
zijn het de liedjes die we vroeger geleerd hebben en
nog steeds graag zingen. Voor mij is het vooral
aanleren van de liedjes die mijn ouders vroeger
zongen. In die tijd had ik er totaal geen oren naar,
maar nu vind ik het echt jammer dat ik ‘vroeger’ niet
beter opgelet heb. We hebben het hier toch over een
stukje (oud)Hollandse cultuur dat we graag in ere
houden. Het gebeurt weleens dat ik bij het plannen
van een afspraak aangeef niet te kunnen, omdat die
donderdag Volkszang repeteert. De blikken die dat
soms oplevert zijn onbetaalbaar. Volkszang?! Dat
kun je niet menen. Dat zijn toch die ….. De rest kunt
u zelf invullen ��Jazeker, Volkszang. Nieuwe
mensen leren kennen, een stukje nog springlevende

cultuur opsnuiven en mee beleven, geweldige
verhalen van vroeger maar ook gezellig bijkletsen.
Een jaarlijkse BBQ of samen Sinterklaas vieren en
natuurlijk zingen! Die prachtige liederen die,
wanneer je ze wat vaker zingt, steeds mooier
klinken.

Aarzel je nog om mee te doen? Kom gewoon een
keer spontaan binnenlopen. Wie weet is het ook wat
voor jou!

Een van mijn favoriete liedjes is het Veenlied.
Eenvoudige tekst en melodie, maar voor mij als
geboren Merasker zo herkenbaar. In dit nummer van
de Dorpskrant draag ik het Veenlied graag op aan
onze buurvrouw Bea. Meer dan 75 jaar lang was het
veendorp Buinerveen haar thuis. In januari is ze
verhuisd naar Borger, naar het zand. Hun veenhuisje
hangt aan de muur in Borger en zeker weten blijft
het veen in haar altijd een speciaal plekje houden net
zoals zij in het veen.

Margriet Nascimento

Volkszang Buinerveen
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Verkoop van
afvoegmaterialen
voor alle soorten

gipsplaten

Voor delaagste prijs

Complete gipsplaatafwerking
Noorderstaat 1, Buinerveen

0599-212787

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
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Nieuws van de Vrouwen van Nu, afdeling Buinerveen

Avondbijeenkomsten:

Woensdag 11 december vierden we Kerstavond
met een 4-gangendiner. Xander en Marijke hebben
het diner prima verzorgd. Er is heerlijk gegeten
door 36 dames. De muziek werd verzorgd door de
Meraskikkers, waarbij de liedjes konden worden
meegezongen. Een mooi kerstverhaal en een
gedicht werden voorgelezen.

Woensdag 22 januari: Janita Holm van “Holmhuis
Brocante en Theeschenkerij”  kwam vertellen
over haar bedrijf. Ze vertelde over het ontstaan en
realiseren van haar bedrijf. Bij de brocantezaak en
theeschenkerij kan men allerlei brocante spullen
kopen, maar kan er ook heerlijke thee worden
gedronken met iets lekkers erbij. Een afspraak voor
een High Tea, een huiskamerdiner of lunch kan met
haar gemaakt worden. Ze maakt steeds iets anders
klaar met nieuwe recepten.
De openingstijden zijn woensdag tot en met
zaterdag van 12.00 – 17.00 uur.

Woensdag 19 februari: Erik Hulsegge, journalist
bij Dagblad van het Noorden.

Woensdag 18 maart: Alice Roukema over
bekkenfysiotherapie

Jaarvergadering:

De avond werd door een groot
aantal van de 47 leden
bijgewoond. Twee ervan
werden gehuldigd, omdat ze
het veertigjarig en vijftigjarig
lidmaatschap vierden. Het
betreft Rika Ratering (40 jaar
lid) en Jantje Poelman (50 jaar
lid) uit Buinerveen. Het bestuur
feliciteerde beide dames met de
jarenlange lidmaatschappen en
dankte hen voor al die jaren
actief te zijn geweest. Rika en
Jantje ontvingen alle twee een
boeket bloemen, waarbij Rika
ook een theelepel cadeau
kreeg. Jantje Poelman kreeg
tevens een gouden
korenaarspeld met een
oorkonde.
Annette de Jong nam na 6 jaar
afscheid van het bestuur en
werd tevens bedankt voor haar
werk. Haar plaats wordt
ingenomen door Betsy ter
Keurs.
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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

Kerstmarkt:
Op zondag 8 december was de Kerstmarkt
georganiseerd op het plein bij Dorpshuis “de
Viersprong”. Ook wij als Vrouwen van Nu
deden hier aan mee. Veel spullen zijn door

de leden
ingebracht,
waarvan
sommige
zelfgemaakt.
Er kwam veel
bezoek bij
onze stand en
er is veel
verkocht.

Wandelen met andere afdelingen in
Drenthe:
Lammy Veldman coördineert de provinciale
wandelingen met elke keer een afstand van 8
of 12 km ; e-mail:  janenlammy@kpnmail.nl
Elke deelnemer moet lid zijn van Vrouwen
van Nu. Introducees kunnen niet vaker dan 2
maal meelopen.
Wandelen bij afdeling De Wijk op
donderdag 13 februari start tussen 9.30 en
10.30 uur.
Wandelen bij de afdeling Dalen op
donderdag 12 maart start tussen 9.30 en
10.30 uur
Wandelen bij afdeling Ruinerwold op
donderdag 9 april start tussen 9.30 en 10.30

Vrouwenstreken
Realistisch schilderen met olie verf vindt plaats in de
Voorhof in Westerbork. Op dinsdag 10 maart 2020  en de
start is om 9.30 uur.

Kenniscentrum Handwerken en Textiele werkvormen
De doelen van het Kenniscentrum zijn:
1. Het handwerken en quilten als immaterieel erfgoed
bewaren.
2. Handwerk- en quilttechnieken- en andere textiele
werkvormen verder ontwikkelen en hiermee
experimenteren.
3. Invulling geven aan het moderne eigentijdse werk met
gebruikmaking van nieuwe technieken en materialen.
Informatie bij Lyda Beuming - secretaris e-mail:
secretaris.KHTW@gmail.com
De volgende expositie is op 7 en 8 april 2020. Thema:
ROND

Als men overweegt om lid te worden van onze afdeling en de
kosten (53,50 euro per jaar) zijn te hoog, kan men bij de
gemeente  terecht voor een bijdrage. Toetsing van het
inkomen zal hierbij plaats vinden.

De bijeenkomsten vinden plaats in de achterzaal van
Dorpshuis De Viersprong in Buinerveen. We beginnen ‘s
avonds om 19.45 uur. Iedereen is van harte welkom en kan
vrijblijvend
2 keer komen kijken. Informatie is ook te verkrijgen bij
Geesje Middeljans, tel. 0599-212232

Informatie en foto’s zijn te vinden op onze website
www.vrouwenvannu.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, pranger@nieuwbuinen.com, 0599-621767 of 06-21831002.

monument aan de Kerklaan

een advertentie uit de krant >

Foto's inzake oorlog 1940-1945
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Nieuws van de Historische Vereniging
Nieuw-Buinen en Buinerveen

Al weken wordt er druk
gewerkt door vele

vrijwilligers en bestuursleden aan
het ontwerp van de plannen voor
ons museum binnen het MFA
gebouw in Nieuw-Buinen. De
tekeningen zijn inmiddels klaar
en liggen ter beoordeling en ook
de gelden die nodig zijn voor
deze plannen zijn in aanvraag.
Langzamerhand kunnen we onze
plannen gaan uitvoeren nadat er
nog enkele gesprekken hebben
plaats gevonden met enkele
andere partijen binnen het MFA
gebouw. Ook hebben we een
woning waar we nog het een en
ander aan moeten doen en dan
kunnen inrichten. Een deel van
ons archief zal daar worden
ondergebracht en kunnen
belangstellenden t.z.t. ons daar
ook bezoeken. Dan staan we nog
voor een grote klus om alles
schoon te maken en over te
brengen en in te richten, dat zal
ook de nodige tijd hebben en
waar vele vrijwilligers voor nodig
zijn. We danken dan ook de vele
vrijwilligers die zich nu al hebben
ingezet en hebben geholpen.
Ook zijn we in gesprek met het 4
mei comitéover de invulling van

de bevrijding en herdenking van
4 en 5 mei 2020, dan gedenken
we dat het 75 jaar geleden is dat
we werden bevrijd. Tijdens de
bevrijding herdenking is er ook
gelegenheid een expositie die zal
worden ingericht te bezichtigen.
Een programma volgt later, de
locatie zal zijn in het gebouw van
het Tussendiep aan de Kerklaan
in Nieuw-Buinen. Er zijn
verschillende plannen uitgewerkt,
moeten nog enkele zaken
uitzoeken en regelen we houden u
de komende tijd hiervan op de
hoogte. Al weken wordt er druk
gewerkt door vele vrijwilligers en
bestuursleden aan het ontwerp
van de plannen voor ons museum
binnen het MFA gebouw in
Nieuw-Buinen. De tekeningen
zijn inmiddels klaar en liggen ter
beoordeling en ook de gelden die
nodig zijn voor deze plannen zijn
in aanvraag. Langzamerhand
kunnen we onze plannen gaan
uitvoeren nadat er nog enkele
gesprekken hebben plaats
gevonden met enkele andere
partijen binnen het MFA gebouw.
Ook hebben we een woning waar
we nog het een en ander aan
moeten doen en dan kunnen

inrichten. Een deel van ons
archief zal daar worden
ondergebracht en kunnen
belangstellenden t.z.t. ons daar
ook bezoeken. Dan staan we nog
voor een grote klus om alles
schoon te maken en over te
brengen en in te richten, dat zal
ook de nodige tijd hebben en
waar vele vrijwilligers voor nodig
zijn. We danken dan ook de vele
vrijwilligers die zich nu al hebben
ingezet en hebben geholpen.
Ook zijn we in gesprek met het 4
mei comitéover de invulling van
de bevrijding en herdenking van
4 en 5 mei 2020, dan gedenken
we dat het 75 jaar geleden is dat
we werden bevrijd. Tijdens de
bevrijding herdenking is er ook
gelegenheid een expositie die zal
worden ingericht te bezichtigen.
Een programma volgt later, de
locatie zal zijn in het gebouw van
het Tussendiep aan de Kerklaan
in Nieuw-Buinen. Er zijn
verschillende plannen uitgewerkt,
moeten nog enkele zaken
uitzoeken en regelen we houden u
de komende tijd hiervan op de
hoogte.

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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Het
voorwerp

Een nieuw jaar . . . een nieuw
geluid: vrij vertaald betekent dit

dat voor deze rubriek ook in 2020
door redactie en “voorwerper” weer
leuk en interessant denkwerk is
voorbereid. De ene keer tamelijk
eenvoudig, de andere keer wat aan
de pittige kant. Toch, altijd wel een
zekere druk op de ketel. Alle lezers
van onze dorpskrant wensen wij in
elk geval een creatief, vindingrijk en
volhardend Nieuwjaar, sowieso wel
handig om dit jaar met succes te
reageren op de tweemaandelijkse
hersenkraker.
Op het vorig jaar –december 2019-
gepubliceerde fotowerk van het 10 x
2,5 x 4 cm zwarte dingetje zijn
helaas niet zoveel reacties
binnengekomen. Best kans dat tal
van dorpskrantfans ietwat zijn
afgeleid door verblindend vuurwerk
en oorverdovende knallers. Maar uit
de praatjes “over de heg” heb ik wel
begrepen dat enkele lezers er pas
laat achter zijn gekomen dat de
foto’s van het decembervoorwerp

niet op dezelfde pagina stonden.
Tja, deze hagenpredikers moest
ik wel een tikkeltje gelijk geven,
maar na hen te hebben gewezen
op het uitermate grote
vraagteken tussen de foto’s (met
dank aan de hoofdredacteur) heb
ik alleen nog vogels horen
fluiten, kippen horen kakelen en
geritsel in de heg.
Het schot dat bedoeld was voor
de roos, leidde tot een
afzwaaier: neusklem om
onwillige dieren te verplaatsen.
Uiteraard met dank voor die
reactie, het voorwerp is echter
een isolator voor het bevestigen
van afrasterdraad/-lint. Deze
begrippen zijn heel gebruikelijk
in de handel/verkoop, maar vele
gebruikers van dit spul noemen
het gewoon een lintklem.
De klem wordt gebruikt om

bijvoorbeeld een dierenweide te
omheinen met schrikdraad. Dit
lint wordt door de isolerende
klemmen geleid en
vastgehouden. Zie de foto,
waarin enkele van die kleine
voorwerpen en twee pony’s die
–zo te zien- inderdaad respect
hebben voor de afrastering.
Voor het nieuwe voorwerp, zie
de 2 bijgaande foto’s. Geen
verhaaltje erbij, behalve dat
Fokke Terpstra uit Stadskanaal
het geesteskind is van deze
uitdaging. Er is wél veel te
vertellen over dit voorwerp,
maar dat bewaren we voor de
Dorpskrant van april 2020. Kom
op met reacties! Gelet op de z.g.
inleverdatum van kopij (zie
pagina 2) graag vóór het ingaan
van de zomertijd.

Martin Snapper

Lintklem

Het nieuwe voorwerp
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Als men overweegt om lid te wor-
den van onze afdeling en de kos-
ten (53,50 euro per jaar) zijn te
hoog, kan men bij de gemeente
terecht voor een bijdrage. Toet-
sing van het inkomen zal hierbij

plaats vinden.

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

‘ Vrouwen van nu’,
bezoekt u

dan onze website:
http://vrouwenvannu.nl
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NL Kampioen Roodivoor Intensief

Begin dit jaar vond in Zwolle de Nationale
Vogeltentoonstelling plaats. Het belangrijkste

vogelfestijn ter wereld, georganiseerd door de
NBvV, de Nationale Bond van Vogelliefhebbers. In
de vorige Dorpskrant van december hebt u kunnen
lezen over de vogelshow van de lokale
vogelvereniging in Dorpshuis De Viersprong.
Ons dorp kent een gepassioneerd kanariekweker, te
weten Ab Poelman. Hij was op beide
tentoonstellingen present en wist op nationaal
niveau weer de hoofdprijs te winnen. Nederlands
Kampioen werd zijn felgekleurde kanarie in de
categorie Intensief Roodivoor. Maar liefst 94
punten kreeg dit mooie rustige, felgekleurde
nieuwsgierige mannetje. Inmiddels zijn er al poppen
(vrouwelijke kanaries) die op door hem bevruchte
eitjes zitten te broeden. Ab hoopt ook met deze
bloedlijn hoge ogen te gooien in de toekomst. Zoals
hij ook in 2013 al eens presteerde met het zelfde
soort, maar dan een andere bloedlijn. Het beste
bewijs dat hij het betere kweekwerk in de vingers
heeft.
Ab is al 52 jaar lid van de bond en ervaring leert dat
het vaak dezelfde kwekers zijn die op de nationale
tentoonstelling de hoogste prijzen winnen. Dit jaar
echter was de beurt weer voor Ab Poelman en
supertrots laat hij dan ook het juryrapport en de
prijs zien. ‘Goed egaal en diep van tint. Goed
intensief’. De kroon op zijn vele, geduldige en
gepassioneerde kweekwerk. Dit maal waren er in de
zelfde kleur ongeveer 150 concurrenten waarvan
zijn kanarie dus de meeste punten kreeg. Hij mag
weer een Nederlands Kampioen in zijn lange
kanariekweekhistorie bijschrijven, de derde in 52

jaar. Een super prestatie om trots op te zijn. De
redactie van de Dorpskrant feliciteert Ab met het
behaalde eremetaal en wenst hem veel succes
voor de toekomst.

Marjan Poelman
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Schaats / visnieuws
Sportnieuws

Schaatsvereniging Buinerveen e.o.

Kontributie schaatsvereniging 2020

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 2020
zijn te verkrijgen bij:

A. Trip
(Alleen op de maandagen tussen 18.00 uur - 19.00 uur)
Zuiderdiep 8
9521 AT Nieuw-Buinen

A.Habing
(Alleen op de woensdagen tussen 18.00 uur - 19.00 uur)
Zuiderstraat 14A
9524 PJ Buinerveen

Gezinslidmaatschap: €11.50
Persoonlijk lidmaatschap: € 6.50

De data voor het "vrij schaatsen" van onze leden (jong
en oud) zijn bekend.
in Kardinge (Groningen) :

Zaterdag 22-02-2020 16:00 tot 18:00

Nieuws van Schaatsvereniging
Buinerveen e/o.

Even een kattenbelletje van onze
vereniging.  We zijn afgelopen tijd
bezig met onderhoud van het terrein.
Er is altijd wel iets te doen.  Al
eerder hebben we gemeld dat er een
nieuw voetpad van de deur tot aan
het water is aangelegd, maar door de
soms hevige regenval van de
afgelopen maanden is deze weer
deels gaan verzakken. Dus ook nu
weer opnieuw aangepakt. Echter is
nog niet naar onze zin. Ook nu gaan
we de tegels er weer uithalen en
zorgen dat met name het deel naar
het water toe, beter bestand is tegen
zware buien, door o.a te zorgen voor
een betere afwatering. Verder zijn
we begonnen met het uitzetten en
aanleggen van de kinderschaatsbaan.
Dit is ook gelijk een onderdeel van
onze klus voor NL doet op zaterdag
14 maart. Vele handen maken licht
werk, niet alleen voor deze klus,
maar er zijn ook nog andere
werkzaamheden. Dus mocht u
willen helpen, meld het dan bij één
van de bestuursleden of via de site
van NL doet.
Voor het komende visseizoen én de
viscompetitie hebben we ook de
data vastgesteld;
18 april van 13.00 tot 16.00 uur
23 mei  van 18.00 tot 21.00 uur
20 juni  van 21.00 tot 24.00 uur
11 juli  van  18.00 tot 21.00 uur
aansluitend BBQ
29 aug van 13.00 tot 16.00 uur
26 sept van 13.00 tot 16.00 uur
(gewicht)
Graag zien we jullie weer aan de
waterkant zitten te hengelen.

Hartelijke groet
namens het bestuur.
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Nieuws van sv O.K.K.
In Buinerveen (school75) word gegeven:

MIX-IT dinsdagmorgen van 9 uur tot 10 uur.

MIT-IT is een les zoals de naam al zegt een mix tussen aerobic en dans.
Lekker een uurtje sporten en bewegen op leuke muziek.
Mocht je interesse hebben kom dan een keer kijken en meedoen.

Over de nieuwe groep op vrijdagmorgen. Daar zijn er nog niet genoeg
deelnemers voor. Dus mochten er nog dames zijn die op de
vrijdagmorgen een uurtje willen sporten, geef je dan op bij
onze penningmeester Annet de Vries
via email: willemenannet@ziggo.nl of via het contactformulier
van de website van sv O.K.K.

Voor vragen en verdere informatie kun je bellen met:
Wilma Hendriks, telefoon: 0599 619137

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 www.fitplus-borger-odoorn.nl
of bel:
Herman van Veen
secretaris/penningmeester,
tel. 0599-238908 of
Frank Cliné,
voorzitter,
tel. 0591-532555.
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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

woensdagavond 11 maart 2020
Aanvang 20.00 uur.      Inloop vanaf 19.30 uur

AGENDA:
 1.   Opening

 2.   Spreker:
  Sandra van Esveld over Stichting Hartveilig Borger-Odoorn en AED

 3.   Mededelingen

 4.   Notulen jaarvergadering 2019

 5.   Jaarverslagen 2019

 6.   Financiën, verslagen penningmeesters 2019

 7.   Verslag kascontroles en benoeming kascommissies 2020

 8.   Bestuursverkiezingen

 9.   Activiteitencommissie en dorpskrant

 10. Andere mededelingen

 11. Rondvraag

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

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

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

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

A.Sloots
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Vlieghuis
Installatietechniek

Gert Vlieghuisgas, 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

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
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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

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

Arjan Katerberg

Plaatselijk Belang Buinerveen/Nieuw-Buinen west
0599-212353

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

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.
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