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Enkele weken liep de spanning 
onder de schaatsliefhebbers al 
op. Zou die voorspelde Russi-
sche Beer zijn entree maken? 
Zou die Oostenwind sterk 
genoeg zijn om langdurig een 
koudefront onze kant op te stu-
ren? Zou er eindelijk weer eens 
een echte winter komen met 
sneeuw en ijs? Niemand is 
teleurgesteld dit jaar. Hooguit de 
zomerse zonliefhebber die het 
wel heel erg koud had. 
Maandag 8 februari: sneeuwdui-
nen, steenkoud, onbegaanbare 
wegen. De gemeente en de pro-
vincie deden er alles aan om 
iedereen weer enigszins een 
begaanbare weg te bieden. 
Menigeen zal die dag thuis heb-
ben moeten werken en dan niet 
alleen vanwege Covid. Naast al 
deze sneeuw, niet goed voor 
sneeuwballen en -poppen maar 
wel voor het bouwen van iglo's, 
kwam er ook forse kou onze kant 
op. En dat betekent een kans op 
schaatsen op onze prachtige 400 
meter schaatsbaan in de Noorde-

lijke elleboog van Buinerveen. 
Het bestuur van de Schaatsvere-
niging was in rep en roer. Sneeuw 
op de baan. Niet fijn. Dat beperkt 
het goed aanvriezen van een 
mooie, harde ijsvloer. Oplos-
singen werden gezocht. En 
oplossingen werden aangebo-
den. Met pompen beschikbaar 
gesteld door de firma Avitec en 
super enthousiaste vrijwilligers 
werd getracht om de sneeuw te 
doen smelten door water op de 
baan te spuiten. De berichten 
waren dit jaar goed; strenge 
vorst. Het zou toch wat zijn als 
door die sneeuwval het niet moge-
lijk zou zijn om te schaatsen in 
Buinerveen. Maar het zat mee. 
Meer dan 200% inzet van vrij-
willigers en bestuur zorgde 
ervoor dat door noeste arbeid de 
baan toch vrijdag 12 februari om 
14:00u geopend werd. Vanwege 
de geldende Corona maatregelen 
moest iedereen zich aanmelden 
en werd iedereen genoteerd. Een 
max. van 125 bezoekers werd
 lees verder op pagina 4
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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: Nieuw-Buinen 
Industrieweg 25
Maandag, woensdag en vrijdag 
van 09.00 -12.00 uur 

Halen en brengen van goederen 
op afspraak via 
Angelique Delfsma

  

hetveenland@
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 2021 en 
de data waarop het materiaal (foto's, teksten, mededelingen, 
tekeningen) uiterlijk bij :
Bram van Buuren, Hoofdkade 4, Buinerveen ingeleverd dient te 
zijn. De redactie streeft er naar om zich aan de data te houden, 
hoewel uitzonderingen zich natuurlijk altijd kunnen voordoen. 

Nummer 2 inleveren voor 6 april 2021

Nummer 3 inleveren voor 1 juni 2021
Nummer 4 inleveren voor 10 augustus 2021
Nummer 5 inleveren voor 5 oktober 2021
Nummer 6 inleveren voor 1 december 2021

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

8 mei oude metalen actie

2023 200 jaar?

mailto:hetveenland@socialeteamsborgerodoorn.nl
http://www.buinerveen.nu
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Jongeren café ' BuinerveenT HOK 
Nog even volhouden…

Wanneer gaat de jeudsoos weer open? Een vraag die ik af en toe hoor. Tja, met de scholen die weer 

dicht moesten is het openen van de jeugdsoos ook geen goed idee. Helaas, helaas, net als met veel 

anderen dingen in deze tijd zullen we ook hier gewoon moeten afwachten. Maar dat we gemist worden is 

fijn om te horen:-). En dat we weer open willen is zeker! We hebben zelfs het jeugdbestuur met twee 

nieuwe leden uit weten te breiden. Franka en Carleen komen ons versterken bij het voorbereiden en 

draaien van de soosavonden. Nog meer leuke activiteiten dus! Franka en Carleen stellen zichzelf even 

voor in de stukjes hieronder.

En voor iedereen die zich verschrikkelijk verveelt thuis; Andes biedt een aantal leuke activiteiten online 

aan. Bekijk op onze facebookpagina (www.facebook.com/JongerenCafe.thok) het programma. Heb je 

zelf een leuk idee dat we met onze jeugdsoos zouden kunnen gaan doen, online of straks als het weer 

kan in het echt, meld het ons en wie weet kunnen we het organiseren.

We hopen jullie allemaal snel weer te zien!

Bjarne, Wouter, Mariska, Carleen en Franka.

Nieuwe leden bij het jeugdbestuur van de jeugdsoos stellen zich voor:

Hoi allemaal! De meeste men-

sen die de dorpskrant lezen ken-

nen mij waarschijnlijk al wel, 

maar toch zal ik me even voor-

stellen. Ik ben Carleen Trip, 14 

jaar en ik woon aan het Zuider-

diep net buiten Buinerveen. Ik 

ben toen ik nog naar de jeugd-

soos mocht bijna altijd gegaan 

en vond het altijd heel erg leuk. 

Toen Bjarne mij dan ook vroeg 

om het jeugdbestuur van de 

jeugdsoos te komen versterken 

hoefde ik er dan ook niet lang 

over na te denken en zei, na met 

Hoi! Ik ben Franka Hofman, 18 

jaar oud en ik woon in Buiner-

veen. Een tijdje geleden ben ik 

gevraagd door Bjarne of het me 

leuk leek om aan te sluiten bij het 

jeugdsoos bestuur. Ik doe een 

evenementenorganisatie oplei-

ding en daarom leek dat mij een 

leuk idee om wat meer ervaring 

op te doen. Activiteiten bedenk-

en en orga-niseren voor de kin-

deren is denk ik heel erg leer-

zaam en gezellig. Door corona 

hebben we jammer genoeg nog 

niets kunnen doen maar ik hoop 

dat dat snel weer kan!

mijn ouders overlegd te hebben, 

gelijk ja. Ik vond het altijd heel 

erg leuk bij de soos en dat gun ik 

de kinderen die nu de soosleef-

tijd hebben ook. Ik denk dat we 

nu met zijn allen een goed team 

vormen en er nog veel leuke ding-

en gaan gebeuren als corona het 

weer toelaat.
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vervolg van pagina 1
gesteld door de nationale 
schaatsbond. Vol=Vol. En de 
voorzieningen als de kantine en 
de toiletten zouden gesloten blij-
ven. En natuurlijk moest er 1,5 
meter afstand bewaard worden. 
De gemeente kwam geregeld 
controleren of alles volgens de 
regels uitgevoerd werd. Zater-
dags was het even kritiek, zo veel 
belangstelling en zo veel enthou-
siaste schaatsers. Maar gelukkig 
zorgde de sluitende administratie 
en het wisselen van de mensen er 
voor dat de bovengrens van 125 
bezoekers aanwezig op 1 
moment niet overschreden werd. 
Die dag hebben ruim 300 mensen 
verdeeld over de dag kunnen 
genieten van het prachtige 
schaatsweer, de mooie omgeving 
en de goed begaanbare ijsbaan. 
Natuurlijk zat er her en der een 
scheur, was het ijs soms wat 
sneeuwig aan de kanten en dus 
poreus, maar de noeste arbeid 
van de voorgaande week heeft er 
wel voor gezorgd dat er pro-
bleemloos 3 dagen volop ge-
schaatst kon worden.
Vele nieuwe leden meldden zich 
aan uit Buinerveen en omliggen-
de dorpen. Een kroon op het werk 
van het bestuur om de baan toch 
tijdig open te krijgen. 
Ondanks dat de kantine gesloten 
was konden er toch warme cho-
colade melk, knakworst en halve 
rookworsten gekocht worden op 
bestelling buiten aan een tafel. 
Vele gezinnen hadden echter het 
zekere voor het onzekere geno-
men en hadden zelf thermoskan-
nen met warme dranken, soms 
een extra opwarmertje en wat 
lekkers voor de kinderen bij zich. 
Al met al een zeer ongedwongen 
sfeer binnen alle richtlijnen. De 
middelbare schooljeugd die al 
maanden niet meer naar school 
mocht zag hun kans schoon om 
weer even lekker sociaal én spor-
tief bezig te zijn. Maar ook de 
lagere schooljeugd was volop 
aanwezig. Menigeen had nog 

nooit op de schaats gestaan maar 
waar het vrijdag nog moeizaam 
ging werden zondagmiddag al 
onderlinge wedstrijdjes gereden 
en volop gezwierd. Geweldig om 
te zien en mee te maken hoe met 
slechts enkele dagen oefening 
deze volkssport nummer 1 onder 
de knie gekregen werd. In deze 
bijzondere Corona tijd gaf deze 
winterse periode iedereen even 
de kans om, met inachtneming 
van alle regels, toch iets te socia-
liseren, te verbinden en te genie-
ten. 
Altijd als de ijsbaan open is in 
Buinerveen is er op zondagoch-
tend een zeer vaststaande tradi-
tie; kaigie bakken, en die moet 
doorgang vinden. Een behendig-
heidsspel voor jong en oud. 
Helaas, ook vanwege alle beper-
kingen heeft de Schaatsvereni-
ging niets mogen organiseren. Er 
gingen geruchten dat een aantal 
verwoede spelers toch een toer-
nooi opgestart is toen de baan 
zondagochtend  gesloten was. 
Ongetwijfeld zal daar een terech-
te, officieuze winnaar uitgeko-
men zijn en hebben ze samen met 
in acht neming van alle beper-
kingen toch een leuke zondag-
ochtend gehad. Om 13.00u was 
de baan weer open voor alle 

leden en is er weer volop 
geschaatst. Menigeen met blau-
we enkels, zere spieren, lamme 
benen, koude ledematen. Maar 
als er ijs is, en dat hebben we 
helaas niet meer zo vaak, dan 
moet alles uit de kast gehaald 
worden om maximaal te kunnen 
genieten. En die pijntjes? Ach, 
die worden weggesmeerd, weg-
gedacht en weggedrukt. Maan-
dag dooit het weer dus wil je 
schaatsen? Dan moet je er wat 
voor over hebben, van jong tot 
oud!

Marjan Poelman
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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

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

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

A.Sloots
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Afgelopen tijd heeft bij de SV ‘t 
Mikpunt te Drouwen een ware 
gedaantewisseling plaatsgevon-
den. De verouderde kaarttrans-
portbanen zijn vervangen door 6 
schietbanen met elektronische 
schotregistratie. (intarso, leve-
rancier Reflex Shooting) Op 
iedere baan is bij de schutter een 
scherm geplaatst waarop direct 
het schotresultaat wordt gepro-
jecteerd. Zowel visueel als in 
cijfers, weergegeven tot op 1/10 
mm nauwkeurig. Dezelfde 
informatie wordt middels een 
centrale computer voor 6 banen 
ook weergegeven op een groot 
scherm in de bar / kantineruimte, 
zodat ook hier de prestaties van 
de schutters direct kan worden 
gevolgd. Het gebruikte “wed-
strijd management systeem” 
(Match Manager van ABVisie) 
geïnstalleerd op de centrale 
computer registreert gegevens 
van de schutter, scores, schiet-
ronden, gemiddelden, en alle 
informatie die gewenst is. Na 
iedere vooraf ingestelde wed-
strijdronde wordt per schutter 
automatisch informatie geprint.
Hierop o.a. het schotbeeld ge-
groepeerd per 10 schoten en 
scores zodat de schutter nog eens 
rustig kan kijken wat zijn presta-
ties waren en waar verbetering 
mogelijk is. Het heeft heel wat 
voeten in aarde gehad om uit te 
zoeken welk systeem het beste 
voor de club was. (O.a. de 
combinatie van hardware en 
software) De investering voor dit 
systeem was aanzienlijk. De 
financiële middelen van de club 
waren niet toereikend om de 
kosten te dekken. Door vrijwilli-
ge bijdragen van de leden is dit 
uiteindelijk toch gerealiseerd. 
Hetgeen ook tekenend is voor de 
saamhorigheid binnen de 
vereniging. 

Metamorfose bij Schietsport Vereniging 
SV ‘t Mikpunt te Drouwen

Het enthousiasme onder de leden 
is dan ook groot. De schietsport 
is hierdoor veel interessanter 
geworden. Het betreft een 
individuele sport waarbij con-
centratie, ademhalingstechniek, 
spierbeheersing e.d. een belang-
rijke rol spelen. Het is een 
uitdaging je persoonlijke presta-
ties te verbeteren. Binnen de club 
wordt ook een interne competitie 
gehouden waarbij het ook een 
uitdaging is je met je clubleden te 
meten. Bij SV ‘t Mikpunt wordt 
geschoten met luchtdruk op 6 
tien meter banen (geen vuurwa-
pens), 2 pistoolbanen en 4 
geweerbanen.
Het merendeel van de leden is in 
het bezit van een eigen wedstrijd-
wapen. Leden kunnen echter ook 
schieten met de beschikbare 
verenigingswapens.
SV ‘t Mikpunt is een serieuze 
vereniging opgericht in 1977 en 
is lid van de KNSA (Koninklijke
Nederlandse Schietsport Associ-
atie). Onze leden beschikken 
afzonderlijk over een licentie 
van de KNSA. Dit houdt in dat 
onze leden ook officiële wed-
strijden schieten georganiseerd 
door collega schietverenigingen 
met een KNSA licentie.
Er vinden wat dat betreft wed-
strijden plaats op clubniveau, 
KNSA gereguleerd, regio- en
afdelingwedstrijden, ranking-
wedstrijden. Onze leden schieten 
ook op deze wedstrijden t/m 
Nederlandse kampioenschap op 
Papendal. Op dit moment is onze 
vaste schietavond de maandag-
avond. Met normaal gezellig 
napraten in de bar/kantineruimte. 
Door de Corona-regelgeving is 
dit op dit moment niet mogelijk.
Maar in de toekomst zal dit 
ongetwijfeld weer van toepas-
sing zijn. Wat ook interessant is, 
is om te weten dat méér dan 30% 

van de leden woonachtig is in 
Buinerveen. Dat wij zelfs leden 
hebben uit Emmen, Midwolda en 
Muntendam.
Onze vereniging verwelkomt 
belangstellenden graag, want er 
is ruimte voor nieuwe leden.
Junioren, senioren, veteranen, 
iedereen is welkom.

Mocht er belangstelling zijn om 
te komen kennismaken dan kunt 
u contact opnemen via het
secretariaat:
secretarismikpunt@telfort.nl

Bestuur SV ‘t Mikpunt Drouwen
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Het nieuws: er is vandaag weer 
geen nieuws. Zelfs voor een 
meraskikker wordt het saai, of je 
moet midden in de lockdown 50 
worden. Ook dat dreigde even 
een saaie bedoening te worden. 
Serenades mogen/kunnen niet en 
als rasechte meraskikker is dat 
toch het minste wat je op je ver-
jaardag mag verwachten. Weken 
van te voren zochten we elkaar 
op via de app. Een speciale ‘Mar-
jan wordt 50’ groep, zonder Mar-
jan natuurlijk. Dat was hilarisch. 
Hoe gemakkelijk vergis je je dan 
een keer en komt je berichtje toch 
in de gewone Meraskikkerapp. 
Mooie staaltjes ‘hoe klets ik me 
hier weer uit’ ontstonden in die 
weken. En Marjan…die kletste 
wel mee, ook al begreep ze niet 
altijd helemaal wat er nou zo 
lollig was. Ze heeft vast wel eens 
gedacht dat een paar van ons een 
bijzonder soort virus ‘in de kop’ 
opgelopen hadden maar het 
kwam totaal niet in haar op dat 
het wel eens over haar verjaardag 
zou kunnen gaan. Want die zou 
ze immers toch niet vieren? 
Onze ideeën liepen hard, maar 
geen van allen uitvoerbaar bin-
nen de richtlijnen. Totdat Brenda 
ineens een geniale ingeving 
kreeg. We noemen de blaasin-
strumenten altijd onze toeters. 
Toeter…toeter…jaaaaaa, die zit 
toch ook op onze auto’s? Wan-
neer we nou eens Happy birthday 
to you met de toeters van onze 
auto’s gaan ‘blazen’? Oefenen 
niet nodig, kan ook niet en dan 
iedereen in zijn eigen auto op 
naar Marjan om een serenade te 
toeteren. En dat gebeurde. 
Verzamelen op de parkeerplaats 
bij het Dorpshuis, een paar laat-
ste instructies en op naar nr. 8. De 
Meraskikkers kwamen achter 
elkaar het erf op gereden. Marjan 
had nog niets door, behalve dan 
misschien dat d’r zus, die als 
enige even op verjaardag mocht 

haar jas maar niet uit wilde trek-
ken. “Doe toch je jas eens uit en 
ga zitten, je hoeft niet meteen 
weer weg!” Ja ja, maar wel naar 
buiten! Intussen stonden de 
Meraskikkers keurig in het gelid 
voor de schuur geparkeerd. De 
eerste auto startte met de eerste 
regel, keurig in de maat. De twee-
de volgde en het lawaai zwol aan. 
Iedereen had zijn partij in dit vro-
lijke lied. Onze jarige liepen 
intussen de tranen over de wang-
en en ze vond het prachtig. Maar 
dat was nog niet alles. Een gran-
de finale, waarbij alle toeters met 
vol lucht, het Lang zal ze leven 

eruit persten als fantastische 
afsluiter ontlokte de buurvrouw 
de uitroep: “Nou Marjan, en jij 
dacht nog wel dat je een saaie 
verjaardag zou krijgen!” 
Omdat we niet ‘op de borrel’ kon-
den hebben we onze ‘koppen-
slinger’ als cadeautje meegeno-
men en die is meteen opgehangen 
in de keuken. Natuurlijk verge-
zeld van het, intussen traditione-
le, Meraskikkerschort. 
Een ding is zeker…als het niet 
kan zoals het moet, dan moet het 
maar zoals het kan. Ook bij de 
Meraskikkers. 

Margriet Nascimento

Meraskikkernieuws
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FRITUURVET

Lever nu uw oude 
frituurvet of frituurolie 

in bij :
V.V. Buinerveen

Dit kan iedere 
vrijdagmorgen 

bij de voetbalkantine
van 10.00 uur 
tot 12.00 uur 

Verkoop van
afvoegmaterialen
voor alle soorten

gipsplaten

Voor delaagste prijs

Complete gipsplaatafwerking
Noorderstaat 1, Buinerveen

0599-212787
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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

Tsjonge wat gaat de tijd snel. Zo 
schrijf je een artikel voor de 
dorpskrant van december en nu 
staat februari alweer op de kalen-
der. 
De school is sinds 16 december 
gesloten i.v.m. de Corona-
maatregelen, maar we vangen 
dagelijks leerlingen op die nood-
opvang nodig hebben, omdat hun 
ouders werkzaam zijn in vitale 
beroepen. Gelukkig zoeken de 
ouders eerst zelf naar noodop-
vang, wellicht werken ze thuis, 
of brengen ze hun kind(eren) 
naar opa en oma of naar andere 
familieleden. Ook hebben we 
enkele leerlingen op school, die 
op verzoek van de leerkracht zijn 
gekomen. 
Dus ondanks dat de school geslo-
ten is, is er dagelijks reuring. Alle 
leerkrachten zijn in ieder geval 2 
dagen per week fysiek op school 
aanwezig. We hebben daar een 
rooster voor gemaakt en vangen 
dus elkaars leerlingen op. Er 
moet toezicht zijn. De leerkrach-
ten geven hun online lessen en 
maken de lespakketjes en week-
taken voor de leerlingen. Elke 
vrijdag liggen de spullen weer 
klaar en halen de ouders de les-
pakketten op.
Alle activiteiten zoals sportda-
gen, schoolvoorstellingen, etc. 
zijn geannuleerd of worden naar 
een andere datum verplaatst. Het 
is best eentonig voor iedereen.  
Leerkrachten geven aan dat ze 
moe zijn. De dagelijkse routine is 
weg. We kunnen in de online 
lessen niet veel meer dan het 
geven van de instructies op de 
basisvaardigheden. We hopen 
dat de leerlingen hun opdrachten 
met hulp van ouders thuis goed 
uitvoeren.
Ik kan nu geen verslag doen van 
activiteiten. Hopelijk mogen we 
binnenkort weer fysiek naar 
school en kunnen we ons dage-

lijks werk weer “ouderwets” 
oppakken.
Op 13 maart 2021 is de laatste 
werkdag voor juf Hennie en juf 
Siska. Juf Hennie gaat met pensi-
oen en juf Siska gaat gebruik 
maken van de prepensioenrege-
ling. Na een lange carrière in het 
onderwijs, zetten ze er dus een 
punt achter. We zullen op gepaste 
wijze afscheid van Hennie en 
Siska nemen. Gezien de corona-
maatregelen zit er voorlopig 
geen groots afscheid in, maar wat 
in het vat zit verzuurt niet. 
Juf Bea heeft aangegeven dat ze 
ook stopt met werken en wel aan 
het eind van dit schooljaar.
We hebben onder alle ouders een 
enquête gehouden over het even-
tueel veranderen van schooltij-
den. Er waren een aantal moge-
lijkheden om uit te kiezen. 
Verreweg de meeste ouders heb-
ben zich uitgesproken voor het 
rooster van 8.30 - 14.30 uur, waar-
in de leerlingen van alle groepen 
op woensdagmiddag om 12.30 
uur vrij zijn en de leerlingen van 

de groepen 1 t/m 4 ook op vrij-
dagmiddag vrij zijn. Het nieuwe 
rooster is gelijk aan het “corona-
rooster” zoals we dat nu gebrui-
ken. Het nieuwe rooster gaat offi-
cieel na de zomervakantie van 
2021 van start.  Er zijn nog zaken 
te regelen voordat we goed van 
start kunnen gaan.

Blijf gezond, houd afstand en 
houd vol.

Jolanda Baars-van der Scheer
Zuiderdiep 83
9523 TB Drouwenermond
Tel.: 0599-611231

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



Dorpskrant BuinerveenPagina 10

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  ienus@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: 
Giny Dokter

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

0599639516 
0616554099

viersprong@gmail.com

mailto:gienus@hrcoatings.nl
mailto:gplat@hetnet.nl
mailto:ina.ottens@ziggo.nl
mailto:ab.poelman@ziggo.nl
mailto:jvannoortwijk@hetnet.nl
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Nieuws CKC School 59

Website

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws van
 CKC School 59, 

bezoekt u dan onze website:  

of volg ons op twitter:
@ckcschool59

www.school59.nl

Afgelopen dinsdag mochten wij 
dan eindelijk alle kinderen weer 
verwelkomen bij ons op school. 
In de week voor de kerstvakantie 
kwam voor ons, vrij onver-
wachts, een tweede schoolslui-
ting. Na de kerstvakantie zijn wij 
gestart met het geven van onder-
wijs op afstand. 

Het onderwijs op afstand
Iedere ochtend zaten de kinderen 
vanaf 09.00 uur klaar om via het 
onlineprogramma teams aan de 
slag te gaan met het schoolwerk. 
De juffen maakten uitlegfilmpjes 
en de kinderen gingen zelfstan-
dig aan de slag. Tussendoor 
waren de juffen bereikbaar voor 
wat extra uitleg of om een gezel-
lig (groeps)gesprek te voeren. 
Wij zijn trots op de kinderen die 
thuis heel hard hebben gewerkt. 
Toch zijn wij ook ontzettend blij 
dat wij de kinderen sinds deze 
week weer mogen verwelkomen 
op school. Om te laten merken 
hoe trots wij zijn op de kinderen 
en ouders van School '59, hebben 
wij alle kinderen een blik met 
echte Stroopiewafel stroopwa-
fels meegegeven. Een 'blik' van 
waardering. 

Sneeuwpret
Sinds afgelopen zondag ligt er een dik pak sneeuw. Het is lang geleden 
dat wij hiervan konden genieten. De kinderen spelen in de pauzes met 
heel veel plezier in de sneeuw. Zie hieronder een kleine impressie.  

http://www.school59.nl
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NIEUWS VAN DE BIBLIOTHEKEN
Bibliotheek Nieuw-Buinen openingstijden
Maandag: 14.00 - 17.00 uur

18.00 - 20.00 uur
Dinsdag: 14.00 - 17.00 uur
Donderdag: 08.30 - 11.00 uur 

14.00 - 17.00 uur

Daarnaast kun je van maandag t/m vrijdag (behalve 
dinsdagochtend) van 8.30 tot 17.00 uur in de 
bibliotheek terecht om in te leveren en uit te lenen 
via onze selfservice.

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

Volg gratis een online cursus
Wil je in deze periode werken aan 
je persoonlijke ontwikkeling? De 
online Bibliotheek stelt gratis 28 
online trainingen beschikbaar 
voor heel Nederland. Zo kun je 
onder andere je communicatieve 
vaardigheden verbeteren, een 
vreemde taal leren, je Nederlands 
bijspijkeren of werken aan digi-
tale vaardigheden, zoals effectief 
online thuiswerken, maar ook 
beter werken met Word of Excel. 
Verder zijn er veel cursussen 
voor je vrije tijd. Denk aan Digi-
tale fotografie, Yoga, Mindful-
ness, Sporten en bewegen, 
Gezond eten, of de korte cursus 
Geluk.
Ga naar de website (www.biblio-
theeknieuwbuinen.nl) en klik 
digitaal aan en  daarna op trai-
ningen en cursussen. Hier kun je 
je aanmelden, ook als je geen lid 
bent van de bibliotheek. 
BoekStart VoorleesApp

Klik op de website  (www.biblio-
theeknieuwbuinen.nl)  digitaal 
aan en daarna 'apps van de biblio-
theek'. Kies dan (bovenin het 
scherm) BoekStart VoorleesApp. 
Deze app staat vol video's over 
voorlezen, de nieuwste boekjes 
voor je kindje en vele voorlees-
tips.
Je kunt makkelijk meedoen met 
onze maandelijkse actie
MijnVoorleesmoment en zelfs 
een heuse voorleeswekker zetten 
die je eraan herinnert om veel 
voor te lezen!

 De Voorleeshoek
ONEINDIG 
VOORLEESPLEZIER
Met meer dan 700 voorleesfilm-
pjes is er voor ieder kind wel een 
passend voorleesfilmpje te vin-
den binnen jouw favoriete the-
ma.
Yoleo motiveert kinderen om 
wel te lezen!
Hoe krijg je kinderen die niet van 
lezen houden met hun neus in de 
boeken? Door lezen leuk te 
maken! Met Yoleo verdien je 

leespunten die je kunt gebruiken 
om je virtuele kamer in te richten. 
Lezen met Yoleo is ook makke-
lijk. Doordat de tekst wordt 
getoond en voorgelezen. Een 
soort karaoke dus. Duizenden 
kinderen maken al met veel ple-
z ie r  gebru ik  van  Yoleo .
www.yoleo.nl

HYboeken
HYboeken kunnen worden ing-
ezet voor alle kinderen die leren 
lezen maar ze zijn vooral motive-
rend en zeer effectief voor kinde-
ren bij wie de leesontwikkeling 
dreigt te stagneren.
De kinderen zien het boek op hun 
scherm en luisteren tegelijk naar 
de tekst die wordt voorgelezen 
door een menselijke stem. Een 
'karaokebalkje' volgt de ing-
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esproken tekst zodat ze kunnen 
volgen wát wordt voorgelezen. 
Natuurlijk kunnen de kinderen 
de lettergrootte en de leessnel-
heid aanpassen. Leren lezen is 
immers maatwerk!
www.hyboek.nl

Online bibliotheek (e-books en 
luisterboeken)
Met de app van de online biblio-
theek geniet je van de mooiste e-
books en luisterboeken. Waar je 
maar wilt, wanneer je maar wilt.
Je kunt tot 10 e-books en luister-
boeken downloaden. De boeken 
zijn vervolgens 3 weken lang 
beschikbaar. Ook als je offline 
bent kun je de titels lezen of lui-
steren. 
Na het verlopen van de leenter-
mijn worden de e-books automa-
tisch verwijderd uit de app.
www.onlinebibliotheek.nl

Het beste adres voor voetverzorging

www.pedicureholla.nl

Hollandialaan 4

9521 BW Nieuw-Buinen (West)

Behandeling op afspraak 06-13251889

Pedicure Holla
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NIEUWS van Plaatselijk Belang Buinerveen/Nieuw-Buinen west

Digitaal vergaderen:
Door de Coronamaatregelen 
kunnen we als bestuur niet fysiek 
bij elkaar komen voor een verga-
dering. Overleg hebben we nu al 
een paar keer online uitgevoerd.

Kerstboom en kerstkaart:
Ook dit jaar stond er in de decem-
bermaand een mooi verlichte 
kerstboom/fairybell op het pla-
teau. Deze is aangeschaft door 
Plaatselijk Belang. Door 2 inwo-
ners uit ons dorp geplaatst en 
weer opgeruimd. Een mooie bin-
nenkomst vanaf Buinen.
Onze leden hebben we fijne 
dagen gewenst d.m.v. een mooie 
kaart met een waxinelichtje. 

Omgevingswet:
In de Omgevingswet wordt het 
volgende samengevoegd:
-26 wetten naar 1 wet;
-60 Algemene maatregelen van 
bestuur naar 4 Algemene Maatre-
gelen van Bestuur;
-75 ministeriële regelingen naar 
1 Omgevingsregeling.
Samen naar 1 Omgevingsloket 
met een nieuwe website.
Op 27 oktober is er een kennis-
ontbijt geweest, waaraan Marij-
ke Kardol heeft deelgenomen.
Door problemen met het openen 
van een digitaal loket loopt het 
proces enigszins vertraging op.
Iedere inwoner is in de gelegen-
heid om een enquête “Meedenk-
en, meedoen, meebeslissen, wat 
verwacht u van de gemeente Bor-
ger-Odoorn?“ in te vullen die de 
gemeente op meerdere manieren 
onder  de  aandacht  heef t  
gebracht.

Speeltuin:
Voor de speeltuin is het overleg 
door de Corona stil komen te 
liggen. In maart wordt verder 
gewerkt om het plan verder vorm 
te geven. DéRo Speelgoed aan 
het Zuiderdiep 145 in ons dorp 
heeft een vervolgactie:  van janu-
ari t/m juni 2021, dus een half 
jaar lang,  gaat 10% van alles, 
wat verkocht wordt in de winkel, 
in de speeltuin pot. 
Deze speciale pot zal op de balie 
staan.

Onderhoud bos 't Meras:
Paden:
De hoofdpaden worden op een 
later moment nog geëgaliseerd, 
zodat de diepe sporen en geulen 
worden hersteld en deze weer 
voldoende begaanbaar zijn voor 
wandelaars. Het herstellen is nu 
niet mogelijk gezien de terrein-
omstandigheden, hiervoor moet 
het droger weer zijn. Voor de 
kleine, door het dorp zelf gecre-
ëerde paadjes geldt, dat deze niet 
worden hersteld. Ervaring leert 
dat deze vanzelf weer ontstaan 
door gebruik en betreding.  

Herplanting:
De herplanting op plekken waar 
kaalkap heeft plaatsgevonden 
staat gepland voor voorjaar 
2021. Het gaat hierbij om de aan-
plant van gevarieerd en inheems 
bosplantsoen, met struikvormers 
en boomvormers, welke goed 
bestand zijn tegen klimaatveran-
dering en zich thuis voelen in het 
Meras qua bodemgesteldheid en 
waterhuishouding. Dit bosplant-
soen is bij aanplant doorgaans 80 
- 120 cm hoog en kan in de jaren 
erna weer uitgroeien tot een bos. 
Vanzelfsprekend kost het even 
tijd alvorens er sprake is van een 
bos met 'echte' bomen.

NLdoet:
Het Oranje Fonds organiseert op 
28 en 29 mei 2021 (vanwege 
Corona uitgesteld), samen met 
duizenden organisaties in het 
land, weer NLdoet; de grootste 
vrijwilligersactie van Nederland. 
NLdoet zet vrijwilligerswerk in 
de spotlights en nodigt iedereen 
uit om een dagje de handen uit de 
mouwen te steken. Doe je mee?
Aanmelden kan bij Marijke Kard-
ol, 06-23891276.
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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

Dorpenoverleg-Andes
Gemeente:
Regelmatig wordt er online een 
bijeenkomst gehouden voor alle 
dorpen, georganiseerd door 
Andes. De gebiedscoördinator 
schuift bij elke sessie aan. Wet-
houder Wind neemt ook vaak 
deel aan deze bijeenkomsten. De 
opzet is om gezamenlijk te horen 
en te discussiëren over wat er in 
de dorpen speelt in deze Corona-
tijden. 

Hoofdkade-Hoofdstraat:
Voor de groenstrook tussen 
Hoofdstraat en Hoofdkade heeft 
Plaatselijk Belang geprobeerd 
om in aanmerking te komen voor 
een Subsidieregeling groene 
burgerinitiatieven van provincie 
Drenthe. Aangezien de grond 
van gemeente Borger-Odoorn is, 
moesten we hiervoor toestem-
ming vragen.
Het antwoord is echter negatief:
Het inzaaien van de berm in Bui-
nerveen met een bloemenmeng-
sel is nu eigenlijk te vroeg omdat 
volgend jaar in de planning staat 
om de Hoofdstraat/het Zuider-
diep te renoveren vanaf het 
dorpshuis tot aan de Monden-
weg.

Binnensportaccomodaties:
Er is door de gemeente een Toe-
komstvisie Binnensportaccomo-
daties opgesteld. Naar aanlei-
ding hiervan hebben wij een reac-
tie gestuurd. De visie geeft veel 
v e r w i j z i n g e n  n a a r  h e t  
Kern&Kader beleid. Sporten in 
verenigingsverband, gymlessen 
door vakleerkracht en 3 uur per 
week gym zijn punten die wij 
genoemd hebben in onze reactie. 
In het document wordt gesteld 
om de gymzaal van OBS75 in 
2022 af te stoten. Reden hiervoor 
is het minimale gebruik en de 
verouderde staat. Vragen zijn 
door ons gesteld over bv. nieuw-
bouw /verbouw/onderhoud van 
gymzaal OBS75, vervoer van 
leerlingen, enz. Een terugkoppe-
ling wordt binnen afzienbare tijd 
verwacht.

Oproep:

Heeft u nog oude dorps-
kranten, 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 1995. 
Er is vast wel eens een arti-
kel gepubliceerd waar-
door u dacht: 
Die moet ik bewaren!

En  die  zoeken we dus! 

Stuur een berichtje naar 
de redactie, en indien 
nodig komen we de kran-
ten ophalen. 

Alvast heel erg  bedankt.
Redactie  Dorpskrant

Jeugdwerk start weer op
Mensen die zijn blijven wonen in ons mooie dorp 
weten ongetwijfeld nog hoe leuk ons jeugdwerk was! 
Wat een fantastische tijd hebben we toch beleefd met 
de knutsel en bingo middagen maar ook met een over-
nachting in een grote tent en niet te vergeten de play-
backshow. En wat dacht je van de disco's in de kelder! 
Magisch was dat! Mooie tijden.

Ik ben Karin Loerakker en ik hoop dat ik een 
beetje nieuw leven in ons jeugdwerk kan blazen! 
Want wat hebben we veel jeugd in ons dorp! 
Fantastisch! Laten we eens kijken of we samen weer 
opnieuw mooie herinneringen voor later kunnen 
maken. Ik ben super enthousiast en sta open voor 
ideeen. Ik wil jullie horen beste mensen uit het dorp!
Waar is behoefte aan. Wat zouden jullie kinderen nou 
echt fantastisch vinden?

Je kunt het zo gek niet bedenken: met je handen en 
voeten verven, poppenkastmiddag, peutergymen, 
dansen, toneel voor kinderen, bingo, knutselen, spel-
letjes. Laat je horen!
Word jij hier als ouder nou ook zo enthousiast van?
Meld je dan bij mij aan als vrijwilliger of kom naast 
mij staan in het jeugdwerk.
Hopelijk kunnen we zeer binnenkort aan de slag, en 
mogen we leuke middagen organiseren.
Karin Loerakker 
0610990024

http://www.buinerveen.nu
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Andes en VIP! Borger-Odoorn organiseren inloopmomenten
 
Andes & VIP! Borger-Odoorn komen weer naar je toe! Vanwege de COVID-19 crisis zijn onze inloopmomenten 
geannuleerd. Andes en het VIP! Borger-Odoorn hebben de de inloopmomenten op vier locaties in de gemeente 
weer opgestart. Tijdens deze momenten nodigen wij je uit om met ons in gesprek te gaan en willen wij je vragen 
beantwoorden. Uiteraard onder het genot van een kop koffie.

De inloopmomenten zijn op de volgende tijdstippen en locaties:
Maandagen van 09:00 uur t/m 12:00 uur in de Ruilgoederenbank, Industrieweg 25 in Nieuw-Buinen. 
Dinsdagen (VIP!) van 09:00 uur t/m 12:00 uur in het Andes kantoor, De Baander 2 in Borger.
Donderdagen van 10:00 uur t/m 12:00 uur in het MFA Brughuus, Vrijheidslaan 11 in Valthermond, bij het Sociaal 
Team.
Donderdagen van 10:00 uur t/m 12:00 uur in Verzorgd Wonen Exloo, Zuiderhoofdstraat 20 in Exloo.

Natuurlijk ben je ook op andere tijdstippen welkom op het kantoor van Andes in Borger, aan De Baander 2. Wil je 
zeker weten of er iemand aanwezig is op kantoor? Dan is het handig om even te bellen. Andes is telefonisch te 
bereiken op (0591) 58 55 54.
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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

Belangrijk

Hier had een advertentie 
van uw bedrijf kunnen 

staan!
Wilt u adverteren in de 

Dorpskrant stuur dan even 
een berichtje naar de 

redactie, eventueel is het ook 
mogelijk een ontwerp te 

maken voor uw logo.

Ook zijn er diverse 
mogelijkheden qua formaat.

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 
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. 

gehandicaptenplatformborger-odoorn.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
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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

dorpshuisdeviersprong@gmail.com

Tel. 0599-212813

Online lentecursus 
eetbare wilde 
planten

De afgelopen maanden lang genoeg 
binnen gezeten? Of gewoon zin in een 
nieuwe en gezonde uitdaging? Ga naar 
buiten en verdiep je in de eetbare plan-
ten die volop om je heen groeien. Om 
hierbij ondersteuning te bieden, start 
In Het Wilde Weg op 8 maart met de 
online lentecursus eetbare wilde plan-
ten. 

In acht online lessen, die via Zoom 
worden gegeven, maak je kennis met 
eetbare planten die je in de lente kunt 
vinden. Aan de hand van PowerPoint 
presentaties, foto's, filmpjes, thuisop-
drachten, online plantenquizzen en 
enthousiaste verhalen van wildpluk-
kers Tim en Leah leer je stap voor stap 
de wondere wereld van het eten uit de 
natuur kennen.
Welke planten en bomen kun je gebrui-
ken in de keuken? Aan welke kenmer-
ken kun je ze herkennen? Hoe onder-
scheid je ze van andere planten? Welke 
geneeskrachtige eigenschappen heb-
ben ze? 

Ontdek de gezonde en heerlijke plan-
ten die volop langs het pad, in het veld, 
in het bos of in jouw tuin staan. En 
verwonder je over de rijke smaken en 
overvloedige oogst uit de natuur.    
Ook voor de gevorderde wildplukkers 
komen interessante onderwerpen aan 
bod. Zo leer je zevenblad en eiken-
blaadjes fermenteren en esdoorn-
kiemplantjes inmaken. 
Deelname:  €150,- per persoon
Meer informatie 

 
of
 Leah Groeneweg 06-14136734

www.inhetwildeweg.nl

http://janvannoortwijk.mijnalbums.nl/
mailto:geerthilbolling@wanadoo.nl
http://www.inhetwildeweg.nl
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Steun de 
VV Buinerveen 
door kleding in te zame-
len 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 ver-
goed 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
Ÿ

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

AFRASTERINGSMATERIALEN
TUINHOUT
PVC MATERIALEN

Noorderstraat 38
9524 PD Buinerveen

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

Tel. 0599-212326

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
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Nieuws van de Vrouwen van Nu, afdeling Buinerveen

Onze bijeenkomsten gaan weer 
van start als het enigszins moge-
lijk is, tot die tijd worden de 
leden op de hoogte gehouden met 
nieuwsbrieven. 
December:
In december zijn alle leden ver-
rast met een mooi vaasje met een 
hyacint, zakje bonbons, thee en 
een lichtje voor de gezelligheid 
in huis. Daarbij een mooie kaart 
met de wens voor fijne feestda-
gen.
Jaarvergadering:
De jaarvergadering stond voor 
20 januari gepland. Dit jaar is 
deze op papier/schriftelijk 
gehouden, zodat 2020 is afge-
handeld. Kascontrole is uitge-
voerd en akkoord bevonden.
Gerdien Veldhoen heeft haar 6 
jaar als bestuurslid erop zitten en 
gaat het bestuur verlaten.
Hartelijk dank voor het werk wat 
zij hiervoor heeft verricht. Nor-
maal gesproken zou zij toege-
sproken worden door onze voor-
zitter. Maar helaas lukt dat nu 
niet vanwege de Coronamaatre-
gelen; een mooi boeket bloemen 
heeft ze thuis ontvangen.
We hebben een 25 jarige jubilaris 
in ons midden, die op de eerst 
volgende bijeenkomst in het zon-
netje gezet gaat worden.
Per 1 januari zijn er 44 leden bij 
onze afdeling.

Landelijk Voedsel Platform: 
Vrouwen van Nu heeft het initia-
tief genomen om een landelijk 
voedselplatform op te zetten en 
contact gezocht met LTO Noord 
Vrouw & Bedrijf om hier samen 
vorm aan te geven. Met de orga-
nisatie van een landelijk voedsel 
platform beoogt Vrouwen van 
Nu de kloof te dichten tussen 
boeren en burgers, producenten 
en consumenten. Tijdens dit pro-
ject wordt informatie verzameld 
en gedeeld met een grote en 

diverse achterban om zodoende 
goede voorlichting te krijgen 
over 'de verschillende waarhe-
den rondom voeding'.
Vrouwen van Nu en LTO Noord 
Vrouw & Bedrijf organiseren een 
hybride opstartbijeenkomst (via 
Zoom) waar we geïnteresseerden 
en deskundigen, producenten en 
consumenten voor uitnodigen. 
Op deze bijeenkomst staan vier 
thema's centraal waar we zo veel 
mogelijk informatie over willen 
verzamelen. Deze bijeenkomst 
zal op 25 maart 2021 plaatsvin-
den.
Thema's op de bijeenkomst:
- Schijf van Vijf anno 2020; wat 
heb je nodig aan gezonde voe-
ding?
- Voedsel van ver en van dichtbij; 
mondiaal aanbod en regio-
producten
- Kopen met een goed geweten; 
eerlijke prijzen voor eerlijke pro-
ducten
- Duurzame landbouw; omgaan 
met de aarde van morgen
We werken hierin samen met De 
Streekboer, LTO, Gemeente 
Amsterdam, BioNext, Agriterra, 
TAPP Coalitie en het Voedings-
centrum.
Ben je geïnteresseerd om hieraan 
jouw inhoudelijke bijdrage te 
leveren in de Zoom-meeting of 
wil je de bijeenkomst alleen als 
toehoorder online volgen via een 
livestream? Je kunt je vanaf nu 
aanmelden via deze link: 
https://vrouwenvannu.nl/kickoff
-bijeenkomst-van-het-landelijk-
voedsel-platform-op-25-maart-
2021
De doelgroep waar Vrouwen van 
Nu en LTO Noord Vrouw & 
Bedrijf zich op richten, zijn vrou-
wen als producent en consument 
van voedsel. Met elkaar in 
gesprek zijn, elkaars waarheden 
horen, van elkaar leren, samen 
naar oplossingen zoeken in 

plaats van tegenover elkaar 
staan, dat is wat we beogen.
Na 25 maart willen we in een 
project van twee jaar werken aan 
een aantal concrete producten 
zoals een toolkit voor afdelings-
bijeenkomsten van Vrouwen van 
Nu en LTO Vrouw & Bedrijf, een 
reizende tentoonstelling voor 
bibliotheken en musea, een film-
pje en een glossy over 'de waar-
heden rondom voedsel'.

Vrouwenkracht voor een bete-
re wereld; met de kracht van 
vrouwen de leefomgeving ver-
sterken:
Vrouwen van Nu versterkt de 
leefomgeving met de (lokale)  
kracht van vrouwen. Als grootste 
vrouwenvereniging van Neder-
land bouwen we mee aan een 
wereld waarin diversiteit als een 
meerwaarde wordt gezien en er 
naar wordt gehandeld.  
Om hier te komen zetten we in op 
het versterken van de kracht van 
individuele vrouwen  en op het 
versterken van het vrouwelijk 
geluid in de samenleving, bij 
politieke en maatschappelijke 
organisaties.
Wij verbinden vrouwen door 
persoonlijke ontmoetingen, 
gedeelde interesses en activitei-
ten om zo samen het verschil te 
maken voor een inclusieve 
samenleving. Lees hieronder 
onze missie en visie.



Dorpskrant Buinerveen Pagina 21
 

Missie:'Vrouwenkracht voor een 
betere wereld; met de kracht van 
vrouwen de leefomgeving ver-
sterken'
Met de energie, de talenten en het 
sociale hart van vrouwen van nu 
bouwen we mee aan een wereld 
waarin ieders talenten worden 
benut en verder ontwikkeld, 
iedereen zich gezien en gewaar-
deerd weet en de toekomst voor 
nieuwe generaties geborgd is. 
Wij hebben de overtuiging dat 
een belangrijke voorwaarde 
voor het bereiken van zo'n wereld 
is dat vrouwen en mannen gelij-
kwaardig en volwaardig deelne-
men aan de samenleving.

Visie:Vrouwen van Nu zijn toe-
gerust om in actie te komen wan-
neer dat nodig is vanuit hun zorg 
en oog voor de leefomgeving en 
elkaar. Vrouwen van Nu zijn prak-
tisch en effectief in hun aanpak. 
Het is het vrouw zijn en de daad-
kracht die hen binden en hun 
bereidheid te onderzoeken en te 
leren.

100 wapenfeiten 1930-2015:
Vrouwen van Nu kent in haar 
lange bestaan meer dan honderd 
wapenfeiten. Kleine en grote 
successen, lokale, provinciale, 
landelijke en internationale acti-
viteiten. Een lijst waar we als 
vereniging buitengewoon trots 
op zijn en waar we als Vrouwen 
van Nu een verschil gemaakt 
hebben. Enkele volgen hieron-
der:
1949: Leden uit Drenthe richten 
op de tentoonstelling D.O.E.N. 
(Drenthe Oud en Nieuw) een 

huis in. Doel is de woningin-
richting onder de loep te nemen. 
1952: Zes leden van de vereni-
ging doen mee aan een studie van 
de Nederlandse Huishoudraad in 
samenwerking met het Bouw-
centrum over de keuken, de 
was- en bergruimte.
1958: NederlandseBondvanPlat-
telandsvrouwen is vertegen-
woordigd in de Commissie 
Coöperatieve Diepvrieskluizen 
van de Nationale Coöperatieve 
Raad. De vereniging organiseert 
in datzelfde jaar kadercursussen 
'over alles wat het diepvriezen 
betreft'.
Glascontainers 1970 
Rond 1970 brengen leden uit 
Drenthe lege glazen flessen mee 
naar een provinciale bijeenkomst 
in Assen en deponeren ze bij een 
verzamelpunt. Dit is het begin 
van de invoering van glascontai-
ners. Dit initiatief werkt als een 
olievlek. In diverse gemeenten in 
het hele land worden in de loop 
der jaren (mede) op verzoek van 
afdel ingen glascontainers  
geplaatst.
Leeskringen 1970 
In samenwerking met de provin-
ciale bibliotheek starten er lees-
kringen in Drenthe en Overijssel.
Benin (doorlopend) 1994 
Start van de samenwerking met 
vrouwen in Benin. Regelmatig 
vinden er uitwisselingen plaats 
tussen Beninse en Nederlandse 
vrouwen. In 1998 verschijnt een 
foto/tekstboek over de ervaring-
en. Deelnemers aan uitwisselen 
vertellen over hun ervaringen in 
het Afrikamuseum. Tot 2003 
staat de uitwisseling vooral in het 
teken van vrouwen in lokale 
besturen en handelsbevordering. 
Vanaf 2003 zijn er koppelingen 
tussen vijf (regionale) afdelingen 
van Vrouwen van Nu en vrouwe-
norganisaties in Benin. Leden 
van Vrouwen van Nu zamelen 
geld in, eerst voor waterputten, 
later voor microkredieten. De 
samenwerking wordt onder-

steund door Agriterra.
Jubileumgeschenken 2005 
In het jubileumjaar zamelt Vrou-
wen van Nu geld in voor provin-
ciale en landelijke goede doelen, 
variërend van picknickbanken 
tot vakanties voor mensen met 
een beperking. Bovendien 
maken leden troostdekentjes 
voor diverse streekziekenhuizen 
in het land. Ook na het jubileum-
jaar blijven leden troostdeken-
tjes maken voor verschillende 
ziekenhuizen in het land. Andere 
afdelingen maken al jaren zoge-
naamde 'droomdekentjes' voor 
ernstig zieke kinderen.
In 2014 organiseerde de vereni-
ging, in opdracht van het minis-
terie van Economische Zaken, de 
eerste Foodbattle waarin het 
terugdringen van voedselver-
spilling centraal stond. De deel-
nemers verspilden maar liefst 
30% minder dan daarvoor.
Nog meer wapenfeiten zijn te 
lezen op: https://vrouwenvan 
nu.nl/landelijk/100-wapenfei 
ten-1930-2015

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

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

‘ Vrouwen van nu’, 
bezoekt u

 dan  onze website:
http://vrouwenvannu.nl  
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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, ,  06-21831002.pranger@nieuwbuinen.com

Fam. Woldering
V.l.n.r. Gerrit, Albert, Bea, Grietje, Grietje (Woldering-Waringa), en Geert

Aalting Hoving

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

 

We zijn bijna een jaar verder en 
hebben niet veel kunnen doen 
binnen ons archief en museum 
door het Corona virus maar als 
bestuur en vrijwilligers hebben 
we niet stil gezeten. Voor ons 
nieuwe onderkomen binnen  het 
M.F.A. gebouw aan het Noorder-
diep liggen de plannen klaar en 
zijn we met de laatste financiële 
zaken bezig om alles rond te krij-
gen. In december hebben wij nog 
een toezegging gekregen van een 
stichting die een financiële 
ondersteuning wil geven. We 
missen nog een klein deel om te 
kunnen beginnen. Als dit zover is  
kunnen wij beginnen en de des-
betreffende instanties opdracht 
geven ons museum in te richten. 
Wij houden u daarvan op de hoog-
te.
De “Buuner”, de eerste uitgave 
voor 2021 van de Historische 
Vereniging Nieuw-Buinen, Bui-
nerveen wordt weer druk aan 
gewerkt  en zal rond maart ver-
schijnen. Ook in deze uitgave 
nemen wij u weer mee naar de 
historie van onze dorpen. In 2020 
hebben wij veel nieuwe leden 
mogen verwelkomen bij onze 
vereniging mede door ons tijd-
schrift. Ook gaat de losse ver-
koop van het tijdschrift als een 
trein en raken we door onze voor-
raden heen. De oplage zal dan 
ook verhoogd worden om aan de 
vraag te kunnen voldoen van 
geïnteresseerden. 
Ons  tijdschrift de Buuner ver-
schijnt drie keer per jaar en er 
komen verhalen en artikelen in 
uit en over Nieuw-Buinen en 
Buinerveen. Laat u verrassen en 
wordt lid van onze vereniging 
voor 17 euro per jaar.  U ontvangt 
dan ook ons tijdschrift op de deur-
mat. Voor leden die buiten de 
regio wonen vragen wij een extra 
bijdrage van 5 euro voor een tege-

moetkoming in de verzendkos-
ten.
Tevens kunt u ons volgen op de 
facebook pagina's en op onze 
website waar meer over onze 
vereniging te vinden is. Face-
book; Oald Buunermond en Oald 
Buunerveen en onze website; 
histver-nbb.nl zijn ook te bezoe-
ken.
Verder hebben we als vereniging 
weer verschillende voorwerpen 
zoals foto's, glasmateriaal, boe-
ken, enz. mogen ontvangen, die 
we  kunnen  toevoegen aan ons 
archief.

Ook dank aan een ieder die op de 
een of andere wijze zich heeft 
ingezet voor de vereniging als 
ook voor het museum. Zonder u 
kunnen we dit niet. Zo kunnen 
we het op deze manier bewaren 
en in stand houden voor de toe-
komst.

Voor meer informatie over onze 
vereniging en het Glasmuseum 
kunt u contact opnemen met 
Jacco Pranger; secretaris van de 
vereniging. Tel. 06-21831002 of 
pranger@nieuwbuinen.com

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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Het  
voorwerp

De haak met handvat, te zien in 
de foto die in het decemberblad is 
afgedrukt met de oproep om het 
jaar 2021 goed te beginnen. En 
nu nog even in de herhaling. Zie 
ook de foto. Dáár ging het om! 
De lezer herinnert zich de uit-
spraak “Een goed begin is het 
halve werk!” Waarschijnlijk heb-
ben zeer veel lezers van onze 
dorpskrant zich verrijkt met 
goede voornemens, wat zij zich 
dan ook feitelijk hebben voorge-
nomen.
Een aantal van die vele lezers 
wist aan te haken aan onze voor-
werp-oproep: wat is het, hoe heet 
het, hoe noem je dit ding? Vier 
reacties, indachtig alle fraaie 
Nieuwjaarswensen, allemaal 
goed waarvan één uitspringer die 
rapportcijfer 10 binnen harkt. De 
antwoorden soms met variatie in 
de reactie, maar overduidelijk 
eensgezind in een rond of gebo-
gen metalen voorwerp dat dient 
om iets vast te houden, naar zich 
toe te trekken, stuk te kappen of 
door te snijden.
Jan Kruit heeft het over een stro-
haak; Hij herinnert zich situaties 
waarbij 2 mannen, ieder met een 
strohaak, grote en/of zware pak-
ken stro naar winterberging of 
hooizolder aan het verplaatsen 
waren. Ook Geert Boekholt heeft 
het over strohaak en het gebruik 
als hulpmiddel bij het aannemen 
en opbergen van stro- en hooiba-
len. Geert geeft ook aan dat de 
binnenzijde van het gebogen 
metaaldeel scherp genoeg was 

(of kon zijn) om wikkeltouw 
door te snijden of kapot te hak-
ken. Douwe Moorlag uit Wezup 
laat er geen misverstand over 
ontstaan; Een strohaak. Maria de 
Boer (uit Nieuw-Buinen?) ge-
bruikt het woord pikhaak; In haar 
e-mailbericht klonk ook iets door 
van tevredenheid met de houten 
handgreep, met name om aan je 
handen geen wonden op te lopen. 
Maria scoort de 10, pakt de gou-
den griffel, enzovoort, omdat 
deze haak naast de functies die 
Jan, Geert en Douwe doorgaven, 
ook gebruikt werd bij het pikken, 
dat is in dit verband: met een pik 
maaien. In een zeer oude editie 
van de Elsevier Encyclopedie 
wordt in dit kader een pik 
beschreven als een kleine zeis 
met een korte steel.
De heer Beijering uit Valthe, de 
man die deze haak aan ons heeft 
uitgeleend, heeft ons uitvoerig 
verteld over het uitgebreide palet 
aan toepassingen (zie tekst hier-
boven en de in-gebruik-foto's), 
waarvan ook de inzet bij klusjes, 
waarvoor de pikhaak eigenlijk 
niet is “uitgevonden”. Te denken 
aan Geert Boekholt's strohaak, 
waarmee hij de zware tegels uit 
het tuinpad kon optillen, die voor 
het egaliseren van dat pad extra 
steunzand/meer ondergrond 
nodig hadden. Dank aan dhr. 
Beijering. En Geert, bedankt 
voor de tip. 

In de komende maanden mag 
nagedacht en gediscussieerd 
worden over het product dat spe-
ciaal voor deze rubriek op de foto 
is gezet. Laat ons weten wat het 
is, waarvoor het gebruikt wordt 
of wat u er ook maar van vindt. 
Graag uw bevindingen uiterlijk 
woensdag 31 maart 2021 zenden 
aan de hoofdredacteur of naar 
                                                                                                                
Martin Snapper   
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European 

Geoparks Network
 
26 januari kwamen de 81 geopar-
ken van 26 landen van het Euro-
pean Geoparks Network online  
bijeen. Wat is er zoal besproken?

Als de Executive Board of UNESCO 
er mee instemt zal het Global Geo-
parks Network worden uitgebreid 
met 8 nieuwe geoparken:  ze 
bevinden zich in Denemarken, Fin-
land, Duitsland, Griekenland, Indo-
nesië, Polen en twee in Italië. We 
komen dan op 169 geoparken 
wereldwijd in 44 landen!

Vanuit UNESCO is nogmaals bena-
drukt dat het belangrijk is dat geo-
parken initiatieven nemen op het 
gebied van klimaatverandering. 

Door de coronacrisis is de evaluatie 
van (aspiring) geoparken aanzien-
lijk vertraagd. Er moeten in 2021 
maar liefst 139 missies georgani-
seerd worden. De organisatie en 
planning hiervan is een grote uitda-
ging.

 
Aan het eind van de bijeenkomst 
vonden presentaties plaats over 
acties in het kader van klimaatve-
randering. UNESCO heeft als mot-
to: 'Change the minds not the 
climate'. Zo waren er onderwerpen 
als restauratie van verdwijnend 
veen en alternatieve energie. 
UNESCO-Geopark De Azoren pre-
senteerde het initiatief voor een 
geothermiecentrale. 

Evaluatie De Hondsrug 
door UNESCO in gang 
gezet

Wat gaan die vier jaar toch snel. In 
2013 kreeg De Hondsrug de felbe-
geerde geoparkstatus, in 2017 werd 
deze voor vier jaar verlengd en 
deze week hebben we de stukken 
voor de komende evaluatie ter 
beoordeling verstuurd naar 
UNESCO. Onderdeel van de toet-
sing  is ook een  bezoek van de eva-
luatiecommissie aan het Hondsrug-
gebied. Wanneer dat zal plaatsvin-
den is op dit moment nog niet 
bekend.

Samen met onze partners hebben 
we de afgelopen vier jaar hard 
gewerkt aan de verdere ontwikke-
ling van het geopark. Dat moet ook, 
de lat ligt hoog. Bij onszelf, en 
zeker bij UNESCO. 

Beleef De Hondsrug in 

180 graden en VR
Met en in het Hunebedcentrum 
zijn we druk bezig met het instal-
leren van een 180 graden scherm 
om een spectaculaire VR film over 
de Hondsrug te kunnen gaan ver-
tonen. VR brillen zijn er ook!

Het wordt zo spannend! Je staat 
oog in oog met mammoeten, reu-
zen, een galgenberg en de kanonk-
ogels van Bommen Berend vliegen 
om je oren!
De VR films maken onderdeel uit 
van het Interregproject met onze 
collega's van UNESCO Geopark 
TERRA.vita.  
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Schaats / visnieuws

 

Sportnieuws

Nadat de beschoeiing was aange-
bracht en de trekstangen er ook 
goed inzaten, zijn we met het 
vernieuwen van riolering bezig 
geweest. Toen ook dit klaar was, 
zat er wel een meter ruimte tus-
sen het terras en de beschoeiing. 
Maar met behulp van een kraan  
is er zo'n beetje 20 kuub zand in 
gegaan. Als dit alles met een krui-
wagen moest worden gekrooid 
was het geen doen geweest. Wat 
dat betreft is het veiliger voor het 
geval dat er toch nog geschaatst 
gaat worden. Want op moment 
van schrijven word er veel 
sneeuw en strenge vrieskou ver-
wacht. Normaliter zou we dit 
heel erg toejuichen, maar nu 
staan we voor dilemma's. Want 
wat mogen wij en wat kunnen wij 
als ijsvereniging? Hoe houd je 
het veilig met het oog op  Coro-
na? Hoeveel mensen kunnen er 
samen op het ijs? De kantine mag 
niet open en ook kan er geen 
gebruik gemaakt worden van het 
toilet. Voor opties over eventuele 
verkoop moet er contact opgeno-
men worden met de gemeente 
over op wat voor manier wij dit 
vorm kunnen geven. Daarnaast 
word er ook verwacht dat er een 
corona-coördinator aanwezig is.        
Maar ja wat houdt dit in, wat is 
dan de taak? Dat wordt weer niet 
omschreven bij de richtlijnen van 
de KNSB. Duidelijk zeggen ze 
wel dat alleen leden op de ijsbaan 
mogen. Ook dit laatste vinden we 
lastig want waar je eerder een 
dagkaart kon kopen zit dit er nu 
niet in.
Wat zou het zonde zijn om niet 
open te gaan.

Maar het is gelukt!! 3 dagen 
schaatsplezier!!
Met het prepareren van de baan 
veel hulp gehad. Via contacten 

met Avitec, leenden we een 
pomp, kon er water op de baan 
worden gebracht en ook de dagen 
erop met man en macht, met zo 
veel mogelijk vrijwilligers, de 
baan sneeuwvrij maken. Aan alle 
vrijwilligers: HEEL VEEL 
DANK!!! Wat de dikte van het ijs 
betrof was helaas niet de hele 
baan betrouwbaar.
Vrijdag de eerste dag weet je niet 
wat je kunt verwachten, vanaf 14 
uur gingen we open. Gemiddeld 
stonden er die middag steeds 
rond de 60 mensen op de baan. 
Het totaal over die dag wel 150. 
De zaterdag, een dag met volop 
zon, kwam het eerst rustig op 
gang. Maar tussen 13 en 14 uur 
kwam de grens van 125 wel erg 
dichtbij. Omdat we bijhielden 
wie zich had aangemeld en afge-
meld tikten we de 115 al aan. 
Maar er zat veel beweging in, 
sommigen kwamen voor een 
uurtje, anderen bleven zelfs een 
hel middag schaatsen. Aangezien 
de kantine niet open mocht kon 
men zich niet opwarmen. Dus 
vertrokken de mensen om later 
op de dag of avond terug te 
komen. Al met al  zaten we aan 
het eind van de dag zo rond de 
250 bezoekers.
Zondagochtend heeft een vrien-
dengroep op eigen initiatief  het 
al oude “kaaigiebakken” georga-
niseerd.  Hier hebben ze veel lol 
aan beleeft en tot onze grote ver-
rassing kregen we van hun een 
gulle gift omdat wij deze traditie, 
door de corona beperkende maat-
regelen, niet konden doen en 
daardoor veel inkomsten misten. 
GEWELDIG, WAT EEN MOOI 
GEBAAR. Heel veel dank hier-
voor!!
Wel hebben we buiten een 
beperkt assortiment, warme cho-
comelk, knakworsten en ½ rook-

worsten aangeboden .Volgens de 
coronarichtlijnen mochten er 
ook alleen maar leden schaatsen. 
Maar als je dit niet was kon je bij 
aankomst wel gelijk lid worden. 
Eerlijk is eerlijk dit heeft voor 
ons wel gunstig uitgepakt. We 
zijn dan ook erg blij met onze 
nieuwe leden en ook het feit dat 
men gelijk voor een machtiging 
de formulieren kon invullen. 
Neemt niet weg dat we onze huis 
aan huis actie voor ledenwerving 
en automatische incasso nog 
gewoon voortzetten. Waar-
schijnlijk kunnen we nu ook veel 
huizen overslaan.
Wij als bestuur en vereniging 
hebben in elk geval een super-
weekend gehad en ik denk ook 
vele inwoners van Nieuw Bui-
nen/ Buinerveen en omstreken. 
Eindelijk kon er weer eens 
geschaatst worden.

Als laatste willen u graag meede-
len dat het in de planning ligt om 
zaterdag 8 mei onze oud ijzer 
actie te houden.

Tot zover onze berichtgeving.
Groet de Schaatsvereniging
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Schaatsvereniging Buinerveen e.o.

Kontributie schaatsvereniging 2021

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 2021 
zijn te verkrijgen bij: 

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

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

Gezinslidmaatschap: €11.50
Persoonlijk lidmaatschap: €  6.50

OUDE  METALEN  ACTIE
Zaterdag 8 mei 2020

Vanaf 9.30 uur

Materialen niet voor 9:15 uur 
aan de weg plaatsen

GEEN witgoedapparaten 
en rubberbanden

Zwaar materiaal?
Bel Arnold Habing: 0599-212353 of 0613384448
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Wat missen onze spelers door de 
maatregelen van de corona de 
competitie, het “wedstrijdje spe-
len”. Gelukkig zijn er in de maat-
regelen een aantal mogelijkhe-
den, om toch als club een “toer-
nooitje” te organiseren. En van-
daag was het dan zo ver…… 
Tijdens deze grauwe dag met 
+4°C op de thermometer is toch 
de organisatie al vroeg aanwezig 
om de velden uit te zetten en op 
het sportterrein in Buinerveen 
alles in gereedheid te brengen 
voor een sportieve ochtend/ mid-
dag op het voetbalveld.
In de ochtend waren de JO-09 en 
JO-11 aan de beurt. Onder lei-
ding van een drietal leiders wor-
den er een aantal wedstrijden 
gespeeld. De kinderen hadden 
leuke namen voor de teams 
bedacht zoals: De Bulldozers, 
Weet ik veel, Piraten, Nederland 
etc. Er werden in het totaal 4 wed-
stijden gespeeld met natuurlijk 
een momentje rust.

Tijdens de rust hadden de spelers 
tijd voor een zakje chips een het 
alom bekende bekertje ranja. Dit 
ging er zonder problemen in.

En daarna werd er vol enthousi-
asme begonnen aan het tweede 
deel van de ochtend. Het plezier 
was op de gezichtjes van de spe-
lers af te lezen. Er werd fanatiek 
gespeeld. Alles wat ze de laatste 
trainingen geleerd hebben probe-
ren de spelers in praktijk te 
brengen. Van over spelen tot ver-
dedigen en van keepen tot in het 
doelschieten. Dit lukte niet altijd, 
maar er zijn toch een paar prach-
tige doelpunten en ook reddingen 
geweest. 
Jammer dat de supporters dit 
niet hebben kunnen zien. 

Na de wedstrijden was er ook nog 
even tijd om van alle inspanning 
bij te komen, nieuwe energie op 
te doen en te genieten van een 
flesje drinken en een welverdien-
de oliebol.

Toen was het tijd voor de JO-14. 
Deze moesten zich tussen 11:45 
en 12:00 verzamelen. Wow… 
Deze hadden er echt zin in, want 
het grootste deel stond al te trap-
pelen bij het hek en kwamen zelfs 
al iets voor 11:45 binnen. 

Meteen door naar het veld waar 
de Jo-09 en Jo-11 net waren ver-
trokken. Nadat de voetbalschoe-
nen allemaal aangedaan waren 
werd er eerst een warming-up 
gelopen en de teams verdeeld. Er 
waren twee teams en geen wis-
sels. Dat was helemaal niet erg, 
want aan de kant zitten met deze 
temperatuur is ook geen pretje.

BBC toernooi tijdens de Corona
Er wordt gespeeld op een groot 
veld, dit om toch het idee te heb-
ben dat het een echte wedstrijd is 
en niet een trainingspotje, wat 
vaak op een half veld wordt 
gespeeld. Een professioneel war-
ming up vindt plaats en daarna 
spelen… twee keer 45 minuten. 
En natuurlijk net als bij de JO-
09/JO-11 is er halverwege “rust” 
ingepland om wat te drinken.
Na de rust weer vol goede moed 
aan de tweede helft begonnen. 
De spelers zijn ook hier erg fana-
tiek en vinden het fijn om eens 
weer een wedstrijd te spelen. Na 
afloop van de wedstrijd is er voor 
deze spelers ook een overheerlij-
ke oliebol.

Het enthousiasme wat er leeft 
onder de spelers van BBC is zo 
ontzettend leuk om te zien. Voor 
een ieder is het tijd om in zijn 
tenue op weg naar huis te gaan 
om daar te genieten van een heer-
lijke warme douche.



Dorpskrant Buinerveen Pagina 29

 

Zaterdag 16-01-2021
Marjan Poelman

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 
 
Frank Cliné, 
voorzitter,
 tel. 0591-532555. 

www.fitplus-borger-odoorn.nl

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  

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

W i n t e r i n B u i n e r v e e n

http://www.school59.nl
mailto:hobo14@zonnet.nl


Dorpskrant Buinerveen Pagina 31

COLOFON
Uitgever: 
Stichting Dorpshuis Buinerveen
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Redactie:
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Geert Hilbolling 212975
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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

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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