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Mensen zou je op veel manieren 
in categorieën kunnen verdelen. 
Gewoon naar hun eigenschappen 
of eigenaardigheden. Het begint 
al bij indeling in vrouwen en man-
nen en zo ook bijvoorbeeld 
rechtshandigen en linkshandi-
gen. Er zijn zo talloze verdeling-
en te maken. Hier wil ik kijken 
naar de manier waarop mensen 
zich bij voorkeur verplaatsen als 
ze voor ontspanning of om een 
boodschap te doen een ommetje 
maken. Zonder auto dus… Grof-
weg is er dan een verdeling in 
“lopers/wandelaars” en “fiet-
sers”. 
Zelf hoor ik ongetwijfeld bij de “ 
fietsers”. Of het mijn aanleg is of 
dat de voorkeur is ontstaan toen 
ik naar de middelbare school 
ging weet ik niet. Dat laatste is 
heel goed mogelijk want “mijn” 
middelbare school stond in 
Hoorn; ongeveer 18 km van ons 
huis. Die school was er pas enk-
ele jaren en had zelfs nog geen 
gebouw. Alle klassen hadden een 
eigen houten barak en alle barak-
ken bij elkaar vormden de 
school. Waarschijnlijk op advies 
van de hoofdmeester van onze 
lagere school bezocht de rector 
(directeur) mijn ouders en hij 
heeft ze overtuigd: ik werd leer-
ling van deze nieuwe school in 
Hoorn. Ik heb daarom in de 5 jaar 
nadien nogal wat moeten fietsen 
en mogelijk ben ik daardoor een 
echte “fietser” geworden; meer 
dan een “wandelaar”.   
Nu ik  wat ouder word is mij door 
verstandige mensen geadviseerd 
om minder te eten en (nog) meer 
te bewegen. Dat is de reden waar-
om ik, met plezier,  mijn fiets 
intensiever gebruik en de omge-
ving, vooral het Hunze dal, in 

alle richtingen doorkruis. Dage-
lijks leg ik zo tussen de 15 en 20 
km af waarbij vooral de wind-
richting bepaalt hoe ik de rit 
indeel. Ik begin meestal tegen de 
wind in zodat ik aan het eind van 
de tocht word beloond met de 
wind in de rug en dan rustig naar 
huis kan peddelen.
De afgelopen week, met de wind 
vooral uit het zuiden, koos ik 
voor een route vanuit “Buiner-
veen centrum” via de Zuider-
straat en de Osdijk linksaf de 
Zuurdijk op. Deze dijk heeft een 
wat versleten wegdek dus naast 
het speuren naar vogels of andere 
dieren in de graslanden rondom 
en in de lucht boven mijn hoofd 
moet ik ook goed opletten waar 
ik rijd. Naast een enkele blauwe 
reiger zie ik meestal meerdere 
zilverreigers  en natuurlijk hier 
ook altijd wel een “biddende” of 
jagende buizerd.  
De Zuurdijk gaat ongemerkt over 
in de Vosholtsdijk en eindigt op 
de Nieuwe dijk. (Jammer genoeg 
zijn er in dit gebied vrijwel geen 
straatnaambordjes geplaatst.) 
Lees verder op pag. 13
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Agenda
4 mrt 
 Kleintje Carnaval
8 mrt  Vrouwencafé
13 mei  Bingo
2023      200 jaar?
10 jun    Toneel
17 jun    Toneel
1 jul   Bingo
8 sep   Pleinfeest
9 sep   Pleinfeest
14 sep Bingo 

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.

DATUM VOLGENDE EDITIES  
DORPSKRANT BUINERVEEN

Hieronder de datum van verschijning van de Dorpskrant in 2022 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 5 april 2023
Nummer 3  inleveren voor  1 juni 2023
Nummer 4  inleveren voor  16 augustus 2023
Nummer 5  inleveren voor  4 oktober 2023
Nummer 6  inleveren voor  1 december 2023

Verschijning: eind van de betreffende maand

 brammes@t-mobilethuis.nl

 www. dorpskrant-buinerveen.nl

Naar aanleiding van het overlijden van Marius kreeg ik heel veel 
lieve kaarten toegestuurd. Dat heeft me erg veel goed gedaan en 
ik wil jullie daarvoor heel hartelijk danken. 
Ilse.”

Marius, zoals hij heel bekend zal zijn bij veel 
mensen, namelijk zittend op zijn favoriete 
plekje bij de heerlijke visvijver. Wat heeft hij 
daar veel uren intens genoten.

mailto:brammes@t-mobilethuis.nl
mailto:brammes@t-mobilethuis.nl
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Hallo allemaal!
De afgelopen 2 maand is er een 
hoop gebeurd, hieronder een 
overzicht van de activiteiten die 
hebben plaatsgevonden.
De jaarlijkse flessenactie is weer 
geweest, met hulp van een ent-
housiaste groep vrijwilligers en 
de organisatie trokken we erop 
uit. Een geluk hierbij was dat de 
flessen dit jaar niet uitgezocht 
hoefden te worden. Zo konden 
we de flessen direct naar de win-
kel brengen en door de automaat 
stoppen. Bij meerdere winkels 
lag de flessen- of krattenband vol 
en moest er personeel bij komen 
om de band leeg te halen. Ook 
waren er gulle winkelaars die 
hun flessen of kratten doneerden 
aan ons zodat we deze ook kon-
den inleveren. We willen alle 
gevers uit het dorp, in de winkel 
en natuurlijk de vrijwilligers dan 
ook enorm bedanken voor hun 
bijdrage/inzet! Zonder jullie was 
deze actie niet mogelijk geweest 
en konden we niet zoveel doen 
voor de jeugd.
Ook is er 17 februari weer een 
soosavond, dit keer gaan we 
Minute to Win it spelen. Dit zijn 
allemaal spelletjes en opdrachten 
die met een team binnen 1 
minuut moeten worden uitge-
voerd. Geef je dus op met je team 
en kom gezellig meespelen voor 
de prijs! Opgeven voor het hele 
team kan bij het jeugdbestuur, 
via social media of in de groeps-
app. Het begint om half 8 en 
duurt tot half 10. Het vindt plaats 
bij de soos en er is gelegenheid 
om eten en drinken te kopen. Dus 

zit je in groep 7/8 of klas 1/2 dan 
hopen we je bij de soos te zien op 
17 februari!

Verder hebben we ook een activi-
teit bij de kindercarnaval op 25 
februari, in de soos is er dan de 
gelegenheid om karaoke te zing-
en! Het duurt van 15:00 tot 16:30 
en je krijgt iets lekkers te eten en 
te drinken van ons. De kosten 
zijn €2,00 en je kunt je opgeven 
bij het jeugdbestuur, via social 
media of in de groepsapp. Kom 
vooral ook allemaal gezellig ver-
kleed om in de carnavals sfeer te 
komen, we hopen jullie dan alle-
maal te zien!

Groetjes het jeugdbestuur
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Op zondag 19 februari is er in 
Tussendiep in Nw.Buinen een 
interessante middag met een 
scala aan activiteiten.  Het wordt 
een middag van ontmoeting, 
binnen en buiten de kerk.  
Voor ieder is er iets leuks te doen.  
Zin in een potje 'Fifa' of een ande-
re game? Beweeg je op glad ijs en 
doe mee !!
Altijd al een keer een poging 
willen doen om te zingen? Ook al 
ben je een 'badkamer-zanger', 
juist dan is dit een leuke gelegen-
heid om je stem te laten horen.
Ben je meer een handige klusser? 
Kom dan een vogelhuisje timme-
ren voor onze kleine winter-
vriendjes.
Meer het creatieve type en wil je 
daar in een schilderij uiting aan 
geven? Ook daar is ruimte voor.
Verder is er volop gelegenheid 
om andere dorpsgenoten te ont-
moeten onder het genot van 
“Koek en Zopie” 
Natuurlijk worden de kinderen 
niet vergeten en kunnen zij zich 
laten schminken, cake versieren 
etc.     
Jong en oud kan meedoen aan 
bijzondere spellen en ook bord-
spellen liggen klaar.
Kortom: er is genoeg te beleven 
!!
Het wordt een middag voor het 
hele gezin, voor iedereen die het 
leuk vindt om de lange zondag-
middagen in de Winter te door-
breken. 
De toegang is gratis en als u toch 
een bijdrage wilt doen is dat 
uiteraard welkom. 
We openen de deuren om 14.00 
uur en gedurende de hele middag 
is iedereen lekker bezig.

Winterfestijn in Tussendiep Nieuw-Buinen
Niks “Winterdip”  of “ Winterslaap”  maar   Winterfestijn !!!!!!

Resultaten van het schilderen en het zingen worden aan anderen 
gepresenteerd en we sluiten de middag af met soep en broodjes 
en om 18.00 uur sluiten we het Winterfestijn weer af.

Wees welkom!!



Dorpskrant Buinerveen Pagina 5

Jeugdwerk
Hallo allemaal !

We zijn weer begonnen met het 
voorbereiden van onze jeugdwerk 
activiteiten. Als eerste starten we dit 
jaar met carnaval op 26 februari (zie 
hierboven)
 
Ook staan er tot aan de zomervakantie 
een aantal leuke activiteiten op het 
programma (zie links). 
We zijn daarom ook heel erg blij met 
onze vrijwilligers. Want zonder hun 
kunnen we onze activiteiten niet 
uitvoeren. Lijkt het je leuk om ons als 
vrijwilliger af en toe te helpen meld je 
dan aan bij Karin. 
Vanaf dit jaar heeft ook Annemiek 
zich bij het bestuur van jeugdwerk 
aangesloten.
 Jeannet
 Karin   tel:0610990024
 Annemiek
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Na 3 jaar niet kunnen spelen 
hopen wij dit jaar wel weer op de 
planken te staan met een nieuw 
toneelstuk. De eerste keer in 
maart 2020 waren we er zo dicht-
bij met de uitvoeringen, maar ja 
toen werd alles op slot gedaan. 
Voor het seizoen 2021 -2022 leek 
het ook de goede kant op te gaan 
en waren we voorzichtig begon-
nen en hadden we de uitvoering-
en gepland in het voorjaar van 
2022. Maar ook dat moest weer 
worden afgeblazen.
Tussendoor onze acteer skills 
nog maar even geoefend tijdens 
het Pleinfeest  vorig jaar met een 
poppenkastvoorstelling en om de 
kas te spekken hadden we hierbij 
een verloting georganiseerd met 
mooie prijzen voor jong en oud.
Nu komen we 6 februari bij 
elkaar om het nieuwe stuk te 

Nieuws van Toneelvereniging de Schoakel
bespreken en gaan we echt star-
ten met de repetities op 27 febru-
ari. Het stuk dat nu uitgezocht is 
heet Vertier op Schier. Dit keer 
een komische thriller.  Omdat we 
toch een slag om de arm hebben 
gehouden én omdat er leden zijn 
met andere activiteiten die ook 
door moeten gaan hebben we de 
uitvoeringen wat later gepland 
dan gebruikelijk. 

Namelijk de eerste uitvoering op 
10 juni  2023 en de tweede op 17 
juni 2023. De generale voor de 
schoolkinderen zal dan zijn op 
vrijdag 9 juni.
We hebben er weer zin in en 
hopen jullie als publiek ook 
weer….. en  te verwelkomen op 
één van deze avonden!!!
Groet namens iedereen van de 
Schoakel



Dorpskrant Buinerveen Pagina 7

Februari 2023
Beste lezer(s),
In de weken voor en na de kerst-
vakantie is weer ontzettend veel 
gebeurd op onze School 75. Zo 
werd de Feestvlag Nieuw-
Buinen 200 jaar onthuld. Met 
daarop een getekend fragment 
van de vlagwinnaar van onze 
school, Max Brantsma. Heel 
bijzonder dat deze vlag straks 
door ons dorp zal wapperen en 
onze Max daarin aandeel heeft 
gehad. Een leuk en feestelijk 
project. Ook hebben we mee 
gedaan aan het tekenen en schil-
deren van de feestvlaggetjes die 
straks in juni aan een vlaggenlijn 
door ons dorp wordt gespannen. 

Om in feestelijke sferen te blij-
ven nog even over onze kerstvie-
ring. Dit lijkt alweer lang gele-
den, alleen het moet gezegd. Wat 
een heerlijke avond hadden de 
kinderen binnen en buiten. 
Ouders hadden als vanouds een 
heerlijk buffet per klas samen 
gesteld. Er was van alles, warm, 
koud, soep, pittig, zoet en zuur. 
Buiten was er een geweldige 
kerstmarkt met kerstcafé opge-
bouwd. Ook hier was van alles 
lekkers te eten zoals stroopwa-
fels, hamburgers, oliebollen en  
kniepertjes. Samen met de geur 
van kerstbomen een echte kerst. 
Ook was er een heuse levende 
kerststal met grazende pony op 
ons grasveld. Heel sfeervol was 
ook de muzikale inbreng van ons 
dorpsorkest, de Meraskikkers. 
Zij zorgden met de kinderen ook 
voor een vrolijke eindnoot van de 
avond, de samenzang voor de 
school. Het was puur genieten 
dankzij de inzet van kinderen, 
ouders, buurtbewoners en het 
team! Top. 
Hoewel onze Voorschool per 1 
december gesloten is (minder 
vrolijk nieuws). Zijn we hard 
bezig met verschillende organi-

saties en medebewoners van ons 
dorp om deze voorziening op-
nieuw op te zetten. Het heeft 
geduld nodig, echter we zijn er 
samen hard mee bezig. Wordt 
vervolgd. 

Op de eerste schooldag van 2023 
hebben we niet alleen alle kinde-
ren, (groot)ouders en andere 
betrokkenen gelukkig nieuw jaar 
gewenst. Ook hebben we een 
Grande Opening en Onthulling 
gehouden van ons gloednieuwe 
logo en website. Het plein was 
vrolijk versierd en er was een 
enorme elektronische informa-
tiewagen waarop het logo werd 
onthuld. Het vooraf aftellen, met 
voor de kinderen een glas kinder-
champagne, koffie en thee voor 
de ouders en een heerlijke petit-
fours voor iedereen was een 
'bruisend succes'! 
Neemt u vooral een kijkje op 
onze nieuwe site 
www.obs-75nieuwbuinen.nl
,op ons Instagram
 'School75_nieuwbuinen' 
of Facebook 'School 75' en 
'Redactie Schoolvijfenzeventig'.

Behalve drukte met de citotoet-
sen (midden van het jaar perio-
de). Start ook het cultuurseizoen 
binnenkort met verschillende 
theatervoorstellingen voor de 
kinderen. Erg leuk, inspirerend 
en vaak weer heel vernieuwend. 
Kortom hieronder weer prachti-
ge verhalen uit onze klassen 
1/2/3, 4/5 en 6/7/8. 

Namens de kinderen en het team 
wens ik u veel leesplezier toe en 
wellicht tot ziens op School 75! 

Met hartelijke groet, 

David de Jonge  
Directeur

Nieuws OBS 75

http://www.obs-75nieuwbuinen.nl
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Nieuws uit groep 1/2/3

Afgelopen week hebben de kin-
deren tijdens het voorlezen geno-
ten van hun zelf meegenomen 
ontbijtje. Tijdens het ontbijt 
kwam juf Sakina van groep 6/7/8 
voorlezen in onze groep. Ze las 
voor uit 'Het grote boek van Beer 
en Egel'. Juf Marga ging voorle-
zen in groep 4/5. Het ontbijt was 
een gezellig moment. Waarbij 
natuurlijk ook werd gepraat over 
hoe belangrijk het is om goed te 
ontbijten. 

In groep 3 kregen de kinderen 
later op de ochtend ook nog een 
gekookt eitje. Die dag leerden ze 
namelijk de letters 'ei' en dat die 
samen ook meteen een woord 
betekenden. De kinderen hebben 
veel woorden gelezen en ge-
schreven met de 'ei'. Dit zijn best 
lastige letters. Want ze klinken 
als de 'ij' van ijs en de letters lij-
ken ook nog sterk op de 'ie'. 

Omdat voorlezen erg belangrijk 
is, krijgen de kinderen om de 
beurt het logeerkoffertje van 
Borre mee naar huis. In dit vrolij-
ke koffertje zitten 3 voorleesboe-
ken, een vriendenboekje en 
natuurlijk een knuffel van Borre 
zelf. Het is de bedoeling dat thuis 
door de papa's en mama's hieruit 
voorgelezen wordt. Uiteraard 
mogen ook de (oppas)opa's en 
oma's dat doen. Ook in het vrien-
denboekje mag  geschreven wor-
den. De week erna mag het kof-
fertje weer mee terug naar 
school. Dan krijgt een ander kind-
je het koffertje mee naar huis. 
Zowel groep 1/2 als groep 3 heeft 
een Borre-logeerkoffertje, ieder 
een eigen koffertje dus.

Na de kerstvakantie zijn de kin-
deren in groep 1/2/3 begonnen 
met het thema 'Samen kunnen we 
alles'. Een leuk thema om mee te 
starten. In dit thema speelt het 
prentenboek 'Samen kunnen we 
alles', een belangrijke rol. Het 

gaat over een bever die gewond 
raakt tijdens het bouwen van zijn 
burcht. Gelukkig troosten beer 
en bever hem. Waarna ze hem 
helpen met het opnieuw bouwen 
van de burcht. Daarvoor tekent 
egel eerst een plattegrond in het 
zand. In de klas hebben we een 
bever geknutseld en een beer 
geverfd. Verder bouwen en teke-
nen we net als de dieren allerlei 
bouwwerken met behulp van een 
plattegrond. Dat is af en toe best 
lastig. Omdat een bouwwerk er 
van iedere kant er verschillend 
uit kan zien. Vanaf de bovenkant 
ziet het er bijvoorbeeld helemaal 
anders uit. 
Om meer te leren van hoe dieren 
samenwerken en hoe ze bouwen, 
krijgen we binnenkort een 
meneer van het Drentse Land-
schap in de klas. Henk Boer heet 
hij en hij weet bijvoorbeeld alles 
van bevers en beverburchten en 
hoe ze die bouwen. Dat wordt 
dus een super leuke en leerzame 
les.

Ook tijdens de gymles ontdekten 
de kinderen dat ze veel dingen 
kunnen doen door samen te wer-
ken. Bijvoorbeeld bij het over-
gooien met de bal of bij het 
balanceren over een smalle balk. 
Tegelijkertijd leerden de kinde-
ren de betekenis van veel nieuwe 

woorden, zoals burcht, troosten, 
hol, knagen, plattegrond. En 
doen ze allerlei taaloefeningen 
met de letter b. De letter die je 
vooraan hoort bij bijvoorbeeld 
boswachter, beer en bever. 

Ook aan het begin van het nieu-
we jaar zijn kinderen jarig en 
wordt dat gevierd in de klassen. 
Zo werd Meagan 5 jaar. Meagan 
had voor iedereen een prachtig 
traktatie! 

In groep 2 en 3 is een prenten-
boek voor gelezen over Elmer, de 
olifant. Daarna gingen alle kin-
deren eerst 16 vierkantjes vou-
wen tot een olifant. Deze werd 
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Website
Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws van 
OBS School 75, bezoekt u dan onze website:  

www.obs-75nieuwbuinen.nl

daarna prachtig door de kinde-
ren. De Elmers zijn werkelijk erg 
mooi en kleurrijk geworden. Een 
aantal kinderen was zo enthousi-
ast en heeft thuis ook een prachti-
ge Elmer gemaakt. 

Ook in groep 1/2 zal een stagiaire 
starten. Namelijk meester Thie-
mo. Hij doet de onderwijsassis-
tent-opleiding van het Noorder-
poort College. Hij zit in jaar 1 en 
zal op alle maanden tot aan de 
zomervakantie juf Marga in de 
klas assisteren. Als onderwijs 
assistent zal hij samen met juf 
Marga de kinderen helpen met 
hun taakjes en ook ondersteunen 
wanneer ze creatief bezig zijn of 
bijvoorbeeld gymlessen hebben. 
Een leuk vooruitzicht, een mees-
ter in de klas. Meester Thiemo 
wordt heel veel plezier en succes 
toe gewenst!

Nieuws uit groep 4/5

Het lijkt alweer lang geleden, 
inmiddels zitten de eerste school-
weken van 2023  er alweer op! 
De tijd vliegt voorbij. Op dit 
moment zitten de klas volop in de 
CITO periode. We wisselen de 
toetsen af met allerlei leer- en 
ontspanspelletjes. De kinderen 
vinden het leuk om de toetsen te 
maken. Ze zijn enorm enthousi-
ast en doen flink hun best! 

In deze weken is alweer heel wat 
meegemaakt en gedaan. Zo heb-
ben de kinderen uit 4/5 veel geoe-
fend met de rekentafels. Dit 
wordt behalve het abstract oefe-
nen door de tafels samen op te 
zeggen of een tempotoets te 
maken, ook spelenderwijs geoe-
fend. Dit doen ze bijvoorbeeld 
met 2 dobbelstenen en een wis-
bordje. Telkens de dobbelstenen 

gooien en die dan vermenigvul-
digen. Ook de spellen van de 
methode 'Met sprongen vooruit' 
worden gebruikt. De juf wordt 
regelmatig gevraagd mee te 
doen. De kinderen dagen elkaar 
bij de spellen maar ook bij de 
tempotoets enorm uit. Bij deze 
toetsen moeten de kinderen 100 
sommen in 5 minuten maken, dat 
is 3seconden per som. Het gaat 
razend snel, leuk en leerzaam 
tegelijk. 

Charlotte vierde haar 8e verjaar-
dag! Hierbij heeft de klas voor 
haar gezongen en een heerlijke 
traktatie gehad! 

Tijdens de handvaardigheidsles-
sen op maandag middag hebben 
de kinderen over dieren in de 
winter. Dat resulteerde onder 
andere in een prachtige creatieve 
pinguïn, gemaakt met waterverf 

Rekenspel instructie

http://www.obs-75nieuwbuinen.nl
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en papier. Van alle pinguïns is 
een mooie tentoonstel l ing 
gemaakt aan de gangkant van de 
klas. 

Tijdens het Nationale Voorlees 
Ontbijt kwam juf Marga in de 
klas voorlezen. Iedereen heeft 
genoten van het verhaal van Ali 
Baba. Een mooi verhaal welke de 
fantasie en verbeeldingskracht 
van de kinderen enorm aan-
spreekt!

Iedere vrijdagmiddag staat het 
onderzoekend leren centraal tij-
dens het vak wereldoriëntatie. 
Hiervoor wordt de methode 
Blink gebruikt. Op dit moment 
wordt bij het vak natuur en tech-
niek gewerkt aan het thema 'het 
wonderlijke lichaam'. Gisteren 
hebben de kinderen dit thema 
afgesloten (met groep 6). Waar-
bij fantastische collages van het 
menselijk lichaam zijn gemaakt. 
Er is veel geleerd over organen, 
het spijsverteringskanaal en de 
zintuigen. 

Vanaf ?? krijgen we een stagiaire 
in de klas. Juf Anouk is een LIO-
stagiair (leraar in opleiding, 
afrondende fase van opleiding), 
van NHL Stenden Emmen. Juf 
Anouk komt iedere maandag, 
dinsdag en woensdag les geven 
en blijft tot de zomervakantie. 
Een van de eerste lessen die ze 
zal geven is het houden van een 
dialoog met elkaar. De kinderen 
zien enorm uit naar haar komst. 
Juf Anouk zal eerst met een paar 
lessen starten en gaandeweg 
steeds meer doen. Uiteraard blijft 
juf Kim betrokken, eindverant-
woordelijk en organiseren ze 
samen het klassenmanagement! 
Juf Anouk wordt heel veel ple-
zier en succes toegewenst!

Nieuws uit groep 6/7/8

Groep 6/7/8 mocht het nieuwe 
jaar aftrappen met het jaarlijkse 
Zaalvoetbaltoernooi in de Split-
ting. De kinderen hadden geno-
ten van de vakantie en waren toe 
om elkaar weer te zien. Ze had-
den lekker gevoetbald. Tussen-
door gesmuld van een frietje mét. 
Heerlijk. De kinderen hebben 
prima hun best gedaan en zijn 
met 1 gewonnen wedstrijd 
uiteindelijk laatste geworden. 
Als aandenken kregen ze een 
vaantje. Bij elkaar genomen een 
leuke en sportieve herinnering.

Bij de start van het nieuwe jaar 
zijn er nieuwe tafelgroepjes 
gemaakt. Omdat het na twee 
weken vakantie weer even wen-
nen is in de klas, zetten we weer 
extra in op sociaal emotionele 
vaardigheden. We noemen dit de 
Zilveren Week, in navolging van 
de Gouden Weken na de zomer-
vakantie. In elk geval hebben de 
kinderen het naar de zin en zijn 
weer helemaal fris gestart, Ready 
to Go. 

De eerste gymles met meester 
Daniël hield een fitnessspel en 
acrogym in. Ook bij juf Karin 
werd aan acrogym gedaan. Bij 
acrogym heb je elkaar nodig om 
bepaalde oefeningen uit te kun-
nen voeren. Oefeningen zoals 
kruiwagen rijden, een kind voor-
op op handen lopend en het ach-
terste kind pakt het voorste bij de 
benen. Ook samen een levende 
pyramide bouwen of bijvoor-
beeld vanuit hurkstand tegen 
elkaars rug leunend, omhoog 
komen. Grappig, leuk, lenigheid 
en met sterke spieren. Het is dus 
erg belangrijk om samen te wer-
ken en goed te communiceren 
met elkaar. Dat levert natuurlijk 
veel komische situaties op. Er 
wordt tijdens deze lessen dan ook 
veel gelachen. Regelmatig gaat 
iets mis of wordt een verkeerde 
keuze gemaakt. 
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Een pyramyde bouw je met gro-
tere sterkere kinderen onderop en 
lichtere en kleinere kinderen 
bovenop. Andersom lukt dat 
natuurlijk minder goed. Een 
geweldige inzet en met veel lol. 
Mooi om te zien. 

In de hoop op sneeuw hebben we 
de eerste week een sneeuwpop 
getekend vanuit het kikvorsper-
spectief (van onder af bekeken) 
of vanuit vogelvluchtperspectief 
(van boven af bekeken ). Juf Saki-
na had een stappenplan klaar 
gezet waarmee kinderen aan de 
slag konden. Een pittige op-
dracht, echter met goede resulta-
ten. Inmiddels is een wand van de 
klas prachtig behangen met 25 
verschillende sneeuwpoppen. 
Winters uitzicht dus. 

Inmiddels zijn we ook begonnen 
met het project 'Leesvreters'. De 
kinderen van groep 6 en 7 hebben 
dit vorig jaar ook gedaan. Voor 
groep 8 is dit al even geleden. Er 
kwam een mevrouw van de bibli-
otheek hier uitleg over geven. De 
bedoeling is lekker veel te lezen 
in een soort wedstrijdverband. 
Na het lezen moeten de kinderen 
quizvragen over de boeken 
beantwoorden. We hopen na 10 
weken als eerste te eindigen. Het 
project heeft als bedoeling het 
leesplezier te vergroten. Met 
daarnaast de kennis van verschil-
lende boeken te verbeteren. Ten 
slotte lezen kinderen vaak boe-
ken van hetzelfde type. Met dit 
project komen ze met allerlei 
soorten verhalen en boeken in 
aanraking. Heel 'profi' heeft de 
klas met juf extra doelen gesteld 
en hier een beloning aan gekop-
peld. Zoals wanneer iedereen 
twee boeken heeft gelezen, dan 
mag de klas 20 minuten extra 
buitenspelen. Wanneer iedereen 
3 boeken heeft gelezen wordt er 
een extra spelletjes moment in-
gelast etc. Het is overigens niet 
bij elkaar opgeteld, niet en en en. 
We kijken na 10 weken hoe we 

geëindigd zijn en dan bepalen we 
samen de beloning. Heel creatief 
bedacht door juf en vooral heel 
stimulerend!

Vrijdagmiddag hebben we van-
uit wereldoriëntatie natuur & 
techniek geprobeerd om een zo 
hoog mogelijke toren te bouwen 
van satéprikkers en spekjes. Het 
groepje van Deon, Owen en Zuze 
had de hoogste toren gemaakt; 
wel een halve meter hoog! 

De kinderen hebben weer hard 
gewerkt. Onder andere kregen de 
kinderen een blad mee naar huis 
met dicteewoorden om te oefe-
nen voor het controledictee. Ook 
is er veel geoefend met de ver-
schillende reken en taalcatego-
rieën om zo goed mogelijk voor-
bereid te zijn op de midden(van 
het jaar) citotoetsen. Die worden 
rond deze tijd altijd afgenomen.

Om tussen de toetsen door op te 
laden en te ontspannen lezen we 
boeken uit het Leesvreter-
sproejct, doen we spelletjes of 
bijvoorbeeld een rekencircuit. 
Om voldoende ruimte te hebben 
voor dit circuit ging groep 7/8 dit 
doen in het wissellokaal van juf 
Karin. Groep 6 bleef in het lokaal 
van 7/8. Zo konden iedereen op 

zijn eigen niveau oefenen met 
keersommen, deelsommen, ver-
haalsommen, binaire puzzels, 
breuken, oppervlakte en omtrek. 

Daarnaast zijn er sinds twee 
weken Smart Games in de klas. 
Dit zijn spelletjes die de kinderen 
activeren om op een andere 
manier te denken dan dat ze 
gewend zijn bij rekenen of taal. 
Het gaat vaak om logisch redene-
ren, puzzelen en ruimtelijk 
inzicht. Bij ieder spel zit een 
boekje met verschillende levels 
die oplopen in moeilijkheids-
graad. In feite kan iedereen ze 
dus spelen, op zijn eigen niveau. 
De kinderen zijn erg enthousi-
ast!! 

Verder heeft Kim tijdens het Nati-
onaal Voorleesontbijt voor gele-
zen uit het 'Is er dan niemand 
boos?' Alle kinderen en de 
juf(fen) hadden hun eigen ont-
bijtje meegenomen. Het was 
lekker en gezellig met elkaar. 
Samen ontbijten was leuk! 
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Vanwege wereldor iënta t ie 
natuur & techniek zijn de kinde-
ren van groep 7 en 8 vrijdagmid-
dag met het begrip 'kettingreac-
tie' bezig geweest. Zeg maar het 
'domino-effect'. In groepjes heb-
ben ze geprobeerd zelf een ket-
tingreactie te bouwen met mate-
rialen uit de klas. Het was erg 
grappig. Niet alles verliep zoals 
gepland of zoals gewenst. Dat 
mocht de pret niet drukken. Wat 
niet vanuit de kettingreactie 
omviel werd een 'klein handje 
geholpen'. Humor. 

Volgens Juul was dit 'de leukste 
les ooit!!' en dat was voor juf 
Sakina natuurlijk heel fijn om te 
horen. Groep 6 kreeg bij juf Kim 
les over het menselijk lichaam. 
Het lichaam en de organen wer-
den op ware grootte nagetekend 
op behang. Supergaaf. De juiste 
plek voor de organen moest wor-
den opgezocht en herkenbaar 
getekend. Erg leerzaam! 

Ook waren er twee jarigen, name-
lijk Latiefa en Nick. Dat hebben 
we gevierd met een gezellig 
feestje. Natuurlijk hebben we 
genoten van de traktaties. 

Inmiddels hebben we de citotoet-
sen afgerond. Het was een 
behoorlijke drukte. Sommige 
toetsen zoals begrijpend lezen, 
knipten we in stukjes. Dat deden 
we zodat de kinderen zich opti-

maal konden concentreren. We 
zijn dan ook enorm trots op de 
kinderen. De toetsen vragen door-
gaans een lange tijd van stilte en 
concentratie. Bijvoorbeeld wan-
neer een cito-dictee werd afgeno-
men van ca. 30 zinnen. Dat 
vraagt wat van de groepen die 
niet met dit dictee maar met een 
andere taak bezig zijn. Soms is 
dat best lastig met drie groepen in 
een. Echter, de kinderen hielden 
ontzettend goed rekening met 
elkaar. Super knap en grote com-
plimenten waard. 
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 Spelweek nieuws!!

Spelweek 2023: 
woensdag 30 augustus t/m zaterdag 2 september

Jawel! De eerste brainstorm sessie voor de editie 2023 zit er alweer 
op! Wij kunnen jullie zeggen dat er alweer leuke dingen op het 
programma zijn gezet, en dat het weer een spetterende week beloofd 
te worden! 
Echter hebben wij ons tijdens de evaluatie van vorig jaar ook 
gerealiseerd dat het steeds lastiger wordt om vrijwilligers bij elkaar te 
krijgen en daarbij dus ook om 3 dagen spelweek te organiseren. 
Wij zouden het erg jammer vinden de spelweek in te moeten korten, 
en hopen dan ook dat jullie als ouders/dorpsgenoten inzien dat we 
daar jullie hulp bij nodig zijn. Als iedereen iets doet, komen we samen 
heel ver! 

Voor nu zijn wij opzoek naar iemand die ons bestuur wil komen 
versterken. We vergaderen ongeveer 1x per maand van januari t/m 
juni/juli daarna zien we elkaar weer tijdens het opbouw weekend 
zodat iedereen ook kan genieten van zijn/haar vakantie. De spellen op 
het programma worden verdeeld. Een ieder werkt deze uit en is hier 
verantwoordelijk voor tijdens de week. 

Ook zijn wij opzoek naar iemand die ons technisch kan ondersteunen 
tijdens de week zelf. 

Wil je meer informatie, neem dan contact op met een van onze 
bestuursleden! spelweekbuinerveen@gmail.com 

Inge Hoving (OBS 75)
Monique Meijer
Nanda Pepping (OBS 75)
Laura Hospers (CKC 59)
Bjarne Drent 

Verder op fietse.....
 Nu rechtsaf richting Exloo maar 
al vrij snel, bij de eerstvolgende 
zijweg, weer rechtsaf de witte 
betonplaten van de Regenhans-
dijk op.  Kan niet missen. Dit 
wegdek was tot voor kort heel 
slecht en bepaald niet vlak; is nu 
perfect geworden.
Meerdere keren trof ik bij deze 
hoek op de paal rechts een bruine 
buizerd met een witte kop die 
gewoon rustig bleef zitten als ik 
hem/haar? op enkele meters 
afstand passeerde. De roofvogel-
kop met de felle ogen daarin; het 
was heel mooi en goed te bekij-
ken.  Wat verder, bij een afslag 
naar links, gaat de weg rechtdoor 
over in een fietspad; met nog 
steeds een mooi wit betonnen 
wegdek. Ik rijd nu de kern van 
het LOFAR gebied binnen; sinds 
enkele jaren een rustgebied met 
veel plassen gescheiden door 
rietkragen en stukken voormalig 
en nu verwilderd moerassig wei-
land. Dit gebied ontwikkelt zich 
vrij snel en ieder jaar worden 
weer meer dier- en plantensoor-
ten aangetroffen. Ieder jaar wordt 
het dus interessanter !
Al vanaf het oprijden van de 
Zuurdijk zie je hier en daar in de 
velden de vlakke antennes van 
LOFAR die, in onderlinge 
samenwerking, radioastronomi-
sche beelden van heel diep in het 
heelal opleveren. Zie “LOFAR” 
op Google.
Een drietal reeën, door hun 
schutkleur in het dode riet nau-
welijks zichtbaar, voelt zich toch 
gestoord en steekt op veilige 
afstand voor mij het fietspad 
over. Deze dieren zoeken hun 
heil in de ruime groene voormali-
ge akkers rechts van de weg. Nu, 
in begin februari,  slaapt het 
gebied nog zo op het eerste 
gezicht; straks, als het voorjaar 
losbarst en daarna in de zomer, is 
het  de moeite waard om gewa-
pend met een  verrekijker, de 
vele vogels en andere dieren te 

mailto:spelweekbuinerveen@gmail.com
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Romy Jane Beauty

Romy Lutjes

Allround Schoonheidsspecialiste

Allround Kapster

Pedicure

Zuiderstraat 11 , Buinerveen

0621592823

Bij Romy Jane Beauty kunt u terecht voor meerdere behandelingen.

Knippen | Gezichtsbehandelingen | Wenkbrauwen | Wimpers | Pedicure

Ontspanning is de basis voor een gezonde lichaam en geest 

Voel jij je moe en gespannen? 
Zit je niet lekker in je vel? 
Pieker je veel en maak je je snel zorgen?

In mijn praktijk geef ik Voetreflextherapie, 
Tuinatherapie en Qigong.
 
Ik ben gespecialiseerd in overgangsverschijnselen.

Heb je interesse of wil je meer weten? 
Neem dan contact op via 0630504658

petra@innerlijkestap.nl
www.innerlijkestap.nl 

De behandelingen worden in de aanvullende verzekering door 
zorgverzekeraars vergoed. Informeer hiervoor bij je zorgverzekering.

Noorderstraat 19a
9524 PB Buinerveen

bespieden. 
Terwijl ik mijn fietstocht vervolg 
tot weer op de Osdijk en daarna, 
nu met de wind van opzij achter, 
langs de oostkant van Buinen en 
de Koedijk naar Drouwenerveen 
fiets bedenk ik hoe belangrijk dit 
gebied gaat worden. Ik wil u er 
over schrijven.. Thuis gekomen 
ben ik direct aan dit stukje 
begonnen.
Ik neem mij voor, als het kan en 
buiten het weer niet al te slecht is, 
dagelijks in ieder geval dit traject 
in mijn fietstochten op te nemen 
daarbij er goed acht op te slaan 
hoe hier de natuur gedurende de 
seizoenen verandert. 
Mogelijk heb ik uw nieuwgierig-
heid geprikkeld en komt u ook nu 
en dan genieten van dit rustge-
bied zo dicht bij huis waarin jaar-
lijks de variatie aan vogels en 
andere dieren (en ook planten) 
toeneemt. 
Het loont om op een mooie dag 
de fiets te pakken en, bijvoor-
beeld via de bovenbeschreven 
route, een frisse neus te halen en 
daarbij te genieten van al dat 
moois zo dicht bij huis. 

Misschien treffen we elkaar 
ergens onderweg…. 
Tot een volgende keer.
Wim Windt

mailto:geerthilbolling@wanadoo.nl
mailto:hobo14@zonnet.nl
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Op 10 en 11 maart wordt voor de 
19e keer de grootste vrijwilli-
gersactie van Nederland georga-
niseerd. Er zijn tijdens NLdoet 
duizenden activiteiten door heel 
het land. Of je nu van koken, klus-
sen, of tuinieren houdt of je liever 
een spelmiddag in een buurthuis 
verzorgt. Er is altijd wel een 
stadstuin, zorgboerderij, een 
voedselbank of dorpshuis bij jou 
in de buurt die hulp nodig heeft 
en waar je tijdens NLdoet een 
helpende hand kan bieden. 
In ons dorp zijn op vrijdag 10 
maart en zaterdag 11 maart totaal 
6 projecten waar je aan mee kunt 
doen. Gezelligheid staat voorop!
Meld je aan via de website 
www.nldoet.nl en ervaar wat 
ertoe doen als vrijwilliger met 
jou doet!
Vrijdag 10 maart 
08:30 - 15:00 uur
Voetbal Vereniging Buinerveen
Het temmen van de wildgroei 
rondom sportpark
Rondom onze voetbalvelden 
liggen behoorlijke struikgewas-
sen en bomen, ideaal voor het 
tegenhouden van de wind en uit 
de koers geraakte ballen, echter 
lopen we tegen het volgende pro-
bleem aan: De takken zijn onder-
tussen zo verwilderd dat ballen 
niet meer terug te halen zijn, wild-
groei en doornen belemmeren de 
doorgang. Ook voor de spelende 
kinderen op het sportpark is het 
geen veilige situatie. Wij willen 
graag een veilig en toegankelijk 
sportpark zijn voor iedereen.

Zaterdag 11 maart 
09:30 - 13:30 uur
Jeugdwerk Dorpshuis De Vier-
sprong. Jeugdwerk speelgoed 
maken en activiteiten voor Bui-
tenspeeldag
Met vrijwilligers speelgoed van 
hout maken voor BuitenSpeel-
dag

Zaterdag 11 maart
09:30 - 15:30 uur
Schaatsvereniging Buinerveen 
e.o.
Voorjaar? Maart? Dus......weer 
tijd voor de NL Doet klus!
We hebben weer allerlei jaarlijks 
terugkerende klussen te doen. 
Zoals het snoeien van bomen en 
struiken rondom de ijsbaan, 
onderhoud deze keer aan het dak, 
energie besparende afdichting. 
Maar ook het opnieuw schilderen 
van de toiletten en grote schoon-
maak van keuken en kantine. 
Eigenlijk staat het dit jaar in het 
teken van opfrissen en verduur-
zamen.

Zaterdag 11 maart
09:30 - 13:00 uur
Vereniging voor Plaatselijke 
Belangen te Buinerveen-Nieuw-
Buinen
Meras bos onderhouden 
't Meras is een bos in Buinerveen 
waar veel in wordt gewandeld. 
Ook worden er activiteiten 
gehouden, o.a. een spooktocht en 
spellen tijdens de spelweek.
Om deze activiteiten goed en 
veilig te laten verlopen is het 
belangrijk dat er jaarlijks onder-
houd aan de paden plaats vindt. 
Er moet gesnoeid worden en 
gemaaid. Het grote onderhoud 
gebeurt eens in de 10 jaar door de 
gemeente. Plaatselijk Belang 
voelt zich verantwoordelijk voor 
het jaarlijks bijhouden.

Zaterdag 11 maart
09:00 - 16:00 uur   School 75
Opknappen van het schoolplein 
e n  s c h o o n m a k e n  v a n  d e 
school/klaslokalen
Samen gaan we de picknicktafels 
opknappen, het zand in de zand-
bak verschonen en aanvullen, het 
zand onder de schommels aan-
vullen, de moestuinombouw 
opknappen,  basketbalbord 
opknappen en hoger ophangen, 
nette plek creëren voor de contai-
ners, het hekwerk rondom de 
school controleren en repare-
ren/vervangen waar nodig

Zaterdag 11 maart
10:00 - 16:00 uur    School 59
Een prachtig schoolplein voor 
School 59
We willen het schoolplein van 
school 59 graag vernieuwen. Het 
is een van de weinige speelplek-
ken in de buurt. Op dit moment is 
er weinig uitdaging op het plein 
voor de kinderen. We zouden 
graag het plein opknappen, zodat 
de kinderen een fijne plek heb-
ben om te spelen in de buurt.
Het fietsenhok willen we graag 
ombouwen tot een Pannakooi, 
zodat de kinderen een mooie plek 
hebben om te voetballen op het 
plein. Hierdoor creëren we een 
overdekte speelplek. De fietsen-
rekken moeten worden ver-
plaatst en er moeten hekken wor-
den geplaatst aan de open kant 
van het fietsenhok. Als dit alle-
maal lukt hebben we een mooie 
afgesloten en overdekte Panna-
kooi voor de kinderen!

Doe ertoe als vrijwilliger tijdens NLdoet!

http://www.nldoet.nl
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Van de bestuurstafel
Als u dit leest is de eerste maand 
van 2023 alweer voorbij. 
We zijn dit jaar begonnen met 
een druk bezocht ommetje en 
aansluitend Nieuwjaarsinstuif.
Prachtig om zoveel bewoners te 
zien ondanks het slechte weer. 
Menigeen is nat geworden. Maar 
dat mocht gelukkig de pret niet 
deren.
De 2e week van januari is verder 
gegaan met de verbouwing. En 
gelukkig begint het nu echt vorm 
te krijgen en de contouren zijn 
goed zichtbaar.
Een aantal vrijwilligers hebben 
in december de ruimte klaar 
gemaakt zodat de isolatie aan-
gebracht kon worden. ( afplak-
ken;  folie aanbrengen; stroom-
bedrading voorbereiden etc etc).
De bijgesloten foto's geven een 
kleine  indruk van de ruimte  
zoals het gaat worden.
In de volgende dorpskrant zullen 
we het eindresultaat kunnen  
laten zien.

Op bestuurlijk niveau is te mel-
den:
22 februari aanstaande is de jaar-
vergadering gezamenlijk met 
plaatselijk belang.
Agenda elders in de dorpskrant.

Als jullie dit lezen en denken ik 
wil wel mee denken en beslissen 
omtrent het dorpshuis, we zijn 
altijd op zoek naar bestuursle-
den.  
We vergaderen 1x per maand op 
dinsdagvond ( eerste dinsdag v.d. 
maand).  Ben je geïnteresseerd 
kom gerust eens langs .
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Programma 200 Jaar Nieuw-Buinen / Buinerveen 
31-05-2023 tot en met 04-06-2023

Woensdag 31 mei
Kinderen 2-8 jaar - doemiddag   Middag   Terrein feesttent
Officiële opening     Avond    Feesttent
Sociale Avond     Avond    Feesttent
Donderdag 1 juni
Seniorenmiddag     Middag   Dorpshuis Nieuw-Buinen
Pubquiz      Avond    Feesttent
Vrijdag 2 juni
Theatervoorstelling voor kinderen   Ochtend   Kerk, Kerklaan
Theatervoorstelling     Middag   Kerk, Kerklaan
Optocht leerlingen     Middag   Route wordt nog bekend gemaakt
Wandeltocht      Avond    Route wordt nog bekend gemaakt
Theatervoorstelling     Avond    Kerk, Kerklaan
Jeugdprogramma tot 16 jaar    Avond    Feesttent
Disco vanaf 16 jaar     Avond    Feesttent
Zaterdag 3 juni
Dorpsontbijt      Ochtend   MFA Noorderbreedte
Reünie      Middag   Feesttent
Foto-expositie     Middag   Feesttent
Oldtimershow- en tocht    Middag   IJsbaan en Zuiderdiep
Zondag 4 juni
Gezamenlijke kerkdienst    Ochtend   Sporthal De Splitting
Darttoernooi      Middag   Feesttent
Feestelijke afsluiting met prijsuitreiking  Avond    Feesttent

Straatversiering
Alle straten van Buinerveen en Nieuw-Buinen zijn opgedeeld in thema's. Het is de bedoeling
dat je samen met buurtgenoten aan de slag gaat met de versiering van je eigen straat.
Natuurlijk mag er creatief worden omgegaan met het thema. Verras je buren maar! Op
zondagavond 4 juni, als afsluiting van het jubileum, worden prijzen uitgereikt voor de mooist
versierde straten. Natuurlijk komt er ook een route door onze dorpen om alle versierde

straten te bekijken. Voor Buinerveen is het thema: Buinerveen in beeld

Oproep vrijwilligers
We kunnen nog veel vrijwilligers gebruiken, immers vele handen maken licht werk!
Lijkt het je leuk om mee te helpen voor en tijdens de viering, meld je dan aan door een email te sturen naar: 
200jaarnieuwbuinen@gmail.com en geef gerust aan waarmee je wilt helpen.

Leuke artikelen kun je bestellen via: https://200jaarnieuw-buinen.nl/winkel

mailto:200jaarnieuwbuinen@gmail.com
https://200jaarnieuw-buinen.nl/winkel
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Het jaar 2023 is alweer een paar 
weken oud en wij hebben al een 
heleboel leuk activiteiten met de 
kinderen ondernomen. Hieron-
der volgt een kort verslag van 
alle leuke bezigheden!

Een bezoek aan het theater
In de week van 9 februari moch-
ten de peuters, groep 1/2 en groep 
3/4/5 genieten van een bezoek 
aan een theatervoorstelling. De 
peutergroep ging samen met 
groep 1/2 op bezoek bij de biblio-
theek in Nieuw-Buinen. Daar 
werd de poppentheatervoorstel-
ling: Maximiliaan Modderman 
voor de kinderen opgevoerd. Wat 
hebben ze genoten van deze 
mooie voorstelling!
Groep 3/4/5 ging op dezelfde dag 
op bezoek naar het Geert Teis 
theater in Stadskanaal. Zij moch-
ten genieten van de voorstelling: 
Superjuffie.

Nationale voorleesdagen
De laatste week van januari stond 
in het teken van de nationale voor-
leesdagen. In groep 1/2 kwamen 
verschillende moeders voorle-
zen, alle juffen hebben voorgele-
zen in een andere groep en tot slot 
mocht er van iedere jaargroep 
een leerling voorlezen tijdens de 
voorleeswedstrijd. We hebben 
genoten van alle prachtige verha-
len!

Peutergroep
In de afgelopen week hebben we 
een nieuwe peuter welkom gehe-
ten op de peutergroep. Binnen-
kort mogen we nog drie nieuwe 
peuters verwelkomen. Onze peu-
tergroep is nu op dinsdagoch-
tend, woensdag en donderdag-
ochtend open. 
Uiteraard kunnen we samen kij-
ken naar de mogelijkheden voor 
de overige dagen. U kunt altijd 
vrijblijvend langskomen om 
eens in gesprek te gaan.

Nieuws CKC School 59 - Nieuw Buinen

Website

Wilt u op de hoogte blijven van 
het laatste nieuws van

 CKC School 59, bezoekt u dan 
onze website:  

www.school59.nl

of volg ons op twitter:
@ckcschool59

http://www.school59.nl
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In januari moesten we nog even 
geduld hebben om de eerste don-
derdag in februari weer enthousi-
ast van start te gaan. 
De tussenliggende tijd hebben 
we zeker goed benut. Te begin-
nen met het vinden van een nieu-
we naam voor het koor. Na de 
oproep vorige keer zijn 19 namen 
bedacht. Vaak met een verwij-
zing naar het Meras of de Vier-
sprong, nog vaker met iets van 
eigenwijs erin verwerkt. Omdat 
het te lastig was om zelf een 
keuze uit de inzendingen te 
maken, hebben we Gerrit Kuik, 
de oudste originele muzikale 
Merasker die hier nog woont 
gevraagd ons te helpen. Gerrit 
nam het lijstje door, keek nog 
eens van boven naar beneden en 
zei: “Dit is't. Eigen Wies” Hij had 
daarbij een mooie motivatie. Bij 
ons op 't Meras doen we alles 
zelf. Het is van onszelf. Daarin 
zijn we ook wel een beetje eigen-
wijs, een beetje wies, met een 
knipoog. Wanneer je stemmen 
samenvoegt, krijg je een mooie 
invulling van de wijs, 't wiesie. 
En dan gespeld als Eigen Wies. 
Dat past het best vond Gerrit. 
Dankjewel Gerrit! Hier kan het 
koor een hele poos mee vooruit. 
Rika Ratering is de bedenker van 
Eigen Wies. Tijdens de nieuw-
jaarsinstuif werd de nieuwe 
naam bekend gemaakt en werden 
Rika en Gerrit bedankt voor het 
bedenken en kiezen.  

Eigen Wies gaat op haar eigen 
wijze verder. Vanaf februari zing-
en we iedere 1e donderdag en 3e 
maandag van de maand. Twee 
keer per maand dus. Sommige 
leden blijven liever 1 keer per 
maand zingen en ook dat kan. 
Lekker Eigen Wies. Het belang-
rijkst is het plezier dat we met 
elkaar hebben. Plezier dat niet 
aan leeftijd gebonden is, ruimte 
heeft voor vele stemmen en ook 

nog eens best goed klinkt. Want 
zingen kunnen we op 't Meras 
zegt Gonda, dus dan is het vast 
zo!

Oh ja, doorgroeien vinden we 
leuk! Dus mannen en vrouwen 
uit ons dorp (of daarbuiten), wil 
je een keer meezingen om te kij-
ken of het ook wat voor jou is? 
Neem dan even contact op met 
Margret Hoving via mail fam-
whoving@hotmail.com 
of app 06-57782063. Je mag ook 
zo langskomen op een van de 
zangavonden: In De Viersprong 
op de eerste donderdag in de 
grote zaal van het dorpshuis en 
op de derde maandag 'gewoon' in 

Eigen Wies
de kroeg. Start om 19.30 met 
koffie of thee en zo rond 20.00 
gaan we zingen. Met nog een 
pauze tussendoor stoppen we 
tegen 21.45 of een beetje later 
wanneer het heel leuk gaat. De 
contributie bedraagt € 5 euro per 
maand (€ 60,- per jaar) en in de 
maand augustus zingt het koor 
niet. Zing je 1 keer per maand 
mee dan betaal je € 35,- per jaar. 
Wij oefenen voorlopig lekker 
door met vlotte nummers én met 
de bedoeling om snel iets van ons 
te kunnen laten horen!

Margriet Nascimento

EUROSTATE 10
9501 DC STADSKANAAL

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

THEEWINKEL STADSKANAAL

Gruunlaand
Bed & Breakfast, 
Retreat Center en Creatieve Broedplaats

Een plek waar mensen elkaar vinden, 
inspireren en met elkaar in verbinding staan. 
We organiseren workshops & retreats 
en stellen onze ruimte open voor evenementen. 
Kom jij een kijkje nemen op onze prachtige plek?

www.Gruunlaand.nl
06 28 89 73 28
Zuiderstraat 41 

Buinerveen

mailto:famwhoving@hotmail.com
mailto:famwhoving@hotmail.com
http://janvannoortwijk.mijnalbums.nl/
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De vorige dorpkrant schreven we 
net tussen Sinterklaas en kerst 
dat we in de kerstnacht eindelijk 
weer met onze instrumenten door 
het dorp zouden gaan. We had-
den wat verzoekadressen door-
gekregen en konden toen niet 
vermoeden hoe speciaal deze 
kerstnacht zou worden. 

De buurt rond school 75 had op 
initiatief van onze superfan Willy 
Hilbolling het voornemen om er 
een hele gezellige avond met 
oude en nieuwe buren van te 
maken. Een paar jaar niet moge-
lijk geweest en nu kon het weer. 
Voorgaande jaren was de oude 
mevrouw Kuiper de verbindende 
schakel. Iedere kerstnacht zag zij 
uit naar de komst van de Meras-
kikkers. Na hun verhuizing in 
coronatijd is ze helaas overleden. 
Hoe fijn dat haar dochters er deze 
kerstnacht bij waren. Met een 
lach, een traan, een hapje, een 
drankje én kerstmuziek was er 
zeker ook ruimte voor fijne her-
inneringen deze keer.

Die lach en die traan namen we 
de hele avond met ons mee. Wat 
een bijzondere kerstnacht. Vanaf 
Buinerveen naar de Mondenweg. 
Bij het Kleurenpalet was de vol-
gende stop. Donker en stil het 
pad tussen beide boerderijen. 
“Zullen we wel…zullen we 
niet…het is zo donker. We doen 
het!”
Zachtjes klonken de tradionals 
op het plein. Lichten gingen aan, 
deuren open, steeds meer men-
sen in blijde verwondering over 
wat daar buiten gebeurde. Wij 
met een brok in de keel stoer door-
spelen. Kinderen werden wakker 
gemaakt, dikke jassen aan, glim-
mende oogjes en zo stond een 
heel gezelschap buiten en werd 
het kerstfeest. In de Oekraïne 
vieren ze kerst 2 weken later, 
maar in die kerstnacht vierden 

wij kerst met de mensen uit de 
Oekraïne. Binnen bij de warme 
kachel en met een tafel die haas-
tig vol gezet werd met lekkernij-
en. Uh…wij dachten iets te 
brengen maar werden daar even 
verwend. Met behulp van Goog-
le translate én jongeren die al 
behoorlijk Nederlands onder de 
knie hadden ontstonden zo maar 
fijne gesprekken. Wij moesten 
door maar hadden daar met alle 
genoegen nog wat langer kunnen 
blijven. Uit de toespraak voor 
ons kwam een ding duidelijk 
naar voren: door deze verrassing 
in de kerstnacht waren ze even 
hun zorgen vergeten. Hadden wij 
even wat blijdschap kunnen 
brengen in deze donkere tijden. 
Wow…

Na nog een super onthaal bij de 
familie Meijer waar ook de hele 
buurt zich had verzameld in de 
loods, door naar het Dorpshuis. 
Ook hier had een paar jaar stilte 
de traditie niet kunnen verjagen. 
In de kroeg werd op ons gewacht. 
Buiten sloten we deze kerstnacht 
muzikaal af met vrolijke muziek 
en tot slot Stille Nacht. Een nacht 
om nog lang over na te praten, 
waar we al mee begonnen tijdens 
de warme chocolademelk van 

Alie. 

En nu is het 2023. Kijken we 
terug op 9 jaar Meraskikkers en 
gaan we dit jaar ons 10e jaar in. 
Wie had ooit kunnen denken dat 
een spontaan georganiseerd 
dorpskerstfeest met een gelegen-
heidsorkestje zou leiden tot de 
huidige Meraskikkers. De eerste 
maanden van het jaar doen we 
meestal rustig aan, maar: 
Met kerst gaan we dit jaar zeker 
iets speciaals in elkaar zetten, 
waar we mogelijk binnenkort een 
aantal verenigingen in ons dorp 
voor benaderen. We denken nog 
over een zomer activiteit. Hou 
onze facebookpagina en de 
dorpskrant in de gaten, want 
feestjes maak je samen!

Margriet Nascimento 

Meraskikkernieuws
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Nieuws van de Kerngroep 
Tot 31 december konden aanvra-
gen voor de derde ronde toeken-
ning subsidies uit het Gebieds-
fonds Drentse Monden ing-
ediend worden. 
Bij onze kerngroep zijn 3 aanvra-
gen binnengekomen, waarvan 
we deze keer 1 van een positief 
advies konden voorzien. Een 
hebben we aangehouden om in 
2023 samen met de kerngroep 
Nieuw-Buinen op te pakken en 1 
afgewezen en voorzien van een 
advies om die op een andere 
manier in te dienen.  Dit jaar heb-
ben we daarmee voor onze kern € 
35.000,- van het jaarbudget van € 
35.593,78 uitgekeerd en weten 
we dat alweer een aantal grote 
aanvragen voor 2023 en verder 
op de plank liggen! 
De volgende aanvragers hebben 
hun subsidie in het eerste halfjaar 
al ontvangen en noemen we voor 
de volledigheid nog een keer:
*€ 15.000,- voor verduurzaming 
en verbouwing van het Dorps-
huis De Viersprong in Buiner-
veen aan de Stichting Dorpshuis 
Buinerveen met daarop aanvul-
lend jaarlijks € 5.000,- de 
komende 9 jaar voor de aflossing 
van een duurzaamheidslening 
van de provincie. 
*€ 3.500,- voor het dorpsplein-
feest in Buinerveen aan de Stich-
ting Dorpspleinfeest Buinerveen
*€ 1.500,- voor een evenemen-
tentent tijdens de spelweek Bui-
nerveen aan de commissie Spel-
week Buinerveen (Stichting 
Dorpshuis Buinerveen)
Deze laatste ronde voor dit jaar 
heeft de Stichting Gebiedsfonds 
Drentse Monden 
*€ 15.000,- voor de realisatie van 
een speeltuin in het Zuidonder in 
Buinerveen toegekend na een 
positief advies van onze kern-
groep. 
Het restantbedrag van € 593,78 
gaat mee in het budget voor 
2023.

Op dit moment komen de aanvra-
gen binnen voor het eerste kwar-
taal van 2023 waarvoor de ter-
mijn sluit op 31 maart 2023. Heb 
je projecten die hiervoor in aan-
merking komen, dien ze dan tij-
dig in. Voorzie je nu al dat het 
budget voor onze kerngroep 
onvoldoende is voor jouw pro-
ject? Ga toch in gesprek met de 
kerngroepleden. Het totale subsi-
dietraject duurt 10 jaar en hoe 
meer zicht we hebben op de toe-
komstige plannen van vereni-
gingen en stichtingen in ons kern-
gebied, des te beter kunnen we 
samen de aanvragen daarop 
afstemmen. 
Let bij het indienen wel op het 
meesturen van een goed onder-
bouwde begroting waarin je ook 
duidelijk en met naam en toe-
naam aangeeft welke andere par-
tijen een financiële bijdrage leve-
ren. Vermeld daarbij ook altijd 
waaruit je doelgroep bestaat en 
waarmee je draagvlak voor je 
project in onze kern aantoont. 
Zonder onderbouwde projectbe-
groting krijg je de aanvraag terug 
van de kerngroep met het ver-
zoek om deze aan te vullen. 
Natuurlijk kunnen de kern-
groepleden je daarbij helpen wan-
neer dat gewenst is. 
Hoe zit het ook alweer met het 
Gebiedsfonds?
De komende 10 jaar storten de 

Rijksoverheid, de provincie 
Drenthe en de gemeente Borger-
Odoorn zo'n 3 miljoen euro in het 
fonds om lokale maatschappelij-
ke initiatieven te ondersteunen. 
Jaarlijks komt 1/10 deel van het 
totale bedrag beschikbaar voor 
de kernen. Het fonds moet een 
belangrijke bijdrage leveren aan 
de leefbaarheid van het effectge-
bied van de windparken in de 
gemeente Borger-Odoorn. Om 
de verdeling van de gelden vol-
gens lokaal opgestelde spelre-
gels te stroomlijnen is de stich-
ting Gebiedsfonds Drentse Mon-
den opgericht. Binnen onze 
gemeente zijn 7 kerngroepen 
vastgesteld, waarvan Buiner-
veen-Nieuw Buinen West 'onze' 
kern betreft. 

De Kerngroep Buinerveen-
Nieuw Buinen West bestaat uit:
 Ina Habing (voorzitter)
 Chris van Houten 
 (secretaris)
 Dennis Middeljans 
 Arnold Habing
 Gerbrand Plat
 Harm van Rhee 
 Margriet Nascimento 

De kerngroep beoordeelt de bin-
nengekomen aanvragen door ze 
te toetsen aan de spelregels van 
het Gebiedsfonds. We vinden het 
nog steeds leuk wanneer een paar 
jongeren uit ons dorp mee willen 
gaan draaien in de kerngroep. 
Om formeel mee te kunnen 
beslissen moet je 18 jaar zijn, 
maar mee kunnen praten en 
invloed hebben is natuurlijk niet 
leeftijdgebonden. Dus, heb je 
ideeën voor ons leefgebied Bui-
nerveen-Nieuw Buinen West én 
wil je graag met een groep afwe-
gingen maken voor toekenning 
van bedragen uit het gebieds-
fonds, dan horen we het graag!
Ieder jaar komt voor onze kern 
een bedrag van ruim 
€ 35.000,- beschikbaar.
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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

Tremolino
Tremolino repeteert elke 
woensdagmorgen van 10.00-
12.00 uur in het Dorpshuis 
Buinerveen.

Inl.:    
olga.spijkerman@planet.nl
mob:  06-21585576

Alléén via de website www.ge-
biedsfonds.nu kunnen aanvragen 
voor een financiële bijdrage uit 
het gebiedsfonds ingediend wor-
den. Ook de voorwaarden waar-
aan de aanvragen moeten vol-
doen staan daar vermeld. Denk in 
ieder geval aan het aantonen van 
een breed draagvlak binnen ons 
kerngebied voor je initiatief, een 
goede financiële onderbouwing 
én check of je aanvraag/project 
niet toevallig de taak is van de 
overheid of een semipublieke 
instantie. Daarmee voorkom je 
dat de aanvraag niet in behande-
ling genomen wordt. 
Heb je vragen, dan kun je altijd 
met een van de kerngroepleden 
contact opnemen. De uiterlijke 
inleverdatum voor de aanvragen 
voor het eerste kwartaal van 
2023 is 31 maart 2023. Daarna 
worden ze beoordeeld op de cri-
teria die je ook op de website 
kunt vinden door de kerngroep 
en doorgezet met een advies naar 

de stichting Gebiedsfonds Drent-
se Monden. Het streven is om 
eind april 2023 de volgende 
bedragen uit het fonds uit te kun-
nen keren. 

Een tweede fonds? We merken 
dat er soms wat verwarring is 
over het gebiedsfonds waar we 
nu mee werken. Vanuit de wind-
parken zelf wordt ook gesproken 
over een gebiedsfonds. Dat fonds 
betreft voor de gemeente Borger-
Odoorn en deels Stadskanaal de 
gelden die beschikbaar worden 
gesteld vanuit de windparken 
zelf op basis van opgewekt MWh 
stroom per jaar. Vertegenwoordi-
gers van de windparken zijn nog 
steeds in gesprek met een nieuwe 
adviesgroep vanuit de 8 kernen 
(7 + Stadskanaal) over de beste-
ding van deze toekomstige geld-
stroom. Dat staat dus op dit 
moment volledig los van het 
gebiedsfonds waar we nu in onze 
kern aanvragen voor in kunnen 

dienen. Wel weten we intussen 
dat per kern 15 jaar lang ong-
eveer € 20.000,- op jaarbasis 
beschikbaar kan gaan komen 
vanaf 2023 uit het fonds van de 
windparken. Zodra bekend is hoe 
het nieuwe fonds eruit gaat zien 
en binnen welke 'spelregels' daar-
voor aanvragen ingediend kun-
nen gaan worden, wordt onze 
kern daarover geïnformeerd. 
Intussen is wel duidelijk dat indi-
viduele compensatieregelingen 
op basis van het aantal woningen 
en de verwachte middelen in het 
fonds, per woonhuis niet echt 
lonend zijn. Zodra meer bekend 
is over dit fonds, zullen we dat 
ook met jullie delen via onze 
dorpskrant. Houd daarvoor ook 
de site www.drentsemondenoos-
termoer.nl van de windparken 
zelf in de gaten. 

Margriet Nascimento

http://www.school59.nl
mailto:hobo14@zonnet.nl
mailto:olga.spijkerman@planet.nl
http://www.gebiedsfonds.nu
http://www.gebiedsfonds.nu
http://www.drentsemondenoostermoer.nl
http://www.drentsemondenoostermoer.nl


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 tm donderdag 
   08.00 - 18.30 uur
Vrijdag  08.00 - 17.00 uur
Er zijn dan geen medewerkers aanwezig, je kunt 
alleen inleveren, lenen en verlengen

* Alleen als het MFA Hunzehuys ook op deze tijden 
geopend is

NIEUWS VAN DE BIBLIOTHEKEN

Digitaal Spreekuur
Op maandag 6 maart en 3 april 
van 14.00-15.30 uur.
Er is een docent aanwezig die u 
leuke en handige tips kan geven 
of die u vragen kunt stellen 
omtrent uw pc, laptop, tablet en 
smartphone. Neem uw eigen 
laptop, tablet of smartphone mee. 
Het Digitaal Spreekuur is gratis 
en ook voor niet-bibliotheek 
leden. Doe mee, u bent van harte 
welkom! 
 
Kleintje Bieb: 
Plaatjes & Praatjes 
Op woensdag 8 maart en 12 april 
van 10.00-11.00 uur. 
Kom met je kind (1,5 tot 4 jaar) 
naar dit gezellige uurtje. We gaan 
voorlezen, zingen, spelletjes 
doen of knutselen. Toegang is 
gratis.

Kinderboeken Leesclub 
Zit je in groep 7 of 8 kom dan 
naar de Kinderboeken Leesclub. 
Eén keer per maand op dinsdag 
van 15.00-16.00 uur organiseren 
we een gezellig, leerzaam uurtje 
waarin we met elkaar praten over 
de boeken die we gelezen hebben 
en gaan we ook creatief aan de 
slag. De eerstvolgende data zijn 
21 februari en 21 maart. Lijkt het 
je leuk geef je dan op in de biblio-
theek of via
info@bibliotheeknieuwbuinen.nl

Vrouwengroep
Sluit je aan bij de Vrouwengroep 
in bibliotheek Nieuw-Buinen, 
Noorderdiep 131.
Elke 14 dagen op maandag van 
9.30-11.00 uur. In samenwerking 
met Welzijnsgroep Andes Bor-
ger-Odoorn.
Elkaar ontmoeten
Thema's bespreken 
 Leuke activiteiten  
(Taal) spelletjes spelen 
Gezellig bij een kopje koffie of 
thee. 
De eerstvolgende data zijn:
6 februari, 20 februari, 6 maart en 
20 maart.
Aanmelden hoeft niet, we zien je 
graag tijdens deze gezellige en 
leerzame bijeenkomsten. 

Nationale Voorleesdagen
Boeken zijn belangrijk én plezie-
rig voor peuters en kleuters. Tij-
dens de Nationale Voorleesda-
gen, van 25 januari t/m 4 februari 
werd er extra aandacht ge-
schonken aan voorlezen aan kin-
deren van 0 tot 6 jaar.

Bibliotheek Nieuw-Buinen openingstijden
Maandag: 14.00 - 17.00 uur
Dinsdag: 14.00 - 17.00 uur
Donderdag: 08.30 - 11.00 uur 
  14.00 - 17.00 uur
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Het prentenboek van het jaar is 
'Maximiliaan Modderman geeft 
een feestje' van Joukje Akveld en 
Jan Jutte.
De bibliotheken organiseerden in 
het kader van de Nationale Voor-
leesdagen, voorstellingen voor 
peuters en kleuters (2 t/m 5 jaar) 
door Poppentheater Jinky's Mik-
mak, geïnspireerd op dit prenten-
boek.
 
Prentenboek van het Jaar
Het prentenboek van het Jaar is 
Maximiliaan Modderman geeft 
een feestje van Joukje Akveld en 
Jan Jutte. 
Maximiliaan Modderman is 
alleen thuis en organiseert een 
feest voor zijn speelgoedbeesten. 
Met taart! Het wordt een wild 
feest. En een vies feest. Wat zul-
len mama en papa zeggen als ze 
thuiskomen?
Een uitbundig en herkenbaar 
verhaal voor alle kinderen die er 
weleens een puinhoop van 
maken.

Prentenboeken Top 10
De Prentenboeken Top 10 laat de 
leukste prentenboeken zien van 
dit jaar! Met deze boeken zorg je 
ervoor dat het voorlezen nóg 
leuker wordt! 
Bekijk de top 10:

BORA Kiekeboe! – Deborah van 
de Leijgraaf (auteur/illustrator)
Brave hond! Stoute kat! – Bette 
Westera (auteur) en Mies van 
Hout (illustrator)
De bijzondere beer – Tjibbe Veld-
kamp (auteur) en Marijke ten 
Cate (illustrator)
De eend die niet van water hield – 
Steve Small (auteur/illustrator)
Een zee van liefde – Pieter Gau-
desaboos (auteur en illustrator)
Ik ben Pippi niet! – Yvonne Jag-
tenberg (auteur en illustrator)
Kom, we gaan een boek lezen – 
Suzanne Strasser (auteur en illu-
strator)
Nee! zei Konijn – Marjoke Hen-
richs (auteur/illustrator)

Wat zegt de kleine krokodil op de 
crèche? – Eva Montanari (auteur 
en illustrator)
Maximiliaan Modderman geeft 
een feestje - Joukje Akveld (au-
teur) en Jan Jutte (illustrator)

Deze boeken kan je lenen bij de 
bibliotheek bij jou in de buurt.
Aan de slag met je DigiD
Op dinsdagochtend11 april star-
ten we in Bibliotheek Borger een 
cursus Aan de slag met je DigiD. 
De cursus bestaat uit 3 lessen.
De cursusdata zijn 11, 18 en 25 
april van 09:30 tot 11:30 uur.
Inhoud cursus:
Digisterker/Aan de slag met je 
DigiD
In de cursus Aan de slag met je 
DigiD leer je digitale (over-
heids)diensten gebruiken, o.a. 
van de gemeente, overheid en de 
Belastingdienst. De cursus 
bestaat uit modules, bijvoorbeeld 
over: Een DigiD aanvragen en 
gebruiken
Informatie zoeken en vinden op 
websites van de overheid
Een toeslag aanvragen
 Een afspraak maken via een web-
site
Je  persoonl i jke  omgeving 
gebruiken van overheidsorgani-
satie, zoals Mijn toeslagen, 
werk .n l  en  Mi jnOverhe id

Belastingaangifte doen
De bibliotheek helpt je op weg
Als je aangifte doet voor de in-
komstenbelasting, dan moet dit 
elk jaar voor 1 mei. Dat gaat via 
de online omgeving van de Be-
lastingdienst.
Heb je hulp nodig? Of wil je 
advies? Kom langs - de biblio-
theek helpt je op weg.
Kom naar de informatiebijeen-
komst
Krijg advies bij het spreekuur
Gebruik de computer en printer
Doe een gratis computercursus
Wegwijs in het lokale aanbod aan 
invulhulp
Ook als je geen lid bent van de 
bibliotheek staan onze medewer-
kers voor je klaar.
Voor inhoudelijke vragen over de 
aangifte kun je ook contact opne-
men met de Belastingtelefoon. 
Bel gratis 0800 - 0543.

Word lid bij de bibliotheek 
en geniet van:
Lenen bij alle bibliotheken in 
Drenthe, maar ook bij veel ande-
re bibliotheken in Nederland.
Keus uit duizenden boeken, tijd-
schriften, luisterboeken, films en 
muziek-cd's.
Gratis e-books downloaden voor 
je e-reader, tablet, smartphone of 
computer.
Korting op activiteiten, zoals 
lezingen, voorstellingen en 
workshops.
Tot en met 18 jaar is het jeugd 
abonnement in Drenthe overal 
gratis. Word je 19 dan wordt deze 
automatisch, behalve in Biblio-
theek Assen, omgezet in het klei-
nere en beperkte gratis Start-
abonnement, of je kiest voor een 
uitgebreider betaald abonne-
ment.
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NIEUWS van Plaatselijk Belang Buinerveen/Nieuw-Buinen west

Plaatselijk Belang is een vereniging die de inwoners vertegenwoordigt 
bij diverse (overheid-) instanties. Plaatselijk Belang is niet alleen een 
aanspreekpunt voor alle inwoners maar ook voor externe organisaties. 
Wij behartigen de belangen van het dorp en vertegenwoordigen het 
dorp bij regionaal overleg. En verlenen steun aan plaatselijke 
projecten en activiteiten.Optrommelen en

-Sterrendorp:
Op woensdag 1 februari vond de 
vervolgbijeenkomst van het 
Optrommelen plaats.  Verschil-
lende personen en organisaties 
waren uitgenodigd en aanwezig. 
De bedoeling van de avond was 
uitwisseling over kennis, kunde, 
geld en tijd om stappen te maken 
om ideeën uit te werken en ver-
der vorm te geven. 
Voor werkgroep Verkeer:
Jan Ymker en Jeroen Bouma - 
Gemeente Borger-Odoorn, Wijk-
agent Arjan Katerberg en Veilig 
Verkeer Nederland samen met 
werkgroepleden. 
Gespreksleider Andre Kamp

Voor werkgroep 
Energietransitie:
Lidy Kuiper - gemeente Borger-
Odoorn, wethouder Jeroen Hart-
suiker, Ben Timmermans - Avi-
tec, Geert Deekens - energie-
coach en werkgroep energie Val-
the samen met werkgroepleden. 
Gespreksleiders Marijke Kardol 
en Maria de Boer

Voor werkgroep Wonen:
Peter de Jager - gemeente Bor-
ger-Odoorn, Janna Speelman - 
Woningcorporatie Lefier, Wietze 
van der Harst – gebiedsco-
ördinator gemeente Borger-
Odoorn samen met werkgroeple-
den. 
Gespreksleider Maryska Kremer

Voor werkgroep Bos 't Meras en 
gymzaal School 75:
Dirk Nuus en Niels Frietema – 
gemeente Borger-Odoorn, com-
bicoach Daniel Kröder samen 
met werkgroepleden.  
Gesprekleiders Gideon Loerak-
ker en Annyttsje Pruim
Voor werkgroep Dorpshuis en 
Voorzieningen/activiteiten:
Raymond Schipper – Dorpshuis, 
Jan Wim Ensing en Renee 
Schnakenberg - Welzijn Andes 
samen met werkgroepleden.
Gespreksleiders Alice van Iersel 
en Ina Habing

De werkgroepen hebben versla-
gen gemaakt van de avond, die 
over en weer veel informatie 
heeft opgeleverd.

Verslag Werkgroep 
Verkeer 1-2-2023
Uit de optrommel enquête kwam 
met stip op nummer 1 de ver-
keersproblematiek. Enerzijds het 
te hardrijden, anderzijds de voet 
en fietspaden die er of niet zijn of 
slecht verlicht zijn. 
Wij inwoners van dit dorp zijn 
zelf het probleem voor het groot-
ste gedeelte van het probleem. 
M.a.w. wij zelf rijden als gekken 
door dit dorp, althans zo wordt 
het ervaren.
Voor deze avond waren twee 
mensen van de gemeente, rayon-
hoofd van Veilig Verkeer Neder-
land (VVN), de wijkagent, Koos 

Vlieger en tevens de vier leden 
van de werkgroep verkeer aan-
wezig.
Wat kunnen we gaan verwach-
ten: Allereerst de reconstructie 
van het Zuiderdiep wat al in volle 
gang is. Hierbij waren de scholen 
met de bushaltes voor een aantal 
mensen een bron van ongerust-
heid. Na uitleg zijn we het met 
elkaar eens dat de keuze voor 
deze manier van aanleg een logi-
sche is. Kan dit gevaar opleve-
ren: ja, maar wat mensen in een 
voertuig voor beslissingen 
maken, waardoor het gevaar ont-
staat, is niet uit te bannen. Hoe 
een en ander bij de firma Sloots, 
Zuiderdiep 217 gaat ontpoppen, 
zal de toekomst uitwijzen. Fa. 
Sloots moet haar toeleveringen 
zodanig regelen dat er maar 1 
vrachtwagen tegelijk op het Zui-
derdiep staat.
Voor wat betreft het fietspad en 
de verlichting langs het Zuider-
diep. Dit fietspad krijgt een 
breedte van drie meter en gaat 
niet verlicht worden. Dit is beleid 
wat breed gedragen wordt binnen 
de provincie. Als voetganger 
langs dit fietspad is het dus aan te 
raden om jezelf zichtbaar te 
maken.
Noorderstraat en de Zuiderstraat:
Deze straten gaan in de toekomst 
binnen de bebouwde kom 30 
km/h wegen worden. Mocht er 
een reconstructie van de straat 
komen, dan gaat dit in overleg 
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met de bewoners van deze straat.
Obstakels, verkeersdrempels, 
fietspaden voetpaden alles is dan 
bespreekbaar. Dit geld ook nog 
voor het Noorderdiep, daar is in 
het verleden bewust gekozen om 
geen drempels aan te brengen, 
maar het kan alsnog gerealiseerd 
gaan worden mocht daar behoef-
te aan zijn. Nogmaals, de bewo-
ners zelf zijn de overlast veroor-
zakers.
Wat gaan we doen aan bewust-
wording:
VVN gaat een “0” meting ver-
richten ( we gaan proberen om de 
grote wegen te monitoren)
VVN gaat samen met vrijwilli-
gers een dag met de lasergun 
diverse plaatsen meten en u daar 
direct middels duim omhoog of 
naar beneden te laten weten wat 
uw snelheid was.
De smiley moet aangepast wor-
den. Nu krijgt u een rood of groen 
gezicht te zien, dit gaat de geme-
ten snelheid worden. VVN geeft 
aan dat dit effectiever is in de 
bewustwording. 
Verder zijn er nog stickeracties 
etc. ter tafel gekomen.
Autorijschool Koos Vlieger gaat 
voorlichting geven aan scholen 
en volwassenen in Dorpshuis De 
Viersprong.
Ter afsluiting, uw veiligheid 
begint bij uw eigen rijgedrag!

Verslag werkgroep 
energietransitie 1-2-2023
Energietransitie is een veelom-
vattend onderwerp. We hebben 
het daarom in tweeën gesplitst. 
Wat is van belang voor het hele 
dorp en wat voor individuele 
huishoudens. Omdat het de 
bedoeling is, dat er in de toe-
komst  geen aardgas  meer 
gebruikt wordt, moeten we 
omzien naar andere energiebron-
nen. We kunnen daarom heel blij 
zijn met een bedrijf als Avitec bij 
ons in het dorp. 

Ben Timmermans hield een korte 
presentatie over de ontwikke-

lingen rondom waterstof produc-
tie. Deze informatie zal t.z.t. 
gedeeld worden met het dorp. 
Avitec gaat, in samenwerking 
met Solarfields zonneparken en 
de windmolens, groene waterstof 
produceren. Het zonnepark en de 
windmolens geven een over-
schot aan energie, die gebruikt 
kan worden voor de productie 
van waterstof. Daarbij zijn 
slechts twee grote zeecontainers 
nodig. Er zullen geen auto's met 
waterstof door het dorp rijden.
Zodra de productie op gang is 
start:
Stap 1: een pilot waarbij 12 hui-
zen worden aangesloten op 
waterstof. Die huizen staan dicht 
in de buurt van Avitec en de plan-
ning is oktober 2024.
Stap 2: Uitbreiding van de zon-
neparken op de vloeivelden aan 
de Tweederdeweg Noord. Daar-
na kan er zoveel waterstof gepro-
duceerd worden, dat heel Buiner-
veen/Nieuw-Buinen west hierop
aangesloten kan worden. De 
logistieke mogelijkheid is al aan-
wezig en het is aan de nutsbedrij-
ven om de aansluiting te voltooi-
en. Wat een mooie ontwikkeling 
voor ons dorp!
Hoe lang het duurt is nog niet 
bekend, maar de ontwikkelingen 
gaan snel. De andere weg tot ener-
gietransitie en besparing ligt bij 
onszelf.
Verduurzaming en isolatie van de 
huizen is daarbij het belangrijk-
ste punt. Wat we er zelf allemaal
aan kunnen doen om zo zuinig 
mogelijk met energie om te gaan 
willen we laten uitleggen op een
voorlichtingsavond.
De energie werkgroep wil hier-
voor de energie coach, de 

beleidsmedewerkster van de 
gemeente en natuur en milieu 
Drenthe uitnodigen.
Via de website www.buiner-
veen.info en door middel van een 
aankondiging in WeekinWeekuit
en via Facebook Plaatselijk 
Belang Buinerveen wordt u hier-
voor uitgenodigd.

Verslag werkgroep 
Wonen 1-2-2023:
Kernpunten en afspraken:
Wietze en Remko vragen de 
informatie op van eerdere 
enquêtes m.b.t. het onderwerp 
Wonen.
We gaan daarna zelf een enquête 
maken, uitvoeren en analyseren 
om de behoefte te peilen.
De afdeling Wonen van de 
Gemeente gaat ons daarbij 
ondersteunen en adviseren.
De werkgroep Wonen gaat voor 
de jaarvergadering van Plaatse-
lijk Belang op 22 Februari 2023 
alle beschikbare en wensbare 
bouwlocaties binnen de bebouw-
de kom in kaart brengen.
Deze lijst bespreken wij met de 
Afdeling Wonen van de gemeen-
te. Daarna doen Serena en Peter 
onderzoek naar de haalbaar-
heid/beschikbaarheid van de 
locaties. Na goedkeuring door de 
gemeente kunnen de locaties 
opgenomen worden in een lijst 
van mogelijk beschikbare bouw-
locaties op de gemeentelijke 
Website. Voorlopig kijken we 
nog niet naar de wettelijke proce-
dures e.d. Wij hebben kennis 
genomen van het Woningbouw-
plan Hollandia van Avitec, uit-
eengezet door de heer Ben Tim-
mermans. 
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Doelen:
*Is er behoefte aan een Knarren-
hof?

*Kopen en huren tegen beheers-
bare prijzen
*Bouwen van tijdelijke woning-
en, model zorgwoningen
*Jongeren uit het Werkgebied 
van Plaatselijk Belang koppelen 
aan Ouderen voor overname 
woningen
*Jongeren voorkeur geven bij 
Nieuwbouw. Is gemeentelijke 
subsidie voor Starters op de 
woningmarkt beter te promoten.

Verslag werkgroep 
Bos 't Meras en 
Gymzaal School 75 – 1-2-2023:    
Realiseren van recreatieve sport-
activiteiten in de gymzaal School 
75 is haalbaar. Gemeente en voet-
balvereniging gaan meewerken 
om dit te realiseren. Doel is 
najaar gerealiseerd. 
Er wordt gekoerst op een trim-
baan in het bos. De gemeente 
kijkt naar de haalbaarheid van de 
beschikbare informatie van de 
werkgroep en komt daar binnen 
een maand op terug. Doel is een 
aanbod te hebben begin 2024.

Verslag werkgroep 
Dorpshuis/Voorzieningen/
activiteiten/Vrijwilligersbank 
1-2-2023:
Na een brainstormsessie samen 
met Raymond Schipper, pachter 
van ons dorpshuis, en Jan Wim 
en Renee van Welzijn Andes wor-
den vanuit de werkgroep dorps-
huis/activiteiten in 1e instantie
2 ideeën verder uitgewerkt.

Vrijwilligersbank:
Kunnen we in Buinerveen een 
vrijwilligersbank opzetten. Doel 
hiervan is om mensen die hulp 
nodig hebben bij een klusje en 
mensen die dit klusje wel even 
willen opknappen bij elkaar te 
brengen.
Dat kan van alles zijn en variëren 
van het ophangen van een lamp 
tot wat hulp in de tuin of een lift 
naar bijv. de huisarts. Met behulp 
van de expertise van welzijns-
groep Andes gaan we kijken hoe 
we dit op een goede manier kun-
nen opzetten. Meer nieuws 
volgt!

Activiteiten in het dorpshuis:
Organiseren van diverse activi-
teiten, zowel overdag als in de 
avond, in het dorpshuis, maar 
dan zonder verplichting/lid-
maatschap van een vereniging of 
club. Dit kan variëren van geza-
menlijk eten tot een spelletjes-
avond, creatief café of praathuis 
waarbij bepaalde thema's/hob-
bies etc. centraal staan. Een club-

je mensen komt binnenkort bij 
elkaar om te kijken wat we alle-
maal zouden kunnen gaan doen. 
Ook hier, meer nieuws volgt!

Zuiderdiep/Hoofdstraat
/Hoofdkade: Vogelnestkastjes:
De vogelnestkastjes (eigendom 
van Plaatselijk Belang) zijn ver-
plaatst aan het Zuiderdiep door 
Jan Willem Jeuring en Ina 
Habing. Alle nestkastjes op 3 na 
waren bewoond. (27 van de 30). 
Ze zijn nu verdeeld over het hele 
Zuiderdiep. 

Groenplan Zuiderdiep, Hoofd-
straat, Hoofdkade:
Uit ons dorp hebben 3 inwoners, 
Wim Bruil, Trinke Hardy en Ina 
Habing samen met Dirk Nuus 
van gemeente Borger-Odoorn 
meegedacht over de invulling 
van de perken. En tevens over de 
bomen die nieuw geplant gaan 
worden. Er is zorgvuldig geke-
ken naar de omstandigheden 
voor de heesters en bomen en de 
hoogte i.v.m verkeersveiligheid. 
Het wordt een kleurrijk geheel, 
met nog extra bloembollen. De 
exacte locaties voor de bloem-
bollen worden in een later stadi-
um nader bepaald.
Perkbeplanting: Mahoniestruik 
met gele bloemen, Spiraea japo-
nica met rozerode bloemen en 
Clethra Alnifolia met witte bloe-
men. Bomensoorten: zilverlinde, 
kastanje, beuk, es, lijsterbes, 
amberboom, esdoorn en sierap-
pel. Vanaf 6 februari vind de 
bomenkap plaats. De te kappen 
bomen zijn inmiddels voorzien 
van rode stippen. De aanwonen-
den zijn ingelicht via een brief.
Door de werkzaamheden op het 
Zuiderdiep is het op sommige 
plekken erg donker. Werknemers 
van firma Alsema zijn wel bereid 
tot overleg en waar nodig aan-
passingen te doen. Bij gemeente 
Borger-Odoorn vindt een wisse-
ling plaats van projectleider: Jan 
Gardenier neemt de taken over 
van Peter Postema. 
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Verkeer Smiley:
De Sierzega Smiley snelheids-
meter is door gemeente Borger-
Odoorn geschonken aan de 
Dorpsbe langenve ren ig ing 
Nieuw-Buinen en Plaatselijk 
Belang Buinerveen/Nieuw-
Buinen West. Onderling hebben 
we de afspraak gemaakt om om 
de 3 maanden gebruik te maken 
van de Smiley. 
In december heeft de Smiley op 
het Noorderdiep gehangen vanaf 
Molenlaan.
In januari bij binnenkomst vanaf 
Buinen aan de Buinerstraat.
En op dit moment hangt de Smi-
ley aan de Noorderstraat en meet 
vanaf Drouwenerveen.
De Smiley moet via een app (al-
leen mogelijk via Android) aan-
gezet worden. De bestanden zijn 
naar de gemeente gestuurd. 
Terugkoppeling vanuit gemeen-
te: De gegevens van de Buiner-
straat zijn bekeken, maar de Smi-
ley heeft de snelheid gemeten 
buiten de bebouwde kom. De 
Smiley moet dus niet nabij een 
plek, zoals een komgrens, met 
verschillende snelheidsafspra-
ken hangen.
Voor de meting op het Noorder-
diep rijdt 85% niet harder dan 53 
km per uur. De gemiddelde snel-
heid is 44 km per uur. De mensen 
die 60 km of harder rijden daalt 
flink qua aantal.

Speeltuin:
Vanuit de meeste fondsen, die 
aangeschreven zijn, is een posi-
tief antwoord ontvangen. Voor 
Kern met Pit zijn we naar Wilhel-
minaoord geweest. In het pracht-
ige kerkje konden we ons speel-
tuinplan presenteren, de andere 
projecten bekijken en luisteren 
naar de pitches van de deelne-
mers van 2022. De bijdrage ont-
vangen wij pas in 2024, wanneer 
ons idee gepitcht moet worden. 
Een leuke ochtend, waarbij je 
weer nieuwe ideeën en advies 
opdoet.

Nieuwbouwplan Zuidonder:
De woningen op het Boerenerf 
worden op dit moment gebouwd. 
Hele panelen komen per vracht-
wagen aan en worden in 1 keer 
geplaatst. Trap, ramen en deuren 
zitten er al in. Helaas worden 
deze woningen niet te huur aan-
geboden, maar als koop. Via 
makelaar Stuursma kun je infor-
matie opvragen.
        
Ommetje/Nieuwjaarsinstuif:
Zondagmiddag 15 januari trot-
seerden 100 mensen het rege-
nachtige weer om mee te lopen 
met het Ommetje. Voor de 10e 
keer in Buinerveen/Nieuw-
Buinen West georganiseerd en 
wethouders Ankie Huijing en 
Jeroen Hartsuiker liepen dit keer 
ook mee. De start vond plaats bij 
Dorpshuis De Viersprong om 14 
uur, waarna we via het Zuider-
diep het jaarlijks bedrijfsbezoek 
aan deden. Melkveebedrijf Van 
der Aa stelde hun bedrijf open. 
We genoten van koffie, thee en 
melk met wat lekkers.   De melk-
stal en de Holsteiner koeien en 
kalfjes kregen aandacht van een 
ieder. Voor de kinderen lagen er 
kleurplaten en boekjes en voor de 
volwassenen was er een leuke 
quiz georganiseerd. Later in 
Dorpshuis De Viersprong wer-

den de prijswinnaars bekend 
gemaakt. Jacqueline Vlieger en 
Jannie van Rhee hadden vele 
vragen goed. Hoeveel water 
drinkt een koe? En hoeveel melk 
geeft een koe per dag?
Vervolgens liepen we, terwijl het 
droog werd,  via Eikenlaan en 
Noorderdiep naar het bos 't 
Meras. Via kronkelende paadjes 
of het hoofdpad door het bos om 
op de Noorderstraat uit te komen. 
Vervolgens naar het dorpshuis, 
waar de warme soepen en ander 
lekkers klaar stonden. De Meras-
kikkers speelden op hun instru-
menten mooie liedjes op het 
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toneel. Tijdens de opening van de 
Nieuwjaarsinstuif werd de nieu-
we beheerder Raymond Schip-
per voorgesteld.
Ook werd er een diavoorstelling 
van de vele gebeurtenissen en 
activiteiten in ons dorp van het 
afgelopen jaar gepresenteerd. De 
nieuwe naam van de zanggroep 
Volkszang werd bekend gemaakt 
door Margriet Nascimento. 
Voortaan heet dit koor onder lei-
ding van Gonda Bos Eigen Wies 
bedacht door Rika Ratering.
Verder was het een gezellig 
samenzijn die bezocht werd door 
meer dan 100 inwoners.

Tulpenbollen:
Gemeente Borger-Odoorn bood 
in januari gratis tulpenbollen aan 
voor iedere inwoner. Er zijn een 
fiks aantal opgehaald en deze 
zijn op 24 januari geplant bij het 
plateau. Bewust hebben we niet 
gekozen voor andere straten. Het 
maaibeleid van de bermen wordt 
dusdanig uitgevoerd, dat de bol-
len waarschijnlijk niet tot bloei 
komen. Ook mede vanwege de 
reconstructie van Hoofdstraat, 
Hoofdkade en Zuiderdiep zijn ze 
daar niet geplant.

NL doet
Zaterdag 11 maart, opknappen 't 
Meras bos tussen 09:30 - 13:00 
uur. 't Meras is een bos in Buiner-
veen, eigendom van de gemeen-
te, waar veel in wordt gewan-
deld. Ook worden er activiteiten 
gehouden, o.a. een spooktocht en 
spellen tijdens de spelweek.
Om deze activiteiten goed en 
veilig te laten verlopen is het 
belangrijk dat er jaarlijks onder-
houd aan de paden plaats vindt. 
Er moet gesnoeid worden en 
gemaaid. Het grote onderhoud 
gebeurt eens in de 10 jaar door de 
gemeente. Plaatselijk Belang 
voelt zich verantwoordelijk voor 
het jaarlijks bijhouden. Wie helpt 
er mee? Graag aanmelden via de 
website www.nldoet.nl of bij 
Marijke Kardol.

Website:
Hopelijk hebt u onze nieuwe 
website www.buinerveen.info al 
eens bekeken?  
Hét adres van de nieuwe website 
van Buinerveen/Nieuw Buinen-
West. Met veel enthousiasme en 
inzet door Plaatselijk Belang 
opgezet. Op deze website staan 
alle activiteiten in de agenda, die 
in ons dorp georganiseerd wor-
den. Denk er wel om de activitei-
ten aan te melden via redac-
tie@buinerveen.info  Ook vindt 
u een pagina met historische 
informatie, alle verenigingen 
staan genoemd onder 'vrije tijd' 
en bij toerisme vindt u verschil-
lende wandelroutes rondom ons 
dorp.

Bent u ondernemer in Buiner-
veen of Nieuw Buinen-West? 
Voor €10 per jaar kunt u adverte-
ren op onze website! Kijk voor 
meer informatie op de pagina 
aanmelden ondernemers.
Lidmaatschap:
Aanmelden en opzeggen van het 
lidmaatschap van Plaatselijk 
Belang bij verhuizing of andere 
redenen, kan bij Jan van Noort-
wijk, jvannoortwijk@hetnet.nl .

Het bestuur van Plaatselijk 
Belang Buinerveen/Nieuw-
Buinen west bestaat uit:
Ina Habing, voorzitter
Marijke Kardol, secretaris
Jan van Noortwijk, penning-
meester
Ina Veenstra, lid
Jacqueline Arkeveld, lid
Carianne Mencke, lid
Vacature lid

Emailadres: 
plaatselijkbelang@buinerveen.info

www.buinerveen.info

mailto:plaatselijkbelang@buinerveen.info
http://www.buinerveen.info
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Uitnodiging jaarvergadering:

Op woensdag 22 februari houden we onze jaarvergadering 
samen met Stichting Dorpshuis De Viersprong. 

Aanvang om 19.30 uur. 
Hans Klaassens, Beleidsmedewerker groen van Gemeente Borger-Odoorn komt 

uitleg geven over het onderhoud van groen.

AGENDA:
1. Opening
2. Mededelingen; o.a. 200 jaar Nieuw-Buinen feest 31 mei – 4 juni 2023
3. Hans Klaassens, Beleidsmedewerker groen van Gemeente Borger-Odoorn 
 geeft uitleg over het onderhoud van groen
4. Notulen jaarvergadering 2022  Staan op de website www.buinerveen.info 
5. Jaarverslagen 2022
6. Financiën, verslagen penningmeesters 2022
7. Verslag kascontroles en benoeming kascommissies 2023
8. Bestuursverkiezingen 
 Herkiesbaar Marijke Kardol, bestuurslid Plaatselijk Belang
  Vacature bestuurslid Plaatselijk Belang
9. Verbouwing Dorpshuis De Viersprong
10. Gezamenlijk project Stichting Dorpshuis en Plaatselijk Belang:
  “5 SterrenDorpen en Optrommelen” 
 Afscheid Sterrenteam en voorstellen werkgroepen
11. Website www.buinerveen.info en Dorpskrant 
12. Andere mededelingen
13. Rondvraag 
14. Sluiting

Website:

www.buinerveen.info
Ook adverteren mogelijk

http://www.buinerveen.info
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(Adem) Coach & Trainer
Bram van Diepen

Persoonlijke ontwikkeling om krachtiger 
in je eigen schoenen te gaan staan.

Neem een kijkje op de website of 
boek een gratis kennismakingsgesprek 
om meer te weten te komen.

www.stapinjeeigenschoenen.nl
06 83 33 96 32
Zuiderstraat 41 

Buinerveen

Avitec infra & milieu NV

Zuiderdiep 34, 9521 AT Nieuw-Buinen

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

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

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

Het beste adres voor voetverzorging

www.pedicureholla.nl

Hollandialaan 4

9521 BW Nieuw-Buinen (West)

Behandeling op afspraak 06-13251889

Pedicure Holla

Bomenkap 
Zuiderdiep

http://www.school59.nl
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Hypnotherapie en coaching
volwassenen en kinderen

 In te zetten bij:
 • Angsten en fobieën  • Migraine en hoofdpijn
 • Afvallen   • Pijnbestrijding
 • Beter slapen   • Stoppen met roken
 • Burn-out en stress  • Zelfvertrouwen

Zuiderdiep 20  www.feel-fine.nl
9521 AT Nieuw-Buinen  info@feel-fine.nl
 0619050605

Feel-Fine

Sinds november vorig jaar staat 
er een voedselkast met mini bieb 
op het Noorderdiep 120 in 
Nieuw-Buinen. Een voedselkast 
is een kast die bij iemand op de 
oprit staat en voor mensen 
bedoeld is die door omstandighe-
den hun dagelijkse boodschap-
pen niet meer kunnen betalen. 
Niet alleen voor de minima maar 
juist ook voor de groep mensen 
die werken en ondernemers die 
nergens anders terecht kunnen. 
Vandaag de dag hoef je maar een 
verkeerd energie contract te heb-
ben om heel snel in de financiële 
problemen te komen. 

De kast is vrij toegankelijk en zit 
niet op slot. Kunt u de bood-
schappen niet meer betalen, wees 
dan welkom bij de kast. In de kast 
staan houdbare producten zoals 
pasta, pakken drinken, ontbijt-
producten, potten met groentes 
ed. Maar ook verzorgingspro-
ducten zoals tandpasta, sham-
poo, douchegel en schoonmaak-
middel. Sinds begin februari van 
dit jaar is de kast ook een offi-
cieel menstruatie uitgifte punt 
van Stichting Armoede. Dit 
houdt in dat wij menstruatiepro-
ducten van Stichting Armoede 
krijgen om gratis uit te delen via 
onze voedselkast aan hen die het 
zelf niet kunnen betalen.

Om voor iedereen genoeg pro-
ducten te hebben zijn er een paar 
spelregels. 
Neem per bezoek maximaal 5 
producten mee voor het eigen 
huishouden.
Je mag 2x per week langskomen 
bij de kast.

Tevens zit in de kast een mini 
bieb. Hier kunt u boeken lenen, 
ruilen of gewoon meenemen die 
u wilt lezen. 

Voedselkast Noorderdiep en mini bieb 'T Leutje biebje

Bent u nieuwsgierig naar 
de kast?  Kom rustig 
kijken. 
De kast is ook via face-
book te volgen en heet 
'Voedselkast Noorder-
diep en mini bieb 'T leut-
je biebje'. 

De kast wordt gevuld 
door ontzettend veel, 
super lieve, donateurs 
d i e  s p u l l e n  k o m e n 
brengen die zij over heb-
ben. Zo is de kast door en 
voor elkaar.
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Nieuws van de Vrouwen van Nu, afdeling Buinerveen

Avondbijeenkomsten:
Kerstavond
Woensdag 21 december vierden 
we Kerstavond bij Chinees res-
taurant De Nieuwe Ster. Bijna 
voltallig zat iedereen op een stoel 
en na een welkom door voorzitter 
Willy Brouwer konden we in de 
rij voor een kop soep of voorge-
recht. Er was ruime keuze in 
hoofdgerechten en alles smaakte 
ons prima. Aan de verschillende 
tafels was men volop in gesprek. 
Tot slot nog een toetje of vruch-
ten en we waren allemaal goed 
gevuld. Ria Boelsma las nog een 
prachtig gedicht voor en Willy 
sloot de fijne avond af. Lekker 
chocolade kregen we mee naar 
huis.

Jaarvergadering en 
Presentatie Landwinkel Exloo
Woensdag 18 januari  werden 
wel vier jubilarissen in het zon-
netje gezet tijdens de jaarverga-
dering van Vrouwen van Nu. 
Trijn Hoving was 65 jaar lid, 
Hillie Reening 60 jaar, Winy 
Spiegelaar 55 jaar en Geesje Mid-
deljans was 25 jaar lid. De drie 
oudste dames werden verrast met 
een mooie zilveren speld met het 
logo van Vrouwen van Nu. 
Geesje ontving een handdoek 
waarop het logo is geborduurd. 
Alle vier kregen ze een prachtige 
toespraak van voorzitter Willy 
Brouwer en een oorkonde en 
bloemen uitgereikt. Ze mochten 
plaatsnemen aan de tafel waarop 
een geborduurd kleed lag, die 
door leden is gemaakt en aan-
geboden toen de afdeling 25 jaar 
bestond.
Thea van der Teems, Marja Rous 
en Hennie Wanders stapten uit de 
activiteiten/museumcommissie 
en werden bedankt met een toe-
spraak en een bloemetje. Nieuwe 
opvolgers worden nog gezocht.
Betsy ter Keurs werd in het 
bestuur herkozen.

Na de pauze heeft Thale Hulshof 
uit Exloo een prachtig verhaal 
met een vleug humor verteld 
over hoe zijn levensloop is 
geweest om van boer zijn beroep 
te kunnen maken, op een boerde-
rij te kunnen wonen en een land-
winkel te kunnen beheren. Een 
weg met vele hobbels, want het 
verliep niet altijd gladjes. Op dit 
moment heeft zijn gezin een 
grote schuur vol met kippen, 
waarvan de eieren aan huis ver-
kocht, maar ook rondgebracht 

worden. En tevens een landwin-
kel met allerlei producten, waar-
in verschillende mensen hun 
werk uitvoeren.

Woensdag 15 maart PeterJan 
Eleveld van Welzijnsgroep 
Andes komt vertellen over de 
organisatie en ouder worden en 
wat dan.
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Website
Wilt u op de hoogte blijven van 

het laatste nieuws van
‘Vrouwen van nu’, bezoekt u 

dan onze website:
http://vrouwenvannu.nl  

Interesse?
De bijeenkomsten vinden plaats in de achterzaal van Dorpshuis De Viersprong in 
Buinerveen. We beginnen 's avonds om 19.45 uur. Iedereen is van harte welkom 

en kan vrijblijvend 2 keer komen kijken. 
Informatie is ook te verkrijgen bij Geesje Middeljans, tel. 06-22950093

Voor alle correspondentie is dit ons emailadres:  
vrouwenvannubuinerveen@gmail.com  

maar bellen en persoonlijk contact opnemen mag uiteraard ook.

Als men overweegt om lid te worden van onze afdeling en de kosten (€ 56,50 voor 2023 ) zijn te hoog, 
kan men bij de gemeente  terecht voor een bijdrage. Toetsing van het inkomen zal hierbij plaats vinden. 

Woensdag 15 februari Alice Rou-
kema vertelt over bekkenbodem-
fysiotherapie

Woensdag 19 april Gezamenlijk 
naar Nieuw-Buinen waar Sinus 
Schuiling liedjes van Ede Staal 
gaat zingen.

Wandelen met andere afdeling-
en in Drenthe:
Aly Krol coördineert de provin-
ciale wandelingen. Heeft u vra-
gen of stelt uw afdeling zich 
beschikbaar voor het organiseren 
van een wandeling, neem dan 
contact op Aly.  Even een e-mail 
sturen naar:
1953krol@gmail.com. 
Of bellen met: tel: 0593526722
Elke deelnemer moet lid zijn van 
Vrouwen van Nu. Introducees 
kunnen niet vaker dan 2 maal 
meelopen.
Wandelen bij de afdeling Sleen 
op donderdag 9 februari start 
tussen  9 .30  en  10 .30  uur
Wandelen bij de afdeling Vled-
der op donderdag 9 maart start 
tussen  9 .30  en  10 .30  uur

Wandelen bij de afdeling Wester-
bork op donderdag 13 april start 
tussen 9.30 en 10.30 uur
Opgave bij de organiserende 
afdeling. Bij de prijs inbegrepen 
koffie/thee en cake en bij terug-
komst een kop soep met een 
broodje.

Provinciale Agrarische Com-
missie Themadag:
Op maandag 13 februari vindt 
deze themadag plaats met als 
onderwerp “Zorg voor mens en 
dier”. Met medewerking van 
Geert Lindenhols (Geerts Best; 
o.a. koolzaadolie) uit Zuidwolde, 
Wenda van Zuivelboerderij Bol-
huis uit Beilen en een dierenarts 
Charlotte Willemse uit De Wijk. 
Aanmelden kan bij Lenie Pegge, 
0599-212185.

Bestuur Vrouwen van Nu afde-
ling Buinerveen:
Willy Brouwer, Tineke de Wal, 
Rika Grooten, Betsy ter Keurs en 
Geesje Middeljans

Foto's en artikelen:
Meer foto's en artikelen van alle 
activiteiten zijn te zien op 
www.vrouwenvannu.nl onder 
lokale afdelingen.

mailto:vrouwenvannubuinerveen@gmail.com
mailto:1953krol@gmail.com
http://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, ,  06-21831002.pranger@nieuwbuinen.com

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

Foto hiernaast:
Zuiderdiep 19 
Nieuw-Buinen

Foto onder:
Zuiderstraat 10
Buinerveen

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

Ons nieuwe onderkomen in het 
M.F.A. gebouw De Noorder-
breedte is al door veel mensen 
bezocht en we hebben inmiddels 
al meerdere groepen mogen ont-
vangen die een rondleiding kre-
gen in ons glasmuseum. Ook 
hebben we weer materiaal 
mogen ontvangen wat t.z.t. weer 
een plekje zal krijgen in ons 
onderkomen. 
Onze dank daarvoor. 
Als bestuur en vrijwilligers zijn 
we al enkele middagen druk in de 
weer geweest om het een en 
ander uit te zoeken aan materiaal 
welke momenteel nog in opslag 
staat. Een hele klus en bestaat uit 
vele dozen die na de brand nog 
niet weer zijn geopend en zullen 
we bekijken wat voor ons nog 
bruikbaar is. 
De “Buuner”, het derde deel van 
2022 van de Historische Vereni-
ging Nieuw-Buinen, Buinerveen 
is inmiddels weer bij onze leden 
bezorgd en ligt bij de bekende 
verkooppunten. Ook in deze uit-
gave die 4 pagina's extra heeft, 
nemen wij u weer mee naar de 
historie van onze dorpen Nieuw-
Buinen en Buinerveen met ver-
halen uit  vervlogen tijden. 
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 
word 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 7,50 euro voor een 
tegemoetkoming in de hoge ver-
zendkosten.
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. Steeds meer mensen 
raken hiervan doordrongen en 
doneren oude spulletjes of zetten 
hun herinneringen op papier. 
Velen van ons kunnen zich geen 
beeld vormen over de periode 
rond en direct na de Tweede 
Wereldoorlog. Door de herinne-
ringen op papier te zetten blijft 
het voor het nageslacht bewaard. 
Dus………… laat u niet weer-
houden en zet de gebeurtenissen 
uit uw jeugd op schrift. Indien 
nodig wil de redactie u daarbij 
graag behulpzaam zijn. Een aan-
tal dorpsgenoten of oud dorpsge-
noten zijn u reeds voor gegaan.

Zuiderdiep 64

9521 AV Nieuw-Buinen

T 06 54774473

holmhuis@brocante-theeschenkerij.nl

www.holmhuis-brocantetheeschenkerij.nl

openingstijden: zie website

Ook kunt u ons volgen op de face-
book pagina's en op onze website 
waar meer over onze vereniging 
te vinden is. Facebook; Oald 
Buunermond en Oald Buuner-
veen en onze website; histver-
nbb.nl zijn dus te bezoeken.

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

Bestuur Stichting Dorpshuis Buinerveen
Gienus Ratering voorzitter      06 13686986  gienus@hrcoatings.nl
Gerbrand Plat,secretaris  0599 212698  06 54628093  gplat@hetnet.nl
Ina Ottens, penningmeester 0599 212719  06 13450972  ina.ottens@outlook.com
Ab Poelman, lid  0599 212857    ab.poelman@ziggo.nl
Jan van Noortwijk, lid 0599 212298    jvannoortwijk@hetnet.nl
Harm van Rhee, lid  06 52466113    harm-jane@online.nl
Jacob Hospers    06 16554099    jacobhospers@outlook.com
Email van onze beheerder: 

 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   

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

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

A.Sloots

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

Zuiderdiep 249 
Nieuw-Buinen

Tel 0599-617968

Zaterdag en zondag

Lopend Buffet

Onbeperkt eten voor slechts 

€ 18.90 p.p.
 

Ook catering mogelijk voor 
thuis en bedrijf

Bel voor een afspraak: 088 2323300
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Aannemer Avitec en ontwikke-
laar Solarfields willen bij het 
zonnepark Hollandia in Nieuw-
Buinen een elektrolyser bouwen 
van 5 megawatt. Het is de bedoe-
ling dat de elektrolyser recht-
streeks wordt aangesloten op het 
zonnepark en per jaar 300 ton 
groene waterstof gaat produce-
ren. Hiermee leveren de initia-
tiefnemers een belangrijke bij-
drage aan de opzet van een lokale 
waterstofketen in Drenthe. Part-
ner Repowered ondersteund het 
gehele proces.
Vanuit diverse omwonenden in 
Nieuw-Buinen werd een ziens-
wijze ingediend op de vergun-
ningsaanvraag. Naar aanleiding 
hiervan besloten we om een 
inloopmoment te organiseren om 
vragen vanuit de omgeving te 
kunnen beantwoorden. 
N.a.v. de ingediende zienswijze 
hebben we een concrete aanpas-
sing aangebracht in de situatie 
rondom het transport. Dat wil 
zeggen dat alle transportbewe-
gingen van tube-trailers (de 
vrachtwagens die de waterstof 
vervoeren) via de achterzijde van 
het perceel van Avitec het terrein 
op- en afrijden. Het gaat hier om 

gemiddeld 2 tubetrailers per dag.
Zowel lege als gevulde tube-
trailers zullen niet door de 
bewoonde dorpskern rijden maar 
gebruik maken van de Tweeder-
deweg (Zuid). 
Daarnaast werd nog ingezoomd 
op de vraag of waterstof gevaar-
lijk is voor de omgeving. Water-
stofgas is heel licht en bevat rela-
tief veel energie per gewicht-
eenheid, waardoor het ook zo 
interessant is als brandstof en 
energiedrager. Het gas vervliegt 
alleen veel sneller dan bijvoor-
beeld aardgas en is niet schade-
lijk voor de menselijke gezond-
heid, terwijl aardgas dat wel is. 
Waterstof is licht ontvlambaar, 
maar door de vluchtige aard van 
het gas is het risico op ontvlam-
ming erg klein. Ook de veilig-
heidssystemen rondom water-
stofinstallaties zijn ver ontwik-
keld door de decennia's lange 
ervaring met het gas in de indus-
trie.
Om een vergelijking te maken: 
Tanken van waterstof is veiliger 
dan tanken van bijvoorbeeld 
LPG. LPG is namelijk zwaarder 
dan lucht en zal dus blijven hang-
en als er iets misgaat, terwijl 

Waterstofproductie Nieuw Buinen
waterstof direct zou vervliegen.
Ook hebben we ingezien dat 
onze informatievoorziening rich-
ting de buurt, over een grotere 
schaal had gemoeten. We infor-
meren onze naaste buren regel-
matig over zaken binnen Avitec 
maar hadden bij project H2 Hol-
landia de gehele straat moeten 
uitnodigen en wellicht ook de 
aanliggende straten. Daarom 
zullen we bij een volgende bij-
eenkomst iedereen vrijblijvend 
uitnodigen.

Mochten er andere vragen zijn 
vanuit de omgeving, dan kunt u 
altijd contact opnemen met Avi-
tec per telefoon 0599 212170 of 
per mail info@avitec.nl. 

Freddy van der Werff beant-
woord de vragen graag en geeft 
meer informatie over het project. 

mailto:info@avitec.nl
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Schaats / visnieuws

 

 

 
 

 

 

Schaatsvereniging Buinerveen e.o.
Kontributie schaatsvereniging 2023

Donateur per gezin     € 6.00 p/j
Donateur alleenstaand    € 3,00 p/j
Gezinslidmaatschap     € 8,50 p/j
Persoonlijk lidmaatschap vanaf 18 jaar   € 6,00 p/j

Vanaf heden heb je geen losse viskaart meer nodig als je wilt vissen in de vijver, 
wanneer je lid bent van de schaatsvereniging, kun je gewoon komen vissen.
Bij vragen neem contact op met: Arnold, 06 13384448

Nieuws van Schaatsvereniging Buinerveen e/o

Het vroor al een paar dagen en 
nachten, maar was het genoeg? 
Zette de vorst door? Op basis van 
de vooruitzichten en metingen, 
besloten we op zondagochtend 
18 december toch de ijsbaan 
open te doen, althans het gedeel-
te dat betrouwbaar was. Dat was 
ongeveer de helft van de baan. 
Toch was er ruimte genoeg en er 
werd gezellig gebruik van ge-
maakt door jong en oud. Voor ons 
betekende het dat er in allerijl 
boodschappen gedaan moesten 
worden, want er moest wel iets 
zijn waar je even weer warm van 
kon worden in de kantine. Ook 
hebben we in de  daarop volgen-
de vergadering besproken of het 
niet verstandig zou zijn iemand 
met een EHBO diploma standby 
te hebben voor het geval dat er 
iets gebeurt. Bij deze dan ook een 
oproep aan iedereen die een gel-
dig EHBO diploma heeft en dié 
bereid is  aanwezig te zijn wan-
neer de ijsbaan open is. Wanneer 
meerdere mensen zich aanmel-
den kun je ook bepaalde dagde

len afspreken natuurlijk. Alles is 
bespreekbaar.
Intussen zijn we in de avonden 
weer begonnen met het laatste 
deel van onze huis aan huis 
ledenwerfactie. Momenteel zijn 
we op het Noorderdiep bezig en 
dan moet ook de Buinerstraat en 
klein gedeelte Hoofdstraat nog. 
Al met al een paar winters bezig 
geweest , maar we zijn erg blij 
met het aantal nieuwe leden en 
donateurs die onze vereniging op 
deze wijze steunen. Ook vragen 
we aan de mensen of we hun lid-
maatschap om mogen zetten naar 
automatische incasso, dat be-
spaart ons jaarlijks een hoop tijd 
en werk. Temeer omdat wij zelf 
natuurlijk ook ons eigen werk  en 
bezigheden hebben. 

Tot slot hier alvast de nieuwe 
datums voor de viswedstrijden, 
na  jaren van onderbreking door 
corona, starten we hier ook weer 
mee.
Zaterdag 22 april  
van 13.00 tot 16.00 uur
Zaterdag 27 mei 
van 18.00 tot 21.00 uur
Zaterdag 24 juni 
van 21.00 tot 24.00 uur
Zaterdag 15 juli 
van 18.00 tot 21.00 uur
Zaterdag 9 september 
van 13.00 tot 16.00 uur
Zaterdag 30 september 
van 13.00 tot 16.00 uur

Dus als je lid bent van de 
Schaatsvereniging Buinerveen 
e/o kun je komen vissen, hier-
voor is geen aparte viskaart (zo-
als voorheen) meer nodig.

De Oud IJzer Actie gaan we hou-
den op zaterdag 6 mei 2023. 
Nader bericht volgt.
Hartelijke Groet,
Het bestuur
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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, dekbed-
overtrekken, gordijnen en hand-
doeken
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 81810359

Vrijwilligers VV Buinerveen

Nieuw-Buinen
Locatie: 
MFA Noorderbreedte 
Noorderdiep 137
9521 BC Nieuw-Buinen

Tel.: 0800 2009
Mail: hetveenland@
socialeteamsborgerodoorn.nl

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, Donderdag 
9-12 uur & 13-15.30uur
Woensdag 13-15.30 uur

Bereikbaar tijdens 
openingstijden op 
06 83806189  

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 

Oproep:
Heeft u nog oude dorpskranten, van voor 2000, dan zouden wij 
die graag lenen om in te scannen. 
Wij missen namelijk nog een aantal van af 1993, tot en met 1995. 
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

mailto:hetveenland@socialeteamsborgerodoorn.nl
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COLOFON
Uitgever: 
Stichting Dorpshuis Buinerveen

Locatieadres:
Dorpshuis ‘de Viersprong’
tel: 212813

Redactie: 
Bram van Buuren 211918
brammes@t-mobilethuis.nl

Geert Hilbolling  212975
geert.hilbolling1@ziggo.nl
Foto’s
geert-hilbolling.jouwweb.nl 

Janny Hoving  212446
e.j.hoving@kpnmail.nl

Marjan Poelman 212275
marjanpoelman@hetnet.nl

E-mail-adres :

brammes@t-mobilethuis.nl
Website:

dorpskrant-buinerveen.nl

Redactieadres:                      
Bram van Buuren
  Hoofdkade 4       
Buinerveen
  tel: 211918
Bezorgers:
  Martie Alberts
  Andre Kamp
  Geert Boekholt
  Ina Ottens

  
Druk: 
       Middeljans, 
  Buinerveen 
  tel. 212232

Belangrijke telefoon nummers 

Politie Wijkagent   
     0900-8844 Arjan Katerberg
Gemeente:    zonder 0591  140591  
KCC Buurtbeheer   zonder 0591  140591  
Gebiedscoordinator.  
 Wietze van der Harst   06-11706974 
Dieren ambulance      09001122362 
Dorpsbelangen Nieuw-Buinen   06-27437413
Plaatselijk Belang Buinerveen/Nieuw-Buinen west        
06 55582238
Huisartsenpost buiten kantoortijden  0900-9229

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:marjanpoelman@hetnet.nl
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