Dorpskrant Buinerveen
Februari 2022

Ombouw van de Hoofdstraat en
het Zuiderdiep

Van boven naar beneden:
Ja, en er zijn stoplichten
in Buinerveen.
Eerst het verwijderen van de
parkeerplaatsen en voetpad door
fa Onrust.
Daaronder zie je de nieuwe
hoofdleidingen voor het gas en
het water. Deze worden ingegraven door de firma Alsema uit
Zuidlaren. Ook zijn hier diversen
kabels te zien. Een deel van het
zand komt daardoor op het wegdek te liggen.
Nadat de hoofdleidingen ingegraven zijn wordt de sleuf eerst
weer dicht gegooid.
Inzet: Reclamebord van de uitvoerende bedrijven.
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ACTIVITEITEN IN EN OM HET DORPSHUIS

Agenda
15 mrt

Infoavond

14 mei

Bingo

16 juli

Bingo

24 sep

Bingo

10 dec

Bingo

2023

200 jaar?

DATUM VOLGENDE EDITIES
DORPSKRANT BUINERVEEN
Hieronder de datum van verschijning van de Dorpskrant in 2021 en
de data waarop het materiaal (foto's, teksten, mededelingen,
tekeningen) uiterlijk bij :
Bram van Buuren, Hoofdkade 4, Buinerveen ingeleverd dient te
zijn. De redactie streeft er naar om zich aan de data te houden,
hoewel uitzonderingen zich natuurlijk altijd kunnen voordoen.
Nummer 2
Nummer 3
Nummer 4
Nummer 5
Nummer 6

inleveren voor
6 april 2022
inleveren voor
1 juni 2022
inleveren voor
11 augustus 2022
inleveren voor
5 oktober 2022
inleveren voor 1 december 2022

Verschijning: eind van de betreffende maand

brammes@t-mobilethuis.nl
Website:

www.buinerveen.info
Nieuw-Buinen
Locatie:
MFA Noorderbreedte,
Noorderdiep 137
9521 BC Nieuw-Buinen
Tel.: 0800 2009
Mail: hetveenland@
socialeteamsborgerodoorn.nl

Maandag:
Woensdag:
Vrijdag:

09.00 - 12.00 uur
09.00 - 12.00 uur
09.00 - 12.00 uur

Ruilgoederenbank
Locatie: Nieuw-Buinen
Industrieweg 25
Maandag, Donderdag
9-12 uur & 13-15.30uur
Woensdag 13-15.30 uur
Bereikbaar tijdens
openingstijden op 06 83806189

Wilt u een leuke
dierenweide met
voorzieningen voor jong en
oud in uw buurt?
Vul de enquête in op

www.semsweide.nl

Dorpskrant Buinerveen
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Jongeren café 'T HOK
Buinerveen

Jeugdsoos Buinerveen
Hallo allemaal,
Een aantal weken geleden hadden
wij eindelijk weer een activiteit
georganiseerd bij de jeugdsoos,
het was een geslaagde avond! Wij
hopen dat iedereen die er was het
leuk heeft gehad. Helaas was dat
voor de komende tijd ook weer de
laatste activiteit, omdat het door
de laatste maatregelen weer lastig
is geworden om iets te
organiseren. Dit vinden wij heel
erg jammer. Maar wij hopen dat
we jullie het komende jaar weer
kunnen uitnodigen bij de
jeugdsoos, hopelijk, tot gauw!
Groetjes,
Bjarne, Mariska, Wouter, Carleen,
Ana en Franka

OUDE METALEN ACTIE
Zaterdag 7 mei 2022
Vanaf 9.30 uur
Materialen niet voor 9:15 uur
aan de weg plaatsen
GEEN witgoedapparaten
en rubberbanden
Zwaar materiaal?
Bel Arnold Habing: 0599-212353 of 0613384448
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Even voorstellen,….Motortoerclub Nieuw-Buinen
Afgelopen zomer kwamen
motorrijders uit onze regio en
bekende motorvrienden uit de
provincie met elkaar in gesprek
en is het idee ontstaan om een
motortoerclub op te starten.
Men ging daarom op zoek naar
een verzamelpunt, waar men kan
starten en eindigen voor een
gezellige dag- of middagtocht.
De keuze viel op dorpshuis De
Viersprong te Buinerveen.
Gerrard en Alie Wubs werden
benaderd door de eerste leden
van de club en men vond het
gelijk een prachtig idee om
dorpshuis De Viersprong , als
vertrekplaats op de kaart te
zetten.
Koffie/thee
en natuurlijk
motorpraat op een gezellige

zondagmiddag op het mooie
terras van het dorpshuis. Leuke
rit en daarna eindigen met de
groep bij het Dorpshuis.
Uitgezette routes zullen door de
leden verzorgt worden, denk aan
ritten in onze noordelijke en
oostelijke provincies en natuur
lijk de grens over.
Er is een site opgezet www.motor
toerclubnieuw-buinen.nl en er is
een facebookpagina.
Wie het leukt lijkt om deel te
nemen, kan zich aanmelden via
de site. Je wordt dan door
verwezen naar onze facebook
pagina Motor toerclub NieuwBuinen.
Lid worden van de motortoerclub is gratis en zonder
verplichtingen.
Inmiddels zijn er al een 40 tal

leden.
Wilt u kennis maken met de club
of wilt u een aantal motoren
bekijken, dan is op zondag 27
maart rond 14 uur,de eerste
ontmoeting met een aantal leden
en hun motoren.
Kom voor een gezellige middag
en neem uw motor mee, de koffie
staat klaar. Heeft u geen motor en
wilt u graag kennis maken met
onze hobby, men is van harte
welkom.
Locatie:
Parkeerplaats Dorpshuis
De Viersprong,
Hoofdstraat 1,
9524 PA, Buinerveen.
Onder voorbehoud van goed
weer.
Namens motortoerclub NieuwBuinen bedanken wij Gerrard en
Alie Wubs,voor het beschikbaar
stellen van het Dorpshuis
Buinerveen.

Dorpskrant Buinerveen
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Voorschool 75
Zuiderdiep 3
9521 AA Nieuw-Buinen
Tel.: 06 13 49 18 65
Voor wie?
Peuters vanaf 2 jaar en 3 maanden t/m 4 jaar.
Wanneer?
Op de dinsdag en donderdag van
08:00 uur – 13:15 uur.
Op de vrijdag van
08:00 uur – 13:30 uur.
U kunt twee of drie dagdelen
afnemen naar keuze en over de
tijden kunnen ook afspraken
gemaakt worden.

We zijn blij verrast over het aantal gasten wat de weg naar De Viersprong
weer heeft gevonden. Tot nu toe loopt het, denken wij, aardig goed. Zo
langzamerhand krijgen we een beetje idee wat er zoal aan gezellige
activieiten georganiseerd wordt en wat er van ons verwacht wordt.
Graag willen wij aan alle verwachtingen voldoen, maar hierbij hebben
we nog wel meer hulp nodig. We zijn dringend op zoek naar meer
personeel. Zowel in de keuken als voor de bediening kunnen we nog
meerdere mensen gebruiken. Heb je interesse bel ons even 06-33088036
We zien jullie graag in de Viersprong!
Gerrard en Alie Wubs
MAAK KENNIS MET ONZE ZORGBUTLER!
U BLIJFT BAAS IN EIGEN HUIS
Uw zorgbutler

Wat?
Een gevarieerd aanbod aan activiteiten die de ontwikkeling van
uw peuter stimuleren met behulp
van het VVE programma Uk en
Puk.

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

Senas

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

Senioren Zorg & Assistentie
Z.O. Drenthe - N.O. Overijssel

Tel.: 0591-785 831

b.g.g.: 06 - 174 43031

info@senas-zorg.nl

www.senas-zorg.nl

Waar?
In een lokaal van o.b.s 75, hierdoor kunnen we veel samenwerken met de kleuters, gebruik
maken van de faciliteiten van de
basisschool en houden we de
lijntjes naar de basisschool kort.
Meer informatie?
Kijk op:
www.peuterkidz.nl
info@peuterkidz.nl
of bel tijdens de openingstijden
naar onze locatie: 06 13 49 18 65

Feel-Fine
Hypnotherapie en coaching
volwassenen en kinderen
In te zetten bij:
• Angsten en fobieën
• Afvallen
• Beter slapen
• Burn-out en stress
Zuiderdiep 20
9521 AT Nieuw-Buinen

•
•
•
•

Migraine en hoofdpijn
Pijnbestrijding
Stoppen met roken
Zelfvertrouwen
www.feel-fine.nl
info@feel-fine.nl
0619050605
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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

Verkoop van
afvoegmaterialen
voor alle soorten
gipsplaten

V
laa oor de
gste
prij
s

Complete gipsplaatafwerking
Noorderstaat 1, Buinerveen
0599-212787

Dorpskrant Buinerveen
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Nieuws OBS 75

Beste lezers,
Allereerst een heel gezond en
voorspoedig 2022 toe gewenst!
Verder wens ik u mede namens
kinderen, team en ouders heel
veel leesplezier toe met deze
eerste nieuwsbrief van 2022. Op
een gelukkig nieuwjaar hebben
alle kinderen en het team van obs
75 de eerste maandagochtend
gezamenlijk getoost met een
heuse kinderchampagne! Heerlijk hiervan genietend samen met
een Vegterrolletje gevuld met
slagroom. Wederom verzorgd
door onze geweldige ouders van
de AC!
De kinderen hadden er in elk
geval enorm veel zin in om na 3
weken kerstvakantie weer naar
school te gaan. Vriendjes en
vriendinnetjes weer te ontmoeten en samen te spelen. Weer te
ontdekken hoe leuk en leerzaam
samenwerken is. Te kletsen met
klasgenootjes en zo te genieten
van elkaars aanwezigheid in de
klassen. Want vergis u niet. Voor
veel kinderen zijn het wel is waar
3 weken vakantie geweest maar
ook 3 weken waarin er minder tot
nauwelijks met klas- en straatgenootjes is gespeeld. Sociaal
gezien heeft een vakantie altijd
impact, wennen aan elkaar. En
zeker na een langere periode
door een lockdown. Deze eerste
tijd na de vakantie gebruiken we
dus ten volle om weer te ervaren
hoe het is samen te werken,
samen te spelen, samen problemen inclusief onenigheid op te
lossen. We noemen dat de Gouden- en Zilveren Weken. Uiteraard zetten we daarnaast vol in
op kennisvermeerdering.

In de komende weken nemen we
ook weer cito-toetsen af. De midjaarlijkse meting om te kijken
hoe ervoor staat in de groepen 3
t/m 8 met spelling, spellingwerkwoorden, rekenen, begrijpend
lezen en het technisch lezen
(woordjes en AVI-teksten). In
groep 1/2 worden geen cito's
afgenomen. Dat heeft te maken
met de leesvaardigheid van kleuters. Kleuters worden daarom
gevolgd door hun werk, werkhouding, motoriek en onder andere sociale vaardigheden te observeren. Kleuters worden individueel of in kleine groepjes ook
gemonitord door opdrachten al
dan niet mondeling af te nemen.
Kortom, kinderen hadden zin om
weer naar school te gaan en zijn
hard aan de slag op obs 75 om
nieuwe stappen in hun ontwikkeling te maken.

Tot de zomer gaan we op onze
school ook tijd besteden aan de
keuze en aanschaf van een nieuwe methode Technisch en Begrijpend Lezen. Na een aantal
jaren is immers de manier van
werken aan een update toe. Een
leuk inspirerend proces omdat
we ons intensief verdiepen in de
nieuwste trends en ontwikkelingen in vergelijking met wat
onze kinderen op school nodig
hebben.
Ik blik ook nog even met u terug
op de korte periode voor de kerstvakantie.
Samen met CKC59 hebben we
een zeer succesvolle opbrengst
van €1000,- (€500,- voor iedere
school) gehad van de verkoopactie Suikerbroden & Droge Worsten. Opnieuw voor herhaling
vatbaar eind dit jaar 2022!
Zo hebben we in groep 1/2 onder
andere de nieuwe letter D van
Denneboom geleerd. Een week
vol nieuwe woorden waar de
letter een hoofdrol in speelde.
Allerlei voorwerpen van Dekentje tot Dekseltje en Doktersspullen zijn meegenomen naar
school. Leuk om naar te kijken en
vooral enorm leerzaam. Samen
hebben de kleuters hun kerstboom versierd met juf Sakina.
Omdat de stichting openbaar
onderwijs Borger-Odoorn 10
jaar bestaat ontvingen de kinderen een kleurrijk polsbandje met
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de tekst 'Join the OPO beat'. Eind
januari zijn we de Nationale Voorleesdagen gestart met een heerlijk voorleesontbijt. Het was
reuze gezellig! Het prentenboek
'Maar eerst ving ik een monster'
stond centraal.
Om goed voorbereid te zijn op
een langere lockdown en thuisonderwijs werd er na Sinterklaas en voor de kerst aan in
groep 3/4 extra geoefend op de
chromebooks. Hoe log je snel en
gemakkelijk in en hoe kom je in
het digitale klaslokaal
(classroom).

Chatten met elkaar dat het een
lieve lust was. De kinderen
waren mooi warm gedraaid om
daarna met combi-coach meester
Stefan de hindernisbaan te
bestormen. In groep 3 werd
gestart met leeskern 5 en werd
middels leesspelletjes geoefend
met de moeilijke letters 'ie' en
'eu'. Mirko's oma had heel
mooie hoesjes gehaakt voor om
een waxinelichtje. Die werd
natuurlijk elke dag even aan
gedaan. Ook de juffen en de meester kregen er eentje. Ook het
stamppotbuffet met kerst werd
met groot enthousiasme gestart.

Dorpskrant Buinerveen
Eerst had meester David nog een
toespraakje voor alle kinderen.
En was er daarna een moment
stilte met respect voor iedereen.
De kinderen waren prachtig
gekleed in hun mooiste kleren.
Er werden een aantal kerstliedjes
gezongen en daarna mochten de
kinderen langs juf Muriel, juf
Marian en meester David lopen.
Die schepten op de bordjes wat
de kinderen van de stamppotten
kozen.
Eind januari vierde Charlotte
haar zevende verjaardag! Ze verheugde zich hier erg op. Ze
schreef er ook over op het Chromebook in Google documenten.
Het schrijven van een tekst in
Google documenten vinden veel
kinderen erg leuk om te doen.
Veel kinderen kwamen afgelopen week thuis met een pleister
op hun wang. Hadden ze zich
pijn gedaan?! Nee, ze hadden de
letter en het woordje AU geleerd.
Veel ouders zijn gefopt, hoorde
ik de volgende dag. Ik snap het
wel, sommige kinderen kunnen
erg goed toneelspelen! Ook zijn
we op dit moment bezig met het
maken van een aantal Cito toetsen, de kinderen hebben hier vast
iets over gezegd. Sommige kinderen vinden dit ook best spannend! Maar daarnaast is er zeker
tijd voor leuke dingen. De boog
kan immer niet altijd gespannen
zijn. Begin februari hebben de
kinderen van groep 3 de laatste
letter geleerd. Dit is de letter (en
ook een woord) EI. Wat waren de
kinderen trots. Ze kennen nu alle
letters. Reden voor een feestje.
Donderdagmiddag hebben we
daarom in de klas een letterfeestje gehouden. Waar ook groep 4
voor is uitgenodigd! We hebben
er met elkaar een leuke middag
van gemaakt. Stagejuf Carien
had ook haar laatste dag in de
klas. Ze vond dat erg jammer. We
hebben een vriendenboekje
gemaakt, hier was ze erg blij
mee. Ook had juf Carien voor

iedereen een cadeautje. Met de
Nationale Voorleesdag hebben
we gezamenlijk ontbeten op
school. Juf las voor uit het prentenboek, de Gruffalo. De kinderen hebben later in de ochtend
zelf een puzzel van de Gruffalo
gemaakt. Best een eng Monster.
Kortom, weer veel leuke dagen
gehad samen!
In groep leerden ze op een smakelijke wijze met breuken om te
gaan door pannenkoeken te
delen. Fijn voor groep 5 dat zij
mochten 'meedelen' . Keersommen splitsen in handige getallen
was een andere rekenstrategie

Dorpskrant Buinerveen
waar flink mee geoefend werd.
Ze worden hierdoor al beter en
beter want vermenigvuldigen en
delen zijn lastige onderwerpen.
Bij aardrijkskunde leerde de klas
alles over de atlas en hoe je die
kunt gebruiken. Natuurlijk hebben ze ook kaarten (af)gelezen.
Mee mogen kijken met de
We hebben een paar fijne nieuwjaarsweken in de klas gehad.
Eind januari hebben we lekker
gewerkt en hebben we opnieuw
een les Basicly gehad. Dit keer
over computational thinking: een
21e eeuwse vaardigheid. We
hebben een les over de 'als/danregel gehad'. De les hebben we
leerzaam (en leuk) afgesloten
met een spelletje.

Deze week worden de Cito toetsen afgenomen. Best wel spannend, maar wat doen deze kanjers het toch goed! Er is flink gelezen bij juf Marian, de eerste taak
van spelling is gemaakt en de
rekentoetsen zijn klaar. Aankomende week gaan we verder.
Gistermiddag hebben we een
film gekeken: 'de Ijslandbende'.
Deze film hoort bij ons thema
van Blink aardrijkskunde. Vanmiddag hebben de kinderen hun
eigen expeditie uitgestippeld
naar een zelfgekozen land.
We mochten bij het Voorleeskampioenschap van groep 7/8
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zijn. Dat was erg leuk en leerzaam. Mooi voorgelezen verhalen waar enorm door de kinderen
van genoten werd. Wat kunnen
die oudsten goed voorlezen!
In groep 7/8 hebben we de Voorleeswedstrijd afgerond. Enorm
spannend met ontzettend veel
mooie boeken. Juf Kim en groep
5/6 hebben mee geluisterd en als
jury mee geholpen om de moeilijke keuze te maken. Hulde, hulde… want Niek is tot Voorleeskampioen van de school gekozen. Verder hebben de oudste
kinderen van de school geknutseld met zoutdeeg en ook echte
koekjes gebakken. En wat hebben de kinderen genoten van het
zeer smakelijke kerstbuffet met
verschillende stamppotten verzorgd door Seasons Catering
Drouwenerveen.
Eind januari was het ineens raak
in de klas met coronabesmettingen. Uiteindelijk waren
we met minder dan de helft over
in de klas. De rest was ziek en/of
positief getest.
Ondanks dat we met een kleine
groep in de klas zijn is er nog
hard gewerkt
aan de citotoetsen. Zo hebben we ook in
Basicly gewerkt. Dat is een programma om de digitale vaardigheden en kennis te verbeteren.
We zijn begonnen met het maken
van een app. Via Marvelapp.com
hebben de kinderen een prototy-

pe gemaakt. Dit viel erg in de
smaak! Ook hebben we Valentijnsharten geknutseld. Verder
zijn we met onze methode Blink
Natuur & Techniek druk bezig
geweest met het doen van proeven met licht. Erg leuk. Wat spannend is voor de klas is dat de
Open Dagen van het Voortgezet
Onderwijs er weer aan komen en
er een keuze moet worden
gemaakt. Ook krijgen de kinderen straks hun definitief advies
Voortgezet Onderwijs te horen.
Dat gaat over het niveau middelbare school waarvan de school
denkt dat die het beste bij de kinderen past. Al is dat eigenlijk
geen grote verrassing meer nadat
de kinderen al eind groep 7 en
begin groep 8 al over gehad hebben met de juffen.
Hartelijke groet en tot de volgende nieuwsbrief
mede namens alle teamleden,
David de Jonge
Schoolleider obs 75
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200 Jaar Nieuw Buinen nog 70 weken!
De tijd gaat snel! Over 70 weken
vieren we dat Nieuw Buinen 200
jaar bestaat. Tijdens de vergadering voor alle inwoners in september 2021 is het programma
gepresenteerd en zijn er aanvullingen en kleine wijzigingen
doorgevoerd. Er ligt nu een programma waar we trots op zijn en
waarvan we denken dat we voor
iedereen in Nieuw Buinen en
Buinerveen iets moois bieden.
Van 31 mei tot en met 4 juni 2023
bruist ons dorp!
Het programma kent diverse
onderdelen, zoals een dorpsontbijt, ondernemersavond, reünie,
sport en spel, muziek en nog veel
meer. De commissies werken
hard aan de voorbereidingen,
maar kunnen hulp daarbij goed
gebruiken.

Ook onze jongste inwoners zijn
al bezig met de voorbereidingen.
Zij maken vlaggetjes en gaan
binnenkort zelfs beginnen met
een heuse ontwerpwedstrijd voor
een dorpsvlag voor Nieuw Buinen.

We hopen dat iedereen heel veel
plezier gaat beleven aan de voorbereidingen op ons 200-jarig
bestaan. Het is een mooie kans
om ons goed te laten zien en
gezelligheid met de buurt te hebben. Wij hebben er zin in!

Ondertussen hebben we voor de
versiering van ons dorp een indeling gemaakt en een verdeling
van de thema's. We roepen iedereen op om mee te doen en zo
Nieuw Buinen nog mooier te
maken dan het al is. De indeling
en de thema's maken we binnenkort bekend.

Vriendelijke groet,

Als bestuur hopen we dat de
belemmeringen door corona snel
verleden tijd zijn, zodat we vol
met de voorbereidingen door
kunnen. We merken dat dat nog
steeds lastig is.

Bestuur 200 jaar Nieuw Buinen,
Peter Zwiers (voorzitter)
Marion Zwiers (secretaris)
Lambert Folkers (penningmeester)
Jacco Pranger (bestuurslid)
Dennis Middeljans (bestuurslid)
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Huus van de Taol
Het Mooiste Drentse Woord
van 2021 is bekend
Is het gaorenklopper, gloepends,
kopstubber, vernuvern of toch
boezig geworden? Het Mooiste
Drentse Woord van 2021 is
bekend!
Huus van de Taol heeft samen
met RTV Drenthe ook dit jaar
weer naar het mooiste woord uit
onze streektaal gezocht. En dat
was voor veel liefhebbers van het
Drents reden om een woord in te
sturen: ongeveer 500 reacties
kwamen er in Beilen binnen tussen 3 en 10 december.
Van alle inzendingen kwamen
vijf woorden het vaakst binnen:
kopstubber, boezig, gaorenklopper, vernuvern en gloepends. Na
een spannende verkiezingsweek
met meer dan 1200 stemmen

bleek gaorenklopper de meeste
stemmen te hebben en is daarmee
de winnaar van de titel 'Mooiste
Drentse Woord van 2021'.
Een 'garenklopper' was vroeger
een ambacht. Linnen kettingdraden moesten geverfd worden,
voordat ze op het weefgetouw
gingen. In het verfbad bleven ze
allemaal aan elkaar klitten. Dus
wanneer de garens droog waren,
moesten ze nog van elkaar
geklopt worden. Door er hard op
te slaan, kwamen de draden weer
los van elkaar. Dat was enorm
vies werk, waarschijnlijk werd
dit door de minste snuggere werknemers gedaan. Het woord 'gaorenklopper' wordt vandaag de
dag dan ook gebruikt voor 'sufferd, lummel, onbenul, domme,
onhandige, vreemde maar ook

eigenwijze vent, halve gare of
grappenmaker'.
10e Drèents Liedtiesfestival
De finale van de 10e editie van
het Drèents Liedtiesfestival is op
zaterdag 2 juli 2022 in het
ATLAS theater in Emmen. Het
festival wordt live uitgezonden
door RTV Drenthe en via het
internet. Het publiek stemt via
sms op hun favoriete liedje. Ook
een inhoudelijke vakjury beoordeelt de nummers. Beide uitslagen bepalen gezamenlijk de winnaar van het Drèents Liedtiesfestival.
Inzendingen voor het Drèents
Liedtiesfestival 2022 kunnen tot
en met 1 mei 2022 ingestuurd
worden. Dit kan via de website
van stichting Reur. Voor het aanmelden: via deze link:
https://www.stichtingreur.nl/dr/
dlf/infermatie-en-anmeldendreents-liedtiesfestival-2021

Dorpskrant Buinerveen
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Bouwplan Hollandia Noorderdiep
Op 26 januari jl. was er een informatiebijeenkomst over woningbouwplannen ter hoogte van de
Hollandialaan. Het heet bouwplan Hollandia. Op het nu nog
braakliggende stuk weiland - wat
ligt voor het zonnepark op de
voormalige vloeivelden van de
AVEBE - komen 3 boerderijblokken te staan waarin in totaal
14 woningen zullen worden gerealiseerd. Er komen 2 blokken
met 5 woningen en 1 blok met 4
woningen.
De vraag naar woningen is
enorm. Met dit bouwplan wordt
er ingespeeld op de vraag naar
geschikte woningen voor diverse
doelgroepen, maar met name
voor starters, ouderen en minder
draagkrachtigen. Het sluit perfect aan bij de wens die de
gemeenteraad van BorgerOdoorn heeft uitgesproken om
betaalbare woningen te realiseren op inbreidingslocaties.
Het gepresenteerde plan is het
resultaat van diverse overleggen
met de directe omgeving (de zgn.
omgevingsparticipatie). Het plan
is van nul af aan opgebouwd en
heeft gestalte gekregen door
input vanuit de directe omgeving. Daarnaast kon tijdens de

inloopbijeenkomst door alle
belangstellenden nogmaals
diverse wensen worden doorgegeven. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een plan met 3 bouwblokken vormgegeven als oorspronkelijke veenkoloniale boerderijen.
Tot in de jaren 60 van de vorige
eeuw hebben er op deze locatie
ook 3 bebouwingsobjecten gestaan. Door nu 3 boerderijen te
(her)bouwen komt er een stukje
oude historie terug. Van oudsher
is in het veenkoloniale lint aan de
landzijde sprake van grote boerderijen, die op enige afstand van
elkaar aan de weg gesitueerd
zijn. Het plan is zo ontworpen dat
dat er een beeld ontstaat en dat
het eigenlijk niet opvalt dat het
om nieuwe boerderijen gaat.
Vanaf de straat, het Noorderdiep,
lijkt als het om 3 boerderijen gaat
maar in de praktijk zitten dus 4 of
5 woningen achter. De voorgevel

van de boerderij is de zijgevel
van een woning.
De woningen in de boerderijen
worden uiteraard duurzaam, energie-neutraal, en levensloopbestendig. Ook hebben ze allemaal
een tuin. De openbare buitenomgeving van de boerderijen krijgt
een groene inrichting, de mooie
grote solitaire eikenbomen blijven staan, er zal extra beplanting
worden toegevoegd. Ook is er
een mogelijkheid voor het aanleggen van een natuurlijke speelplaats voor de kinderen in de
buurt. Tot slot is er ook rekening
gehouden met het milieu en het
veranderende klimaat. Er worden wadi's aangelegd. Een wadi
bergt regenwater en laat het langzaam infiltreren in de bodem.
Een wadi helpt tegen wateroverlast en droogte. Daarnaast zorgen
de behouden eikenbomen voor
extra verkoeling in warme
zomers (hittestress).
Wanneer de eerste schop de
grond in gaat is op dit moment
nog niet exact bekend. In overleg
en afstemming met de gemeente
zullen er nog een aantal procedures doorlopen moeten worden.
De verwachting is dat zo rond het
einde van het jaar er begonnen
kan worden met de bouwwerkzaamheden.
Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met Avitec (0599-212170).
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LEKKER SPELEN MET GEVARIEERD SPEELGOED……
Hou je van gezelschapsspelletjes, tractor rijden, sjoelen, glijden, auto rijden in een echte politieauto???
Kom dan eens bij ons kijken in de Speelotheek Kiekeboe.
Ook voor kinderopvang, grootouders, tussentijdse schoolopvang etc..

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

Voor 2 stuks speelgoed
17.50
Voor 4 stuks speelgoed
25.00
(uitleentijd 3 weken)
Je vind ons in het MFA gebouw De Noorderbreedte te Nieuw Buinen,
tegenover de peuterspeelzaal.

Vrijwilligers gevraagd.
Lijkt het je leuk om vrijwilliger bij ons te worden voor een uurtje,
neem dan contact met ons op:
Speelotheek Kiekeboe
Noorderdiep 127
9521 BC Nieuw Buinen
Algemeen nummer Dorpshuis 0599 – 615 320

Wel en wee in Buinerveen??
Bel of mail dan een van de bestuursleden van de Stichting Dorpshuis.
U vindt de namen en email-adressen van de bestuursleden hieronder.
Het bestuur van de Stichting Dorpshuis Buinerveen zou graag zijn medeleven tonen bij blijde en minder
blijde gebeurtenissen in ons dorp. Daartoe is deze rubriek in onze dorpskrant opgenomen.
Helaas horen wij niet alles tijdig en daarom roepen wij uw hulp in. Belt u of mailt u ons als u vindt dat een
kennis, buur(man of vrouw) of familie een bewijs van medeleven op prijs zou stellen. Of misschien wel een
felicitatie zou verdienen! Wij zorgen er dan voor dat het door u aan ons doorgebelde of doorgemailde nieuws
in de rubriek “Wel en wee in Buinerveen” wordt opgenomen.
Alleen met uw medewerking is dit mogelijk. Vermelding van de naam, adres en de reden is voldoende.
Bestuur Stichting Dorpshuis Buinerveen
Gienus Ratering voorzitter 06 13686986
Gerbrand Plat,secretaris
0599 212698 06 54628093
Ina Ottens, penningmeester 0599212719 06 13450972
Ab Poelman, lid
0599212857
Jan van Noortwijk, lid
0599212298
Harm van Rhee, lid
06 52466113
0616554099
Jacob Hospers
Email van onze beheerder:

gienus@hrcoatings.nl
gplat@hetnet.nl
ina.ottens@outlook.com
ab.poelman@ziggo.nl
jvannoortwijk@hetnet.nl
harm-jane@online.nl
jacobhospers@outlook.com

Dorpskrant Buinerveen
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Meraskikkernieuws
En dan is het alweer februari.
Kerst lijkt lang geleden,
nieuwjaar was zo voorbij,
winter wordt het maar niet en
het voorjaar laat af en toe een
beetje van zich horen.
Toch leuk om nog even terug te
kijken naar kerstavond. De
maatregelen waren
aangescherpt en 'onze'
kerstnacht zou weer aan onze
neus voorbij gaan. Met z'n allen
op pad was geen optie, terwijl
de planning voor die avond al
zo goed als klaar was. Last
minute verzoekjes kwamen nog
binnen en ook die moesten we
teleurstellen. Misschien waren
we zelf nog wel het meest
teleurgesteld. Het moest toch op
de een of andere manier
mogelijk zijn om nog ergens
een beetje…
Die avond verscheen de
volgende tekst op instagram en
facebook:
'Er was eens... 'n clupje
muzikanten, ze noemen zich De
Meraskikkers. Ooit gestart met
'n gezellig Kerstfeest in de grote
zaal van 't dorpshuis en
vervolgens niet meer gestopt.
Sinterklaas, Kerst, carnaval,
pleinfeest,
Nieuwjaarsreceptie...overal zijn
ze te horen.Aangekondigd,
onaangekondigd, niks was te
gek!
Tot corona om de bocht kwam
en heel veel roet in 't eten
gooit...
We zijn nu bijna 2 jaar verder,
nauwelijks normale repetities
mogen houden en optredens al
haast helemaal niet.
Kerstavond is ons ding, onze
traditie geworden maar ook dit
jaar kon dat geen doorgang
vinden want hoe moet je dat
organiseren, met 3 groepjes van
4 of 4 van 3...dan maar weer 'n
jaar overslaan...of...toch niet...

4 ondeugende kikkers
bedachten 'n plan!
Op Kerstavond rond 22.30 gaan
we in Buinerveen bij de nieuwe
trap onder de Fairybell 'n paar
traditionele kerstliedjes blazen.
Wanneer je tijdens de
'kerstavondwandeling' toevallig
langs 't water loopt, blijf dan
gerust even luisteren. Op
gepaste afstand en in groepjes
van maximaal 4 personen. Dan
blijft het voor iedereen leuk.
Zo hopen we toch 'n klein
beetje bij te dragen aan 'n
warme, fijne kerst'
En zo geschiedde. Koud dat het
was die avond. De wind waaide
stevig op de kop van het kanaal.
Koude hoofden, heel koude
handen, warme harten. Zeker
weten! Toch nog een beetje
traditie, ook al was het maar
met z'n vieren. Volgend jaar
gaan we heel graag weer met
z'n allen op pad, want dat is
toch het allermooist! De
afspraken van 2021 blijven, als
het aan ons ligt, gewoon staan.
Onze kennismaking met de
Gerrard en Alie van het
Dorpshuis was meteen een
arbeidzame variant. Behalve
blazen en trommelen kunnen
we ook stippen. Merasker
stipwerk is een begrip
geworden. De catering is zo
goed bevallen dat we meteen de
week daarop onze eerste
repetitie in het Dorpshuis maar
hebben gepland. Nog een beetje
uitgedund, want ook bij ons is
regelmatig iemand die een tijdje
in quarantaine mag of gewoon
voorzichtig is. Man, wat was
dat gezellig en wat hebben we
gelachen. Wanneer dat de
opmaat is naar het komende
seizoen dan is ons advies aan
het Stichtingsbestuur om in rap
tempo de toiletgroepen in het

Dorpshuis aan te pakken.
Meraskikkers en de slappe lach
wordt gevaarlijk. Zonder
gekheid, op zo'n moment voel
je wat je de afgelopen periode
gemist hebt. Gewoon
onbezorgd een avondje lachen
en muziek maken met elkaar.
Het mag weer, het kan weer en
dan maakt het ook niet zoveel
meer uit dat je met 9 man zo
ongeveer de hele grote zaal in
gebruik hebt om toch afstand te
kunnen houden. Het dichtbij
gevoel was er zeker!
Op naar het voorjaar!
Margriet Nascimento
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NIEUWS VAN DE BIBLIOTHEKEN
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

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

Digitaal Café
Op maandag 7 maart en 4 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 Café is gratis en ook
voor niet-bibliotheekleden. Doe mee, u bent van harte
welkom!
Gratis Boekstartuurtjes
Op woensdag 9 maart en 13
april van 10.00-11.00 uur voor
kinderen van 1,5 tot 4 jaar.
We gaan voorlezen, zingen &
spelen. Boeken lenen mag ook.
Lid worden is gratis tot 19 jaar.

In MFA Noorderbreedte in
Nieuw-Buinen begint een unieke samenwerking tussen Biblionet Drenthe en de Historische
Vereniging Nieuw-Buinen /Buinerveen.
Op de eerste verdieping van
MFA Noorderbreedte, waar nu
alleen de bibliotheek gehuisvest
is, komt een moderne, interactieve tentoonstelling van de Historische Vereniging over de geschiedenis van de regio, waaronder de
unieke glascollectie.
De bestaande kwaliteit van de
bibliotheek zal worden aangevuld met een op moderne leest
geschoeide presentatie van de
glascollectie van het NieuwBuiner Glasmuseum. Daardoor
ontstaat er een plek voor de inwoners en de regio om actief de verhalen en de beelden van vroeger
en nu te bekijken, te beleven en
op te tekenen.
Dit is een prachtig voorbeeld van
de maatschappelijke functie die
de bibliotheek steeds meer
inneemt. De bezoekers van de
bibliotheek kunnen zich op de
hoogte stellen van de unieke
geschiedenis van hun woonplaats en hun eigen verhalen daaraan toevoegen, en de bezoekers

van het Glasmuseum kunnen in
de bibliotheek op zoek gaan naar
nog meer mooie verhalen. Zo is
de bibliotheek niet meer alleen
de plek waar je boeken kunt
lenen, maar ook de plek waar je
altijd terecht kunt als je iemand
wilt ontmoeten, als je jezelf wilt
ontwikkelen of gewoon even wilt
ontspannen.
Na sluiting door de brand in
2018, krijgt Nieuw-Buinen zijn
Glasmuseum terug. De Historische Vereniging Nieuw-Buinen
/Buinerveen, Bibliotheek Nieuw
Buinen en Willy van der Schuit
(historicus) en projectleider van
het ontwerpplan 'In glas verpakt',
starten in het voorjaar met de
uitvoering en herinrichting van
de bibliotheek.

Dorpskrant Buinerveen
Beginnerscursus Klik&Tik
Via de computer kun je steeds
meer regelen. Heel handig, maar
lastig als je er weinig of geen
ervaring mee hebt.
Met Klik&Tik kun je in je eigen
tempo stapsgewijs gaan werken
met de computer en internet.
De cursus, Basisvaardigheden:
typen, klikken en websites bekijken. Het internet op: e-mailen en
downloaden.
Samen op het web: sociale netwerken, links en weblogs.
Meer weten? Voor vragen of aanmelden kun je contact met ons
opnemen via
T 088 012 82 35,
g.uil@biblionetdrenthe.nl
of loop even binnen in één van
onze bibliotheken.
We informeren je graag! Deze
cursus is gratis. Oók als je geen
lid bent van de bibliotheek.
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Waar en wanneer?
Borger: woensdagmorgen 9, 16,
23 en 30 maart en 6 april van
9.30-11.30 uur
Nieuw-Buinen: woensdagmorgen 2, 9, 16, 23 en 30 maart van
9.30-11.30 uur
Datum: 02 mrt
Begintijd: 9.30
Eindtijd: 11.30
Toegang: gratis

vaker digitaal. Veel mensen vinden dit lastig.
Kun je wel wat hulp gebruiken of
ken je iemand die hulp nodig
heeft? Kom langs in de Bibliotheek. Wij denken met je mee en
geven je informatie zodat je verder kunt. We kunnen ook een
afspraak voor je maken met een
organisatie die je verder helpt.

Openingstijden Informatiepunt Digitale Overheid (IDO)
in Bibliotheek Borger:
maandag: 18.30 - 19.30 uur
dinsdag: 11.00 - 12.00 uur
Tegenwoordig kun je van alles
regelen via internet. Ook contact
met de overheid gaat steeds

Zuiderdiep 249
Nieuw-Buinen
Tel 0599-617968
Ook voor:
- manicure
- diabetes en reuma
- vergoeding ziekenfonds
mogelijk

Vrijdag, zaterdag en zondag

Lopend Buffet
Onbeperkt eten voor slechts

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

€ 17.50 p.p.
Ook catering mogelijk voor
thuis en bedrijf
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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.
Zuiderdiep/Hoofdstraat:
De werkzaamheden zijn inmiddels gestart op de Hoofdstraat en
het Zuiderdiep. WMD drinkwater B.V. en netwerkbeheerder
Enexis vervangen het ondergronds netwerk van water-, gasleidingen en stroomkabels. Aannemer Alsema voert dit uit in
ongeveer 40 weken. Met behulp
van verkeerslichten blijft de
straat in ieder geval open voor
alle verkeer.
Tijdens de werkzaamheden worden de lantaarnpalen verwijderd
en dat betekent dat het voor alle
verkeersdeelnemers erg opletten

is in het donker. Soms wordt er
half op het fietspad een container
geplaatst, die wel is afgeschermd
met een afzethek en schildje. En
binnenkort ook met een waarschuwingslamp.
Er is een datum gepland voor een
informatiebijeenkomst in
Dorpshuis De Viersprong: dinsdagavond 15 maart 2022. Tijdens deze bijeenkomst zal eerst
uitleg worden gegeven over het
reconstructieplan van de Hoofdstraat, Hoofdkade en Zuiderdiep.
Daarna kan men in groepjes de
tekeningen aan tafel bekijken en
reacties geven. Bureau Hollema
heeft een conceptplan gemaakt
en daarin de uitkomsten vanuit
de ingestuurde vragenlijsten
meegenomen. Tevens zijn een
groot deel van de ondernemers
benaderd en ook hun wensen zijn
in het plan uitgewerkt.
Nieuwbouwplan Zuidonder:
In fase 1 zijn volop bouwwerkzaamheden en alle kavels zijn
verkocht.
In fase 2 zijn bijna alle kavels
verkocht en is de toekomstige
straat voorzien van een puin- en
zandlaag. De riolering is aange-

legd. Als alle kavels verkocht
zijn, gaat fase 3 in ontwikkeling.
Aan fase 4 wordt gewerkt; deze
zal bestaan uit een boerderijvorm
met 6 woningen en 2 schuurvormen met iedere vorm bestaande
uit 3 woningen. Ook wordt de
speeltuin in dit nieuwbouwplan
gerealiseerd.
Speeltuin:
Er wordt gewerkt aan het werven
van fondsen voor de financiering
en het schrijven van het plan, om
dit in te kunnen dienen bij de
gemeente. Maar eerst moet er
een omgevingsplan van het Zuidonder, waar de speeltuin gerealiseerd gaat worden, gemaakt
worden door Explorius. Dit moet
ingediend en goedgekeurd worden bij de gemeente. En daarna
kan de werkgroep weer verder.
Nieuwbouwplan Noorderdiep
van Qualis/Avitec:
Avitec/Qualis heeft woningbouwplannen ter hoogte van de
Hollandialaan. Het heet bouwplan Hollandia. Op het nu nog
braakliggende stuk weiland - wat
ligt voor het zonnepark op de
voormalige vloeivelden van de
AVEBE - komen 3 boerderijblokken te staan waarin in totaal
14 woningen zullen worden gerealiseerd. Er komen 2 blokken
met 5 woningen en 1 blok met 4
woningen.
Lees het complete artikel verderop in deze krant.
Hartveilig Borger-Odoorn:
Maand van Reanimatie verplaatst!! Van 3 juni t/m 21 juni
2022 organiseert Hartveilig Borger-Odoorn samen met partners
uit de dorpen in de gemeente
Borger-Odoorn de maand van de
Reanimatie. Samen aan de slag
voor een hartveilig Borger-
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Odoorn. In totaal zijn er 1250
burgerhulpverleners nodig (nu
778 red.). We hopen in 2022 dit te
realiseren. Door uw deelname
aan deze training telt er weer 1
bij! Aanmelden kan via
www.harveiligbo.nl
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 komen alle activiteiten in de agenda te staan, die
in ons dorp georganiseerd worden. Denk er wel om deze aan te
melden via redactie@buiner
veen.info Ook vind u een pagina
met historische informatie, alle
verenigingen staan genoemd
onder 'vrije tijd' en bij toerisme
vindt u verschillende wandelroutes rondom ons dorp.
Bent u ondernemer in Buinerveen of Nieuw Buinen-West?
Voor €10 per jaar kunt u adverteren 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 Noortwijk,
jvannoortwijk@hetnet.nl .
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Het bestuur van Plaatselijk
Belang Buinerveen/NieuwBuinen west bestaat uit:
Ina Habing, voorzitter
Marijke Kardol, secretaris
Jan van Noortwijk,
penningmeester
Dennis Middeljans, lid
Ina Veenstra, lid
Jacqueline Arkeveld, lid
Carianne Mencke, lid
Emailadres: plaatselijk
belang@buinerveen.info
www.buinerveen.info

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

THEEWINKEL STADSKANAAL
EUROSTATE 10
9501 DC STADSKANAAL
RIA TRIP
06-46785100
marktidee.org@hotmail.com

Pedicure Holla
Het beste adres voor voetverzorging
www.pedicureholla.nl
Hollandialaan 4
9521 BW Nieuw-Buinen (West)
Behandeling op afspraak 06-13251889
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Nieuws van de Vrouwen van Nu, afdeling Buinerveen
Avondbijeenkomsten:
Woensdag 19 januari: Jaarvergadering en Landwinkel Exloo.
Helaas ging dit vanwege de Coronaregels niet door.
Woensdag 16 februari
Spreker is deze avond Koos Vlieger, autorijschoolhouder te
Nieuw-Buinen west, die onze
vragen gaat beantwoorden
betreffende het verkeer.
Let op: aanvang om 19.15 uur.
Op het programma voor woensdag 16 maart staat: “Van Wim
naar Willemijn”: Transgender
bij de politie. Willemijn Ahlers
begon in 1975 bij de Rijkspolitie
als wachtmeester Wim en gaat,
na 43 jaar bij de politie, als trotse
vrouw met pensioen.

Lijkt jou dit ook leuk en gezellig?
Je bent welkom om 19.45 uur in
Dorpshuis De Viersprong in Buinerveen.
Wereldtuinbouw
tentoonstelling
Floriade 2022
Vanaf 14 april t/m 9 oktober 2022
is Almere een half jaar lang het
podium voor de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade
Expo 2022 met als thema 'Growing Green Cities'. In het 60 hectare grote Floriade-park ontdek
je groene oplossingen van innovators uit binnen- en buitenland
die onze steden leuker, mooier en
duurzamer maken op het gebied
van groen, voeding, gezondheid
en energie. Floriade vindt slechts
één keer in de 10 jaar plaats, dus
mis het niet!

Op vrijdag 29 april 2022 is er een
speciale dag voor Vrouwen van
Nu om naar de Floriade in Almere te gaan.

Gratis training op de
LTO Academie
Als onderdeel van het Landelijk
Voedsel Platform, zoekt LTO
Noord Vrouw & Bedrijf boerinnen, akkerbouw- en tuindersvrouwen, die een of meerdere
keren op een bijeenkomst van
Vrouwen van Nu, in hun eigen
regio, willen vertellen over hun
werk op het agrarisch bedrijf en
over de wijze waarop voedsel
wordt geteeld. Om zo de dialoog
op gang te brengen tussen consumenten en producenten van voedsel en vooroordelen over de agrarische sector weg te nemen en
boer en burger dichter bij elkaar
te brengen.

Vrouwenkracht voor een betere wereld; met de kracht van
vrouwen de leefomgeving versterken
Vrouwen van Nu versterkt de
leefomgeving met de (lokale)
kracht van vrouwen. Als grootste
vrouwenvereniging van Nederland bouwen we mee aan een
wereld waarin diversiteit als een
meerwaarde wordt gezien en er
naar wordt gehandeld.
Om hier te komen zetten we in op
het versterken van de kracht van
individuele vrouwen en op het
versterken van het vrouwelijk
geluid in de samenleving, bij
politieke en maatschappelijke
organisaties.
Wij verbinden vrouwen door
persoonlijke ontmoetingen,
gedeelde interesses en activiteiten om zo samen het verschil te
maken voor een inclusieve
samenleving.
Missie:
‚Vrouwenkracht voor een betere
wereld; met de kracht van vrouwen de leefomgeving versterken'
Met de energie, de talenten en het
sociale hart van vrouwen van nu
bouwen we mee aan een wereld
waarin ieders talenten worden
benut en verder ontwikkeld,
iedereen zich gezien en gewaar-

Dorpskrant Buinerveen
deerd weet en de toekomst voor
nieuwe generaties geborgd is.
Wij hebben de overtuiging dat
een belangrijke voorwaarde voor
het bereiken van zo'n wereld is
dat vrouwen en mannen gelijkwaardig en volwaardig deelnemen aan de samenleving.
Visie:
Vrouwen van Nu zijn toegerust
om in actie te komen wanneer dat
nodig is vanuit hun zorg en oog
voor de leefomgeving en elkaar.
Vrouwen van Nu zijn praktisch
en effectief in hun aanpak. Het is
het vrouw zijn en de daadkracht
die hen binden en hun bereidheid
te onderzoeken en te leren.
Bestuur Vrouwen van Nu
afdeling Buinerveen:
Willy Brouwer
Tineke de Wal
Rika Grooten
Betsy ter Keurs
Geesje Middeljans
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Interesse?
De bijeenkomsten vinden plaats in de achterzaal van Dorpshuis De Viersprong in
Buinerveen. We beginnen 's avonds om 19.45 uur. Iedereen is van harte welkom
en kan vrijblijvend 2 keer komen kijken.
Informatie is ook te verkrijgen bij Geesje Middeljans, tel. 06-22950093
Voor alle correspondentie is dit ons emailadres:
vrouwenvannubuinerveen@gmail.com
maar bellen en persoonlijk contact opnemen mag uiteraard ook.

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

Als men overweegt om lid te worden van onze afdeling en de kosten (€ 55,50 voor 2022 ) zijn te hoog, kan men bij
de gemeente terecht voor een bijdrage. Toetsing van het inkomen zal hierbij plaats vinden.
Belangrijk

Gehandicapten Platform Borger-Odoorn
Secretariaat: Molenstraat 64 9531 CK Borger.
E- gehandicaptplatformbo@home.nl
Tel. 0599-234722
Wij gaan de lucht in
Het heeft even geduurd,maar ook wij zijn vanaf nu actief op
internet. Ons platformlid Ria Jorna heeft een prachtige website
gebouwd, vrolijk van opzet en in een heerlijke Jip en Janneke taal
opgesteld.
U vindt ons onder gehandicaptenplatformborger-odoorn.nl
Wij nodigen een ieder van harte uit eens een kijkje te nemen.
Misschien kunt u er nog uw voordeel mee doen
Veel plezier, platform leden GP Borger-Odoorn.

Hier had een advertentie
van uw bedrijf kunnen
staan!
Wilt u adverteren in de
Dorpskrant stuur dan even
een berichtje naar de
redactie, eventueel is het ook
mogelijk een ontwerp te
maken voor uw logo.
Ook zijn er diverse
mogelijkheden qua formaat.
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R u b r i e k u i t h e t v e r l e d e n

Voor reacties Jacco Pranger, pranger@nieuwbuinen.com, 06-21831002.

Zuiderdiep 42a
9521 AT Nieuw-Buinen
T. 0599 - 212607
bgg Fred Norder 0599 - 615698
06 - 22484526

Paul Siepel
In- en export
Engeland & Frankrijk

2e hands meubels, kleingoed,
voor al uw inboedels
& zolderopruimingen
Openingstijden: ma t/m za van 9 tot 17 uur
Zuiderdiep 42A | Nieuw-Buinen
0599-212607 | www.snuffelschuur-drenthe.nl

Dorpskrant Buinerveen
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Nieuws van de Historische vereniging Nieuw-Buinen en Buinerveen
Op dit moment zijn verschillende
bedrijven bezig met het maken
en realiseren van de vitrinekasten
voor onze glascollectie. Onze
projectontwikkelaar en haar
medewerkers zijn op dit moment
hier druk mee. Volgens planning
zal het medio 2022 klaar moeten
zijn en mogen we aan onze leden
en allen die geïnteresseerd zijn in
de rijke glashistorie van ons
gebied laten zien wat we
gerealiseerd hebben in ons
nieuwe museum. Dit als
onderdeel van onze historische
vereniging waar vele vrijwilligers en bestuursleden vele
jaren aan hebben gewerkt om dit
te kunnen realiseren. Via de
media zullen we u op de hoogte
houden en zal er tegen die tijd
ook een feestelijke opening
plaats gaan vinden.
Ook als vereniging hebben wij
nog een opslagruimte, voorraadkamer erbij gekregen en
hebben al verschillende zaken
hiernaar toe overgebracht. Ook
kunnen wij daar als bestuur onze
vergaderingen houden en ook is
het te gebruiken als werkruimte.
We zijn er dan ook zeer blij mee
en kunnen onze papieren en
boeken op een goede manier
bewaren.
De “Buuner”, het eerst deel van
2022 van de Historische
Vereniging Nieuw-Buinen,
Buinerveen is reeds weer in de
maak. Ook in deze uitgave
nemen wij u weer mee naar de
historie van onze dorpen NieuwBuinen en Buinerveen met
verhalen uit vervlogen tijden.
Ons
tijdschrift de Buuner
verschijnt drie keer per jaar en er
komen verhalen en artikelen in
uit en over Nieuw-Buinen en
Buinerveen. Laat u verrassen en
word lid van onze vereniging
voor 17 euro per jaar. U ontvangt
dan ook ons tijdschrift op de
deurmat. Voor leden die buiten
de regio wonen vragen wij een

extra bijdrage van 7,50 euro voor
een tegemoetkoming in de
verzendkosten.
Verder hebben we als vereniging
weer verschillende voorwerpen
zoals foto's, glasmateriaal onder
meer een grote verzameling
weckflessen en een parfum
flessen verzameling, boeken,
enz. mogen ontvangen die we
kunnen
toevoegen aan ons
archief.
Ook dank aan een ieder die op de
een of andere wijze zich heeft
ingezet voor de vereniging als
ook voor het museum. Zonder u
kunnen we dit niet. Zo kunnen
we het op deze manier bewaren

en in stand houden voor de
toekomst.
Ook kunt u ons volgen op de
facebook pagina's en op onze
website waar meer over onze
vereniging te vinden is.
Facebook; Oald Buunermond en
Oald Buunerveen en onze
website; histver-nbb.nl zijn 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

Bel voor een afspraak: 088 2323300

Avitec infra & milieu NV
Zuiderdiep 34, 9521 AT Nieuw-Buinen
0599-212170 | www.avitec.nl | info@avitec.nl
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Het
voorwerp
Dit keer géén 3 onderwerpen
bijeengepakt, zoals wij dat in de
decemberuitgave wél hebben
gedaan. Ter herinnering: 1. de
analyse over de breischeden, 2.
de reacties op de grondpakker
annex vuller van plantpotjes en
3. Het nieuwe voorwerp, het ding
met de zwengel. Voor nu, direct
insteken op de reacties van enkele ons goed bekende voorwerpdeskundigen: Jan, Geert en
André. Alle drie zaten er dicht
tegenaan, doch zij misten dit keer
ietwat precisie. Zij zijn blijven
steken in of bij de welbekende
snijbonenmolen, een keukenhulpje uit vroeger jaren. In sommige huishoudens werd dit handige verkleinapparaat ook wel
gebruikt voor het bewerken/versnipperen van andere
groenten, zoals groene kool,
bleekselderij en winterpeen.
Maar eerlijk, het drietal heeft in
grote oprechtheid ook aangegeven het niet precies te weten; Een
beetje blijven steken in het antwoord op de vraag ”Wat komt er
nou eigenlijk uit die molen?”
Door middel van de getoonde
molen werd (en wordt!!)olie
gewonnen. Zaden of noten van
de meest uiteenlopende -soms
minder bekende- oliehoudende
planten werden als het ware in
het draaimechanisme, handmatig
voortbewogen met de zwengel,
zodanig verbrijzeld of geplet dat
de inhoud van de zaden/noten
/vruchten vrijkomt. De plantaardige olie uit bijvoorbeeld koolzaad, zonnebloempitten, kopra,
walnoot, argannoten of avocado.
Die olie (met Oud en Nieuw
prima voor het bakken van de
oliebollen!) wordt vrijgemaakt
van de restjes zaadbol of notenschil door de fijne/minuscule
ribbelstructuur (zie foto's) in de
persschijven, die uiteindelijk de

plantaardige olie doorlaten naar
de opvang (bakje/flesje). De
olie-opvang wordt niet bevorderd door zoiets als perslucht,
want de opbrengst volgt gewoon
de wetten van de zwengelkracht
en –duur en van de zwaartekracht. Het laagste punt is in dit
geval (zie foto) de glazen dessertkom.
De getoonde oliemolen is van
Duitse makelij, de bedrijfsnaam
“Moravia” doet vermoeden dat
er een nog wat oostelijker gelegen regio bij betrokken is (geweest). Wie daarover iets weet,
die mag het zeggen! Maar let op,
als de lezer het idee heeft dat oliewinnen in eigen land en keuken
tot de verleden tijd behoort, die
heeft het mis. Kijk eens op
www.geschiedenisvanpieteba of
bel met Edwin van Piteba te
Scheemda 0597- 593314. In keukens van particulieren en restaurants is het zelf (smaakvol) oliewinnen op dit moment meer en
meer een gebruikelijke en gezonde zaak.

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

Dorpskrant Buinerveen
Wij zijn grote dank verschuldigd
aan de familie Van der Laan (herinner “onze” postbode Allie) uit
Stadskanaal, die de Moraviamolen aan ons heeft uitgeleend.
Zij zitten ook achter het nieuwe
voorwerp, weer een ding dat qua
denkwerk zogezegd óók hout
snijdt. Het gaat om een blokvormig voornamelijk houten
gereedschap. Met de kiekjes hier
wordt de lezer nader op weg
geholpen. Graag vernemen we
de naam van dit ding of een
beschrijving van doel/functie
van dit stukje gereedschap.
Ruim de tijd daarvoor, wel graag
vóór 3 april a.s. reageren naar
redactie of
Martin Snapper
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Steun de
VV Buinerveen
door kleding in te zamelen voor mensen in nood
Wat mag er wel en wat mag niet
worden ingezameld:
Ÿ Materialen die wel worden
vergoed:
Ÿ Kleding
Ÿ Schoenen (samengebonden)
Ÿ Huishoud textiel zoals
lakens, kussenslopen, dekens,
dekbedovertrekken, gordijnen
en handdoeken
Ÿ (alles verpakt in gesloten
plastic zakken)
Materialen die niet worden vergoed en helaas niet worden
ingenomen:
Ÿ Knuffels
Ÿ Speelgoed
Ÿ Kussens, dekbedden,
matrassen
Ÿ Vieze, natte of met olie
besmeurde kleding/vodden
Ÿ Breigaren, bollen wol
Ÿ Vloerbedekking, matten en
tapijt
Ÿ

Inleveren kan bij het voetbalveld in een blauwe rolcontainer,
deze staat net buiten het hek.
De tijd is iedere vrijdagmorgen
vanaf 09.00 uur tot 12.00 uur.

Waar de kandidaat voor staat
Zinnig bezig met piekeren en laten denken,
met alinea's, zinnen, kiekjes en welgekozen woord
wordt dat lezers-denken aangespoord.
Met genoeg leven en spullen in de brouwerij
mankeert toch nog net een opvolger voor mij,
Talm niet langer, ga met voorwerpen aan de haal
met een beetje vrijetijd en direct al materiaal.
Kan ik dat? Ja, 't is te doen, beste kandidaat.
Praat nu met Martin, het is zo te laat.

Hebt U nog vragen hierover bel
dan tel. 06 12 20 88 16.
Vrijwilligers VV Buinerveen
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www.nldoet.nl
11&12 maart

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

Voor iedereen die klussen leuk
vindt, mensen wil leren kennen,
of gewoon voor de gezelligheid:
Geef je op voor een klus in de
buurt: zoek een klus en meld je
aan op de website.

Noorderstraat 38
9524 PD Buinerveen

AFRASTERINGSMATERIALEN
TUINHOUT
PVC MATERIALEN

Geopend:
Di-vr 9.00-18.00
Za
9.00-13.00
Tel. 0599-212326

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

Zie hieronder keuze
dicht bij huis:

Dorpskrant Buinerveen
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Voortgang en status van uitbreidingsplan Zuidonder
Boven:
Panoramafoto vanaf het zuidoosten (10-2021).
Links van boven naar beneden:
Bouw van het eerste huis in het plan (09-2007)
Gevolgd door de bouw van het tweede huis in het plan (04-2008)
Ingang vanaf de Hoofdkade (2-2022)
Diverse huizen in aanbouw, gereed (2-2022).
Diverse huizen in aanbouw, gereed (02-2022).
Aanleg bestrating t.b.v. 1 fase (04-2019).
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Sportnieuws
Schaats / visnieuws
We blijven ons inzetten voor
onder andere een goed onderhoud van ons gebouw en terrein.
Nu het terras erin ligt, het paadje
naar het water weer netjes is
gelegd, hekjes bij het terras weer
zijn geplaatst, gaan we breder
kijken.
Ook wij doen daarom weer mee
met NL doet 2022 en wel op 12
maart aanstaande.
Dit jaar gaan we voor het onderhoud rondom het perceel.
Het leek ons een leuk projectje
voor een NL doet dag. Het terrein
opknappen, maar nu met zwaarder geschut. We willen o.a graag
het zandpad (toegangsweg) egaliseren met behulp van een kraan.
Er zit veel kuilen en hobbels in,
en de groenstroken eventueel
onderhoud van de bestaande
grasmat, groenstroken alsook
bermen en andere looproutes
rondom de visvijver/schaatsbaan
en schaatsgebouw. Dus in ieder
geval samen in de buitenlucht.
En zoals ieder jaar krijgt dan ook
ons gebouw (binnen of buiten )
een schoonmaakbeurt.
Hiervoor óf voor de buitenklus
kunnen zich ook vrijwilligers
aanmelden via www.nldoet.nl en
zoek onze klus. We starten rond 9
uur / half 10 met koffie.
Intussen loopt onze huis aan huis
ledenwerfactie ook nog steeds,
zodra we een momentje tijd hebben gaan we hiervoor weer op
pad.
Elders in deze krant staat ook nog
de aankondiging van onze oud
ijzer actie op zaterdag 7 mei aanstaande, dus heeft u nog iets
staan, wij houden ons aanbevolen.
Hartelijke groet,
De Schaatsvereniging

Schaatsvereniging Buinerveen e.o.
Kontributie schaatsvereniging 2021
Donateur per gezin
Donateur alleenstaand
Gezinslidmaatschap
Persoonlijk lidmaatschap vanaf 18jaar

Viskaarten voor het vissen in de ijsbaan in 2021
zijn te verkrijgen bij:
A. Trip
(Alleen op de maandagen tussen 18.00 uur - 19.00 uur)
Zuiderdiep 8
9521 AT Nieuw-Buinen
A.Habing
(Alleen op de woensdagen tussen 18.00 uur - 19.00 uur)
Zuiderstraat 14A
9524 PJ Buinerveen
Gezinslidmaatschap:
Persoonlijk lidmaatschap:

€11.50
€ 6.50

€ 6.00
€ 3.00
€ 8.50
€ 6.00

Dorpskrant Buinerveen
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Andes en VIP! Borger-Odoorn organiseren inloopmomenten
Andes & VIP! Borger-Odoorn komen weer naar je toe! Vanwege de COVID-19 crisis zijn onze inloopmomenten
geannuleerd. Andes en het VIP! Borger-Odoorn hebben de de inloopmomenten op vier locaties in de gemeente
weer opgestart. Tijdens deze momenten nodigen wij je uit om met ons in gesprek te gaan en willen wij je vragen
beantwoorden. Uiteraard onder het genot van een kop koffie.
De inloopmomenten zijn op de volgende tijdstippen en locaties:
Maandagen van 09:00 uur t/m 12:00 uur in de Ruilgoederenbank, Industrieweg 25 in Nieuw-Buinen.
Dinsdagen (VIP!) van 09:00 uur t/m 12:00 uur in het Andes kantoor, De Baander 2 in Borger.
Donderdagen van 10:00 uur t/m 12:00 uur in het MFA Brughuus, Vrijheidslaan 11 in Valthermond,
bij het Sociaal Team.
Donderdagen van 10:00 uur t/m 12:00 uur in Verzorgd Wonen Exloo, Zuiderhoofdstraat 20 in Exloo.
Natuurlijk ben je ook op andere tijdstippen welkom op het kantoor van Andes in Borger, aan De Baander 2. Wil je
zeker weten of er iemand aanwezig is op kantoor? Dan is het handig om even te bellen. Andes is telefonisch te
bereiken op (0591) 58 55 54.

Welkom in de kerk, buurt en dorpsgenoten
Van de protestantse gemeente Nieuw-Buinen,
Buinerveen en Drouwenermond.
Bent u, ben jij wel eens in de kerk aan de Kerklaan in Nieuw-Buinen geweest?
Ben je nieuwsgierig hoe het eruitziet, vanbinnen?
Wat er mogelijk is en wat we daar doen, in de gebouwen?
Elke woensdagavond, van 19.00-20.00 is de kerk open. Loop gerust binnen.
Er is gelegenheid in alle rust even te zitten. Je kunt een kaarsje aansteken.
Er loopt iemand rond die thuis is, hem of haar kun je alles vragen.
Tussen 19.30 en 19.45 komt er een organist die het orgel tot 20 uur bespeelt. Hem of haar
kun je vanaf 20 uur vragen over het orgel / kerkmuziek stellen. In de consistorie, recht
tegenover de ingang, is 'inloop spreekuur'. Hier zit ik en kun je terecht met levens- en
geloofsvragen, verdriet en eenzaamheid, goede ideeën en .…
Als de deur open staat kun je gewoon binnen lopen.
Wanneer ik in gesprek ben, is de deur dicht.
U maakt zich bekend door even op de deur te kloppen.
Er hoeft niks, er kan veel
Welkom!
Namens de kerkenraad, dominee Anneke Wouda
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Imkerij - Destilleerderij - Schminkerij

De Gouden Moer

Aanmelding voor de
uitstapjes van
BoodschappenPlusBus
kan via welzijnsorganisatie
Andes van
Maandag t/m Vrijdag
van 09.00-12.00 uur,
op telefoon nummer:
06-31938756 of 0591-585554

- Honing- en bijenwas producten
- Gepersonaliseerde presentjes
- Exclusieve dranken
- Educatieve lezingen voor school
- Creatieve workshops
- Kinderfeestjes
-Vrijgezellenfeesten
- Demonstraties Oude Ambachten
www.degoudenmoer.nl
Zuiderdiep 189 9521 AE
tel. 0599211949

degoudenmoer@gmail.com
Nieuw-Buinen
Cittaslow Supporter

Zuiderdiep 64
9521 AV Nieuw-Buinen
T 06 54774473

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

De BoodschappenPlusBus
wordt mogelijk gemaakt
door de gemeente
Borger-Odoorn,
Welzijnsorganisatie Andes,
het Nationaal Ouderenfonds,
de Vriendenloterij,
de Rabobank,
het Drentse Mondenfonds,
Woonservice Lefier,
garage Oving en
het fonds Sluyterman van
Loo.

Dorpskrant Buinerveen

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
hobo14@zonnet.nl
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Belangrijke telefoon nummers
Politie Wijkagent
Arjan Katerberg
0900-8844
Gemeente:
zonder 0591
140591
KCC Buurtbeheer
zonder 0591
140591
Gebiedscoordinator.
Wietze van der Harst
06-11706974
Dieren ambulance
09001122362
Dorpsbelangen Nieuw-Buinen
06-27437413
Plaatselijk Belang Buinerveen/Nieuw-Buinen west
0599-212353
Huisartsenpost buiten kantoortijden
0900-9229

212446

Marjan Poelman
212275
marjanpoelman@hetnet.nl
E-mail-adres :

brammes@hetnet.nl
Website:

dorpskrant-buinerveen.nl
Redactieadres:
Bram van Buuren
Hoofdkade 4
Buinerveen
tel: 211918
Bezorgers:
Martie Alberts
Andre Kamp
Geert Boekholt
Wij steunen verenigingen uit de regio

Druk:
Middeljans,
Buinerveen
tel. 212232

Lokale verenigingen en stichtingen zijn erg
belangrijk voor de regio. In de buurt hebben we
een klein aandeel in verenigingen. Zij hebben een
groot aandeel in de maatschappij.

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