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Ook dit jaar liepen de beide scho-
len weer mee met de Avond 
4daagse te Borger van 4 t/m 7 
juni. De jongste kinderen met 
vele ouders liepen de 5 kilometer 
en dit jaar was de groep die 10km 
liep ook zeker zo goed vertegen-
woordigd. Een hele uitdaging 
nog om 4 avonden achter elkaar 
10 kilometer te lopen. Om dan 
aan het eind een mooie medaille 
te krijgen en eeuwige roem als de 
20 of 40 km volbracht zijn. Voor 
de allerkleinsten wordt de moge-
lijkheid geboden om slechts de 
vrijdag mee te lopen en ook daar 
werd dankbaar gebruik van 
gemaakt.
Wat bij velen onder u mogelijk 
minder bekend is, is dat u zich 
ook individueel op kunt geven. 
En mocht u het gezellig vinden 
om met de school mee te lopen 
omdat u daar op wat voor manier 
een band mee hebt, met een 
ouder of een kind, dat is dat altijd 
mogelijk. Ook dit jaar liepen 
broers of zussen mee die reeds de 

lagere school verlaten hadden, 
maar het toch gezellig vonden 
om nog mee te lopen met hun 
oud-schoolgenoten, evenals een 
enkele ouder die het vroeger 
altijd zo gezellig vond en nu met 
veel plezier zich nog weer aan-
sloot bij de lagere school.
De Avond4daagse in Borger is 
betrekkelijk kleinschalig, erg 
gezellig en elk jaar verzekerd van 
prachtige routes door de bossen, 
over de essen of langs prachtige 
oude boerderijen en velden. 
Ruim 400 lopers waarvan ong-

eeveer 1/3  deel de 10km liep heeft 
de Avond4daagse volbracht. De 
organisatie van de Avond4daag-
se staat gelukkig met beide benen 
op de grond en heeft zich de hele 
week niet gek laten maken door 
alle code geel- en code oranje 
waarschuwingen afgegeven door 
het KNMI. Lees verder op pag 5
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Nieuw-Buinen
Locatie:
MFA Noorderbreedte, 
Noorderdiep 137
9521 BC Nieuw-Buinen
Tel.: 0800 2009
Mail: 

Maandag: 09.00 - 12.00 uur

Woensdag: 09.00 - 12.00 uur

Vrijdag: 09.00 - 12.00 uur

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

  

hetveenland@
socialeteamsborgerodoorn.nl

Harm Timmermans: 
tel. Is 0683806189

 

DATUM VOLGENDE EDITIES  
DORPSKRANT BUINERVEEN

Verschijning: eind van de betreffende maand

   brammes@hetnet.nl

Hieronder de datum van verschijning van de Dorpskrant in 2019 en 
de data waarop het materiaal (foto's, teksten, mededelingen, 
tekeningen) uiterlijk bij :

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

Nummer 4 inleveren voor 13 augustus 2019

Nummer 5 inleveren voor 1 oktober 2019
Nummer 6 inleveren voor 3 december 2019

Website:

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

en ze worden geplaatst in de agenda.

www.buinerveen.nu

Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige automobilisten 
die voor verlenging van hun rijbewijs moeten worden gekeurd, kunnen 

voor informatie en een afspraak tijdens kantooruren bellen naar het 
landelijke afsprakenbureau van Regelzorg Rijbewijskeuringen: 

088 23 23 300. 
Zelf een datum plannen kan via www.regelzorg.nl. 

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

Tarief: 
€ 35,00 voor de B/E keuring 

€ 55,00 voor chauffeurs met rijbewijs C/D/E.

Agenda
21 juni Pubquiz

30 juni Volleybal

3 juli Vrouwencafe

13 juli Viswedstrijd

31 aug Viswedstrijd

7 sep Rommelmarkt

28 sep Viswedstrijd

5 okt  Filmavond

2 nov Spokentocht

16 nov Vrouwenbingo

mailto:hetveenland@socialeteamsborgerodoorn.nl
http://www.buinerveen.nu
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Vervolg van pag 1En toen het de laat-
ste, voor velen meest feestelijke 
avond toch kritiek leek te wor-
den, is na overleg met het KNMI 
een persoonlijk advies opgesteld. 
Het lopen van de routes ging 
gewoon door, maar zodra aang-
ekomen op het zogenaamde 
MAVO-veldje aan de Hoofd-
straat was daar voor iedereen het 
einde. Geen defilé, geen feeste-
lijke wandeling voor de bejaar-
den rondom de Borgerhof, geen 
feestelijke drumband die de laat-
ste 3 km de lopers vergezeld op 
hun retour naar sportpark De 
Drift. Het bleek een heel wijs 
besluit want vlak voor aankomst 
rommelde het al in de verte en 
eenmaal binnen schrok menig 
kind van weerlicht en donder en 
al gauw stroomde het van de 
regen. Gelukkig was menigeen 
op de hoogte van dat wat ver-
wacht werd en was vervoer gere-
geld, was op tijd teruggelopen 
naar sportpark De Drift of op een 
andere manier iets geregeld. Een 
deel kwam daar weliswaar door-
nat aan om de auto te pakken en 
haalde toen nog enkele achter-
blijvers op die stonden te schui-
len in de diverse portieken en 
onder de diverse luifels, maar 
uiteindelijk is iedereen zonder 
risico binnengekomen en heeft 
de organisatie er goed aangedaan 
om het op deze manier af te slui-
ten. Jammer van de feestelijke 
intocht, maar het maximale is er 
onder deze weersomstandighe-
den wel uitgehaald. 
Op naar de editie van 2020 die 
dan van 2 t/m 5 juni georgani-
seerd wordt!

Marjan Poelman

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

A.Sloots

AFRASTERINGSMATERIALEN
TUINHOUT
PVC MATERIALEN

Noorderstraat 38
9524 PD Buinerveen

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

Tel. 0599-212326
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Via het Plaatselijk Belang kwam 
er een verzoek binnen bij de 
redactie van de Dorpskrant of we 
het probleem 'hondenstront' niet 
eens konden benoemen. Nu het 
nieuwe centrum van Buinerveen 
met recht het Kloppende Hart 
van Buinerveen genoemd mag 
worden, valt het diverse buurtbe-
woners extra op dat er overal 
hoopjes liggen, achtergelaten 
door honden. Nu hebben we heel 
wat groen in onze omgeving en 
dan zou je zeggen dat het toch 
eenvoudig moet zijn om je hond 
wat verder van de bebouwing uit 
te laten. Maar regen, een warme 
kachel, gezelligheid, een goeie 
nachtrust of wat dan ook, kan wel 
eens een oorzaak zijn om even 
snel naar buiten te gaan, de 
dichtstbij zijnde groenstrook op 
te zoeken en daar de hond te laten 
zitten. Op zich ook nog wel 
begrijpelijk. Maar soms o zo ver-
velend als je het onder je gras-
maaier krijgt, erin trapt of op een 
andere manier met een welrie-
kend hoopje hondenstront 
geconfronteerd wordt. Vandaar 
het vriendelijke, doch dringende 
verzoek om dat wat je hond ach-
terlaat mee naar huis te nemen in 
het alom bekende plastic zakje en 
het in de container te deponeren. 
Vermoedelijk zullen velen u 
dankbaar zijn en het is een kleine 
moeite die veel ergernis oplost.
Graag wil ik, met het oog op het 
door Plaatselijk Belang gemelde 
probleem u het volgende verhaal, 
in het Drents, niet onthouden. Dit 
is dit voorjaar voorgelezen op 
OBS 75 in het kader van Meert 
Moand Dialect Moand en werd 
door de kinderen van groep 3 en 4 
erg leuk gevonden, ze hebben er 
smakelijk om moeten lachen. 
Het heet 'Stront met streepies' en 
het is beschikbaar gesteld door 
Willy Weerman, Toalschulte van 
Huus van de Toal voor onze 
gemeente.

Maartje Meertens kampeert een 
weekie met heur mamme en heur 
oma op een camping op de Velu-
we. Ze binnen daor met twei ten-
ten. Een grote bungalowtent en 
een piepkleine. Dat kleine tentje 
is van Maartje. Oma wil ok graog 
bie Maartje in het kleine tentje 
slaopen; dat lik heur zo mooi! 
Het is wel een beetje krap daor in 
dat tentje, mor ok bar gezellig, 
want oma holdt van grappies en 
kin heel spannende verhaolen 
vertellen. Het enige wat niet zo 
mooi is, is dat oma zo hard 
snurkt. Mor as Maartje heur dan 
wakker schudt en oma zuch op 
heur zied draait, dan is het over. 
As Maartje de volgende mörgen 
veur heur mamme verse broodjes 
ophaold hef uut de camping-
winkel en de bungalowtent bin-
nenstapt, zegt heur mamme: 
“Kind, kind wat hest een stank 
bie die, wat een vreselijke stank! 
Doe stinkst naor poep! Oh, ik zie 
het al. Geef die smirrige schoe-
nen mor hieropan. Die röthonden 
ok met heur geschiet!” 
“Röthonden?”, zeg oma. Ze hef 
de haoren nog niet uutkamd en 
die staon alle kanten op. Röthon-
den-eigenaoren zaj bedoelen. Zij 
binnen het die heur honden over-

al mor poepen laoten!”
“Dat döt die dikke man uut die 
grote caravan ok mamme,” zegt 
Maartje. Elke mörgen let e veur 
dag en dauw zien grote herders-
hond uut. Hij giet der niet met 
naor het bossie achter de cam-
ping, mor lat hom op het speul-
veldje uut.” “En doe bist dus net 
met dien broodjes over het speul-
veldje lopen.” Mamme trekt een 
vies gezicht.
As ze van de broodjes smuld heb-
ben, zegt Oma: “Maartje kom es 
even met naor het kleine tentje.” 
“Waorum dat omie?” “Dat vertel 
ik je zo,” antwoordt oma een beet-
je geheimzinnig.
As Maartje op de buuk bie oma 
op het luchtbedde lig, zegt oma 
zachies: “Ik heb een plannegie. 
Hier opaan met dien oor.” En 
oma fluustert heur plannegie in 
Maartjes oortje. As ze uutfluus-
terd is, rop Maartje opgewonden: 
“Jemig de pemig, omie. Dat gaon 
we doen!”
De volgende mörgen staon ze al 
om half zeuven op en slupen dan 
veurzichtig naor een stroekie bie 
het speulveldje. Daor kroepen ze 
achter vort en daorvandaon hol-
den ze heel goed de deur van de 
caravan van de dikke man in de 

    Poep aan je schoen

Stront met streepies
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gaoten. Eindelijk giet de deur 
open. “Daor komt de man met de 
herder, omie”, fluustert Maartje. 
“Sst, stil kind.”  En ja hor, ze zien 
met eigen ogen dat de man de 
grote hond weer plassen en poe-
pen lat op het speulveldje. “'t Is 
toch verschrikkelijk!”, zegt oma. 
As de man en zien hond weer de 
caravan in gaon binnen, rennen 
Maartje en oma gauw met een 
scheppie naor de poep. “Mooi zo, 
opgeruumd stiet netjes,” zeg oma 
ondeugend. “Ja, toch?” 
Even laoter liggen Maartje en 
oma plat op de buuk in het kleine 
tentje, met de koppen boeten de 
tent om de caravan van die man 
weer in de gaoten te holden. 
“Wacht ies even, daor zast hom 
hebben, Maartje!” gnis oma. 
“Jemig de pemig, het is de dikke 
man niet,” schrikt Maartje. “Het 
is zien vrouw!” Ja waorachtig. In 
de carvandeur stiet een vrouw 
met een prachtige, rose nachtpon 
met witte streepies! Ze wrif zuch 
de slaop uut heur ogen en stapt 
met de toilettas onder de arm de 
caravan uut. En geliek….. glidt 
ze uut; ze gilt en valt achterover 
met heur kont in het gras. Nou 
verschient de dikke man in de 
deuropening. Hij hef een prach-
tig lichtblauwe pyjama met hel-
derwitte streepies an. Hij is op 
het gegier van zien vrouw 
ofkommen. As e de caravan uut-
stapt, glidt hij ok uut en valt ok 
achterover in het gras! Kreunend 
en foeternd kommen beide stree-
pies in de benen. De man en de 
vrouw bekieken mekaor es goed 
en kniepen dan op het zölfde 
moment de neuze dicht. 
As Maartje en oma zien how 
streepies-pon en streepies-
pyjama der uut zien, binnen ze 
geliek slap van 't lachen! Maartje 
fluustert: “Omie, 't is overal 
stront!”  “Ja,” zeg oma, “stront 
met streepies!” 

Al Vanaf 1922
Complete Woninginrichting

en 
Meubelstoffering

Zuiderdiep 21, 
Nieuw Buinen 

Tel. 0599 - 212367

Meubelhuis De Groot

EUROSTATE 10
9501 DC STADSKANAAL

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

THEEWINKEL STADSKANAAL

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

0599-212170 |www.avitec.nl

mailto:hobo14@zonnet.nl


Dorpskrant BuinerveenPagina 8



Dorpskrant Buinerveen Pagina 9

Verkoop van
afvoegmaterialen
voor alle soorten

gipsplaten

Voor delaagste prijs

Complete gipsplaatafwerking
Noorderstaat 1, Buinerveen

0599-212787

Even voorstellen,...

Sinds zaterdag 11 mei heeft Bui-
nerveen er een nieuwe Bed and 
Breakfast bij. De familie Dijk-
sma heeft een B&B geopend aan 
de Noorderstraat. Vader Siebe, 
zoon Michel, moeder Annemarie 
en schoondochter Mariëlle run-
nen samen de Bed and Breakfast 
van totaal 3 kamers onder de 
naam The Open View, verwij-
zend naar de prachtige uitzichten 
aan de voor- en achterzijde van 
de boerderij. Zaterdagavond was 
het heugelijke moment van de 
opening met vrienden, familie en 
buurbewoners. Een geslaagde 
avond waar mensen allen zeer 
positief waren over de inrichting 
van deze nieuwe B&B en deze 
aanwinst voor Buinerveen. Bin-
nenkort worden de eerste gasten 
verwelkomd. Het is vooral van 
vader en zoon altijd een wens 
geweest een eigen B&B te heb-
ben en die misschien in de toe-
komst nog verder uit te breiden 
met andere voorzieningen. Een 
heugelijke dag voor de familie 
Dijksma.
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Nieuws CBS School 59

Paasmaaltijd
Traditiegetrouw eten we op de 
donderdag voor Pasen tussen de 
middag met alle kinderen op 
school. De ouderraad had er 
ook dit jaar weer voor gezorgd 
dat er voor alle kinderen van de 
school een heerlijke maaltijd 
klaar stond. De tafels waren 
feestelijk gedekt en er waren 
heerlijke broodjes, crackers, 
suikerbrood, toetjes, bakjes met 
vers fruit en nog veel meer. Het 
was heel gezellig om zo met de 
hele school samen te eten.

Dode hoek les
De kinderen van groep 6/7/8 
weten na woensdag 8 mei weer 
precies hoe ze veilig om moeten 
gaan met vrachtwagens in het 
verkeer. Ze hebben zelf ervaren, 
door in de vrachtwagen te gaan 
zitten, wanneer de chauffeur je 
wel of niet ziet. Deze les draagt 
zeker bij aan de veiligheid in 
het verkeer van onze kinderen.

Verkeersexamen groep 7
Op dinsdag14 mei hebben de 
kinderen van groep 7 het 
praktisch verkeersexamen 
afgelegd. Alle kinderen zijn 
geslaagd! In april waren alle 
kinderen al geslaagd voor het 
theoretisch examen. Ze 
mochten daarom allemaal een 
mooi diploma in ontvangst 
nemen.

Website

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

bezoekt u dan onze website:  

www.school59.nl
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Kamp groep 6/7/8
Van woensdag 22 t/m vrijdag 24 
mei zijn de kinderen van groep 
6/7/8 op kamp geweest. Ook dit 
jaar was de bestemming 
Ellertshaar en logeerden we in 
“De Klonie”. Op de heenreis 
brachten we een bezoek aan 
openluchtmuseum “Ellert en 
Brammert. Het weer was 
prachtig, dus een bezoek aan 
het Loomeer mocht niet 
ontbreken. Op donderdagavond 
sloten we het kamp af met een 
spetterende bonte avond, in 
aanwezigheid van DJ Lef.

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

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

In- en export
Engeland & Frankrijk

Paul SiepelZuiderdiep 42a
9521 AT Nieuw-Buinen
T. 0599 - 212607
bgg Fred Norder 0599 - 615698
06 - 22484526
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NIEUWS VAN DE BIBLIOTHEKEN
Bibliotheek Nieuw-Buinen openingstijden
Maandag: 14.00 - 17.00 uur

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

14.00 - 17.00 uur

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

Bibliotheek Borger openingstijden
Maandag: 14.00 - 20.00 uur
Dinsdag: 10.00 - 13.00 uur
Woensdag: 14.00 - 17.00 uur
Donderdag: 14.00 - 17.00 uur
Vrijdag: 14.00 - 17.00 uur
Zaterdag: 10.00 - 13.00 uur

Daarnaast is de bibliotheek geopend op:*
Maandag-, woensdag-, donderdag- en Vrijdag 
 09.00 - 14.00 uur
Dinsdag 13.00 - 17.00 uur
Er zijn dan geen medewerkers aanwezig, je kunt 
alleen inleveren, lenen en verlengen
* Mits het MFA Hunzehuys ook op deze tijden 
geopend is

Tabletcafé op maandag 7 juli
en 5 augustus van 
14.00-15.30 uur
In het Tabletcafé geeft een docent 
nuttige en handige tips om nog 
meer uit uw tablet te halen. Ook 
voor vragen en tips rond pc, lap-
top en smartphone kunt u 1 x per 
maand op maandag terecht in de 
bibliotheek. 
Ook voor niet-bibliotheekleden.

Tweedehands boeken te koop 
in de bibliotheek 
Er zijn weer tweedehands boe-
ken en tijdschriften te koop in de 
bibliotheek. Voor de adresgege-
vens en openingstijden: 

De verkoop is voor iedereen, dus 
ook als u geen lid bent van  de 
bibliotheek bent u van harte wel-
kom.  

De BiebFabriek
Op woensdag 3 juli, 17 juli en 7 
augustus, vanaf 15.00 uur, kun-

www.bibliotheeknieuwbuinen.nl

nen kinderen tussen van 6 t/m 12 
jaar in de bibliotheek werken met 
Digilab: 
Dash

Microbits

Green Screen

Maximaal 15 kinderen. De toe-
gang is gratis.
Opgave via de website: www.bi-
bliotheeknieuwbuinen.nl,
of via 088 0128375.

Zomerlezen begint met de 
Spannende Boeken Weken!
Van 1 juni t/m zondag 24 juni 
vinden de Spannende Boeken 
Weken 2019 plaats. Die staan 
ook dit jaar in het teken van 
Zomerlezen!
Spanning is het meest gelezen 
genre en het boek is onmisbaar 

voor een geslaagde vakantie. En 
die begint in de bibliotheek. Met 
onze rijke thrillercollectie trakte-
ren we jou op een zinderende 
zomer. 

Spannende Boeken Weken 
Geschenk
Gruwelijk goed, dat is het werk 
van Thomas Olde Heuvelt. Deze 
zomer komt hij met zijn huive-
ringwekkende vertelling Dolores 
Dolly Poppedijn. Je krijgt het 
geschenk van de Spannende Boe-
ken Weken van 1 t/m 21 juni 
cadeau bij aankoop van € 12,50 
aan Nederlandstalige boeken. Je 
kunt het ook reserveren in de 
bibliotheek.

BookSpot Gouden Strop & 
BookSpot Schaduwprijs
De BookSpot Gouden Strop en 
de Bookspot Schaduwprijs wor-
den jaarlijks uitgereikt aan het 
begin van de Spannende Boeken 
Weken. De winnaars van de 
BookSpot Gouden Strop 2019 is 
De witte kamer van Samantha 
Stroombergen en de BookSpot 
Schaduwprijs 2019 gaat naar de 
thriller Quarantaine geschreven 
door Erik Betten.

http://www.bibliotheeknieuwbuinen.nl
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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  

Aangepaste openingstijden: 
In de zomervakantie van 13 juli 
t/m 25 augustus is de bibliotheek 
open op:
maandagmiddag en donder-
dagmiddag van 14.00-17.00 
uur.

Allemaal lekker lezen deze 
zomer!
Vanaf 1 juni is de VakantieBieb 
van start gegaan en staan er e-
books voor de jeugd klaar. Vanaf 
1 juli komen er e-books voor 
volwassenen bij.

Gratis e-books downloaden
Met je bibliotheekpas kun je heel 
gemakkelijk e-books lenen. De 
e-books zijn zonder extra kosten 
te leen voor vrijwel alle bekende 
apparaten: tablet, mobiel, com-
puter of e-reader. De e-books zijn 
voor leden van de bibliotheek 
gratis te downloaden. Je hebt 
keus uit duizenden titels en het 
aanbod wordt regelmatig ver-
verst.
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NIEUWS van Plaatselijk Belang Buinerveen/Nieuw-Buinen west

Website:

wordt bijgehouden door 
Bram van Buuren. 

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

agenda.

www.buinerveen.nu

Plan Het Kloppende Hart Bui-
nerveen:
Het plan is geëvalueerd samen 
met Avitec, BOKD en gemeente 
Borger-Odoorn.
De volgende punten wordt nog 
aan gewerkt of zijn afspraken 
over gemaakt:
•Vanwege de wateroverlast tij-
dens hevige regenbuien op het 
stuk grond tussen Hoofdkade en 
Hoofdstraat, waar het afgelopen 
najaar gras ingezaaid is, gaat er 
na overleg met de gemeente een 
slootje komen. Deze is inmiddels 
uitgegraven in opdracht van 
gemeente Borger-Odoorn.
•De bloembakken moeten door 
ons zelf worden onderhouden. 
Deze regel geldt ook voor andere 
dorpen. Niet alle planten hebben 
de winter goed doorstaan. We 
gaan binnenkort nieuwe planten 
kopen en hierin plaatsen. Als je 
zin hebt om het onkruid hierin te 
verwijderen, ga dan gerust je 
gang.
• De verlichting aan de muur van 
ons dorpshuis scheen behoorlijk 
fel. Er is folie geplakt op de lam-
penkappen, waardoor er nu een 
juiste hoeveelheid licht schijnt, 
waarmee een ieder tevreden is.
•Onderhoud van de perken met 
planten wordt door de gemeente 
uitgevoerd.
•Voorstel gedaan voor het stuk 
grond tussen de vrachtwagenpar-
keerplaats en de inrit van fa. Rate-
ring: de grond met een frees 
bewerken en wilde bloemen zaai-
en.
•Op het plateau zal het onkruid 
weg gebrand worden.
•Er komt een stopcontact op het 
plateau, zodat er stroom aanwe-
zig is bij festiviteiten.
•De boomgroei in de kademuur 
zal aangepakt worden.
•Kanaal onderhoud: de schuine 
rand wordt gemaaid door de 
gemeente. Dit mag pas vanaf 1 
juni.
•Een historisch bord wordt nog 

geplaatst.
•De parkeerplaatsen bij Middel-
jans zijn te krap en verzakken. 
Wordt hersteld.
•Hier en daar straatherstelwerk-
zaamheden.

Regenwaterafkoppeling
In een deel van ons dorp heeft 
regenwaterafkoppeling plaats 
gevonden. De woningen binnen 
de demarcatiegrenzen van het 
Kloppende Hart van Buiner-
veen-plan kwamen hiervoor in 
aanmerking. Het regenwater 
wordt geloosd op het nieuw uit-
gegraven kanaal.
In nieuwe renovatieplannen 
(Hoofdstraat/Hoofdkade/Zui-
derdiep) wordt regenwateraf-
koppeling ook meegenomen.

Dorpsbelevingsonderzoek:
Een hele tijd geleden hebben 
onze inwoners vragenlijsten over 
ons dorp ingevuld. Studenten 
van Van Hall instituut Larenstein 
te Leeuwarden hebben de ant-
woorden verwerkt. De resultaten 
zijn voor een deel toegelicht in 

Dorpshuis De Viersprong. Het 
boekwerk met de complete resul-
taten is overhandigd aan wethou-
der Buijtelaar van gemeente Bor-
ger-Odoorn en Ina Habing, voor-
zitter Plaatselijk Belang Buiner-
veen/Nieuw-Buinen west.
Het dorpsbelevingsonderzoek 
geeft een goed beeld van de hui-
dige staat van ons dorp en de wen-
sen voor de toekomst. Hiermee 
kunnen we projecten opzetten én 
richting gemeente en andere 
instanties aangeven wat wensen 
en aandachtspunten zijn. Onder-
werpen als wonen, werken, soci-
ale omgeving en identiteit,  vere-
nigingsleven, voorzieningen, 
vrijwilligerswerk, enz. komen 
aan bod.
Binnenkort gaan we bezig met 
het vervolg van het dorpsbele-
vingsonderzoek. Samen met 
gemeente Borger-Odoorn en de 
BOKD.

http://www.buinerveen.nu
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AED/Hartveilig 
Borger-Odoorn
Op dinsdag 7 mei heeft er 
opnieuw een bijeenkomst met 
thema Hartveilig Borger-Odoorn 
plaatsgevonden. Tijdens deze 
bijeenkomst hebben we ons 
bezig gehouden met het zoeken 
van oplossingen voor:
-Hoe bereik je geschoolde, maar 
niet geregistreerde burgerhulp-
verleners? (zorgpersoneel, 
bedrijfshulpverleners, EHBO-
ers)
-Hoe motiveer je mensen burger-
hulpverlener te worden?
-Hoe word je burgerhulpverle-
ner? 
-Aanmelding bij HartslagNU
-Hoe moeten cursussen ingericht 
worden?
-Wie zou ambassadeur kunnen 
worden?

De missie is geslaagd als heel 
Borger-Odoorn is afgedekt met 
voldoende burgerhulpverleners 
en AED’s! Dan kan in heel Bor-
ger-Odoorn binnen 6 minuten 
gestart worden met reanimatie 
met een AED.
Wie wil meedenken over dit 
onderwerp kan de volgende bij-
eenkomst bijwonen.
Wie wil het bestuur van Hartvei-
lig Borger-Odoorn versterken? 
Er wordt bijvoorbeeld gedacht  
aan mensen met specifieke ken-
nis: boekhouden, communicatie, 
vormgeving, etc.
Aanmelden kan bij 
Sandra van Esveld,
 info@hartveiligvalthermond.nl

Paasvuur 2019
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of telefonisch via 0599-212353

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

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

Email van onze beheerder: 
Xander en Marijke Bardewee

gienus@rateringbv.nl

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

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

bardewee.drenth@gmail.com

0599639516 
0616554099

Meraskikkernieuws
De avonden worden langer, het 
weer steeds mooier en de zin om 
muziek te maken is er nog lang 
niet af. Sterker nog, dachten we 
het wat rustiger aan te doen, Bren-
da weet ons steeds weer bij 
elkaar te krijgen met nieuwe num-
mers. 

Openbare repetitie
Soms oefenen we nu ook op de 
maandag en omdat het dorpshuis 
dan gesloten is, heeft de ijsvere-
niging gastvrij haar kantine 
beschikbaar gesteld. Zo kan het 
gebeuren dat de omgeving ver-
rast wordt met muzikale klanken 
die beginnen te lijken op het win-
nende nummer Arcade van het 
Songfestival. We hebben uit de 
spontane appjes die avond maar 
opgemaakt dat het gewaardeerd 
werd. 
Dat oefenen was niet voor niets: 
wanneer het weer vrijdagavond 
14 juni een beetje meezit, dan 
strijken de kikkers neer bij de 
kade aan de Buinerstraat om wat 

nieuwe nummers te laten horen 
tijdens een repetitie in de open 
lucht. Kom gerust langs om te 
luisteren. 

Nieuwe Shirts
Met elkaar sparen we ook. Dat 
sparen loont hebben jullie mis-
schien al wel gezien. We kopen 
van ons gespaarde geld nieuwe 
muziekstukken, maar met wat 

e
hulp van Zorgbedrijf Trex uit 2  
Exloërmond, Middeljans Sport 
& Reclame en Eetcafé De Vier-
sprong hebben we nu ook onze 
eigen kikkergroene shirts.  Bin-
nenkort komen daar nog warme 
grijze vesten met groen logo bij 
en staan we er het hele jaar door 
netjes op!

Serenade Geert Hilbolling
18 mei had onze dorpsfotograaf 
Geert groot feest in het dorps-
huis. Hij was 40 jaar in dienst bij 
dezelfde werkgever. Reden 
genoeg voor een feestje. Jammer 
genoeg hadden de meeste muzi-
kanten die avond elders muzika-

le verplichtingen, maar Marjan 
(hoorn), Marian en Brenda 
(trompet), Martin (kleine trom) 
en Margret (grote trom) hebben 
toch voor een verrassing kunnen 
zorgen. Geert, ook vanaf hier nog 
een keer van harte gefeliciteerd!

Heeft iemand in ons dorp zelf een 
feestje en lijkt het jullie leuk om 
ook een muzikale serenade van 
De Meraskikkers te krijgen, 
vraag dat dan gerust aan een van 
onze muzikanten. Wanneer we 
een leuke bezetting bij elkaar 
kunnen krijgen dan komen we 
graag langs om de feestvreugde 
te verhogen! 

Margriet Nascimento

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

Het is zaterdagmiddag 8 juni en 
er komt een appje binnen van 
Marijke: 'Hoi dames, Aangezien 
de dames beter voetballen dan de 
heren wil ik graag een oranje-
commissie voor het dameselftal 
maken' Ze heeft dan net van Den-
nis Middeljans gehoord dat RTV 
Drenthe in de winkel is geweest 
en aan Dennis vroeg waarom het 
dorp deze keer niet oranje is. 
Blijkbaar hebben we als dorp een 
betere reputatie en wordt er weer 
spektakel van ons verwacht. 
Aangezien de heren nog niet echt 
gecharmeerd zijn van het dames-
voetbal moeten de dames zelf 
maar in actie komen. En dat doen 
ze! 
Dankzij de kracht van social 
media staan zondagochtend om 
10 uur de eerste dames klaar met 
vlaggen, scharen, punaises, boor-
machines, klophamers en noem 
maar op. Met elkaar stropen we 
de mouwen op en de groep wordt 
steeds groter. 
Op sommige heren slaat het ent-
housiasme over en we krijgen 
hulp: een grondboor, stenen, een 
paa r  pa l en  in  de  g rond  
slaan…dankjewel heren, maar 
veruit het meeste werk doen de 
dames zelf. 
Het resultaat mag er zijn: Het 
hart van ons dorp, Buinerveen 
Centrum, kleurt oranje. 

Slogan
De slogan voor het spandoek is 
dan ook klaar. Er is alleen nog 
een kleine hobbel te nemen. De 
dames kunnen zelf geen span-
doek maken en hebben daarbij de 
hulp nodig van Dennis, maar die 
keurt niet alle teksten goed. Géén 
verwijzingen naar de mindere 
prestaties van de heren op weg 
naar het vorige WK. We gaan de 
uitdaging aan en uiteindelijk 
leveren we de volgende tekst 
aan: Damesvoetbal dat is niks?! 
Kijk eens wat al is gefixt!!
Of jullie deze tekst ook op het 
spandoek kunnen lezen, is bij het 

schrijven van dit stuk nog even 
een verrassing. 
De wedstrijden kunnen ook dit 
WK gevolgd worden in het 
dorpshuis. Dus dames, zeker op 
de avonden dat onze oranje leeu-
winnen spelen, kom samen kij-
ken!

Margriet Nascimento

Dames aan de top,
daar drinken we een op!
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Nieuws OBS 75

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

www.obs75nieuwbuinen.nl.nl

Wat gaat een schooljaar toch 
snel, nog even doorzetten en het 
is (alweer) zomervakantie.
Velen zullen al bezig zijn met het 
maken van vakantieplannen, 
anderen zien wel waar de vakan-
tie wordt doorgebracht of hebben 
plannen in de vorm van thuis-
klussen, aanpak tuin, nieuwe 
auto, noem maar op.
De laatste weken van dit school-
jaar zijn begonnen, de leerlingen 
worden nog een keer getoetst op 
hun kennen en kunnen. Midden 
juni is het zover. De leerlingen 
van groep 8 hebben de IEP-toets 
al achter de rug, hebben hun 
keuze voor het Voorgezet onder-
wijs bepaald en gaan al een beet-
je puberen.  De resultaten van de 
IEP-toets waren veelbelovend.
De juffen hebben hun verjaardag 
gevierd op de dag van de 
Koningsspelen. Een mooie com-
binatie om de jarigen in het zon-
netje te zetten. De leerlingen  

gingen langs een spelcircuit en 
leefden zich uit op het luchtkus-
sen en de hindernisbaan.
De verkoop van plantjes was een 
groot succes. Er is veel verkocht, 
met de opbrengst worden activi-
teiten  voor de leerlingen georga-
niseerd.
We hebben een prachtige project-
week met als thema De Middel-
eeuwen achter de rug. Alle leer-
lingen zijn naar het klooster in 
Ter Apel geweest, ze hebben op 
school gelezen, geschreven en 
geknutseld over de Middeleeu-
wen. Als klap op de vuurpijl was 
er een super pleinfeest!
Middeleeuwse spelletjes,  kruis-
boogschieten, ringsteken, heer-
lijk eten, iedereen prachtig ver-
kleed en een spetterde afsluiting 
van de gezellige avond. We had-
den bezoek van een echte vuur-
spuwer. Je moet wel een groot 
hart en veel lef hebben om zo'n 
act uit te voeren!
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Jolanda Baars-van der Scheer
Zuiderdiep 83
9523 TB Drouwenermond
Tel.: 0599-611231

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

Zuiderdiep 249 
Nieuw-Buinen

Tel 0599-617968

Vrijdag, zaterdag en zondag

Lopend Buffet

Onbeperkt eten voor slechts 

€ 14.95 p.p.
 

Ook catering mogelijk voor 
thuis en bedrijf

Feestverhuur / materieelverhuur

Info: website; www.potverhuur.nl

Email;

Facebook; www.facebook.nl/potverhuur

Telefoon; 06-23213242

Adres; Zuiderdiep 131  Nieuw-Buinen

oa Abraham / Sarah poppen, 

statafels, kloofmachines etc. 

info@potverhuur.nl

Opgelet

Hier had een advertentie 
van uw bedrijf kunnen 

staan!
Wilt u adverteren in de 

Dorpskrant stuur dan even 
een berichtje naar de 

redactie, eventueel is het ook 
mogelijk een ontwerp te 

maken voor uw logo.

Ook zijn er diverse 
mogelijkheden qua formaat.

Trimsalon Dommel 
Noorderdiep 44

9521 BD Nieuw Buinen
Tel: 06-21408840

www.trimsalon-dommel.nl     
www.facebook.com/trimsalondommel

Behandeling volgens afspraak    
Lid A.B.H.B.

http://janvannoortwijk.mijnalbums.nl/
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Stefanie Kooyman benaderde de 
redactie van de Dorpskrant of het 
mogelijk was een artikel in de 
krant te krijgen aangaande de 
verhuizing van haar kapsalon 
van het Noorderdiep naar het 
Zuiderdiep te Nieuw-Buinen. En 
dat is bij dezen gelukt. Onze huis-
fotograaf heeft een mooie foto 
gemaakt en tevens leest u hieron-
der een kort verslag van deze 
nieuw gevestigde, oude bekende 
in ons dorp.

Sinds 17 oktober 2005 bestierde 
Stefanie een kapsalon in het 
ouderlijk huis van haar ouders 
aan het Noorderdiep. Zelf woon-
de ze op een gegeven moment in 
Stadskanaal en reisde dus tussen 
beide plaatsen op en neer om haar 
klantenkring te voorzien van een 
nieuw kapsel. Nu ze sinds enige 
tijd aan het Zuiderdiep 107 
woont en het met de kleine Ben-
the makkelijker en praktischer is 
de kapsalon aan huis te hebben, 
met name voor de avondopen-
stelling, heeft ze de inrichting 
overgebracht naar het Zuiderdiep 
107. Qua service is er niets 
veranderd, in de kapsalon daar-
entegen des te meer. Een mooie, 
lichte ruime ruimte voorzien van 
alle gemakken die een kapper 
nodig heeft. 
De producten van Affinage, een 
exclusief kappersmerk, onder-
steunen haar om de beste kleu-
ringen en mooiste kapsels te 
maken. Tevens staat dit merk 
garant voor vele te volgen trai-
ningen dichtbij huis, in Groning-
en, zodat het eenvoudiger is om 
op de hoogte te blijven van de 
laatste kleuren, technieken en 
trends. Op deze manier is het 
dichterbij om je te bijscholen en 
daar maakt ze ook vaak en graag 
gebruik van.
Haar flexibiliteit, knippen op 
maandag- en woensdagavond, 
het zo in je werkkloffie na een 

Kapsalon Stefanie verhuisd!
werkdag kunnen binnenstappen 
en de houding 'doe maar gewoon' 
zijn haar handelskenmerken. Het 
leukste vindt Stefanie het contact 
met haar klanten. Ze heeft al veel 
positieve reacties gehad op de 
nieuwe salon en is erg blij op het 
Zuiderdiep beter zichtbaar te zijn 
door een mooi, nieuw bord aan 
de weg.
Nu ze haar kapsalon aan huis 
heeft is het eenvoudiger ook 's 
avonds te knippen. Op die 
manier mooi te combineren met 
haar werk bij het Boomkroon-
pad. Ze is goed bereikbaar op 
haar mobiele telefoon. Mocht ze 
echter niet op kunnen nemen, 
dan belt ze terug. Een appje stu-
ren is nog handiger omdat ze dan 
als het wel past kan reageren.
Op de vraag of ze in het dorp con-
currentie voelt van andere kapsa-
lons meldt ze dat toch vaak ieder-
een wel eigen klanten heeft en 
een eigen stijl. Ze ziet elkaar 
meer als aanvulling dan als con-
currentie. Het al bijna 14 jaar een 
salon met vaste klanten hebben 
in Nieuw-Buinen bevestigt dat 
alleen maar.
Stefanie hanteert een spaarkaar-
tensysteem: na 10x knippen is de 

e11  keer gratis. Zij bewaart de 
kaarten eventueel voor je, zodat 

je er altijd van verzekerd bent dat 
er geen knipbeurt overgeslagen 
wordt. 
Ze heeft al vele positieve reacties 
gehad over haar nieuwe werk-
plek. Stefanie is dan ook met veel 
plezier en voldoening gestart aan 
het Zuiderdiep. Tevens heeft ze 
van de gelegenheid gebruikt 
gemaakt om haar logo te vernieu-
wen en weer een fris beeld neer te 
zetten. Haar contactgegevens 
vindt u in de vernieuwde adver-
tentie, elders in deze krant.

De redactie van de Dorpskrant 
wenst haar veel succes op het 
nieuwe adres!

Mocht u nu ook graag eens uw 
nieuw te starten onderneming of 
bestaande onderneming in de 
Dorpskrant belicht willen zien? 
Neem dan contact op via mail of 
telefoon met één van onze redac-
tieleden. Hun gegevens vindt u 
achterin deze Dorpskrant. We 
komen dan graag eens langs om 
ook het verhaal van uw onderne-
ming een plekje te geven in een 
editie van deze krant.

Marjan Poelman
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R u b r i e k u i t h e t v e r l e d e n

Voor reacties Jacco Pranger, , 0599-621767 of 06-21831002.pranger@nieuwbuinen.com

TIMMERBEDRIJF H.J. KRUIT
Zuiderdiep 97

9521 AC Nw-Buinen

Tel. 0599-212495

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

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

 

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. 

Na de brand van vrijdag 9 
november 2018 is er voor onze 
vereniging/ museum niet veel 
veranderd en wachten we nog 
steeds op vervolg stappen en 
moeten opzoek naar een nieuwe 
locatie wat niet mee valt. We had-
den een mooi locatie met veel 
ruimtes om te vullen en krijgen 
niet zo'n ruimte helaas weer 
terug.  Er zijn wel enkele ontwik-
kelingen waar wij u zeker van op 
de hoogte zullen houden. Inmid-
dels heeft een expert de schade 
aan/in ons museum opgenomen 
en schrokken eigenlijk wel van 
de grote schade die er is ontstaan 
na de brand. Nu worden vervolg 
stappen ondernomen en moeten 
we weer afwachten. 
Ook bestaat onze vereniging dit 
jaar alweer 10 jaar en laten dit 
natuurlijk niet ongemerkt voor-
bij gaan, let op de media de 
komende tijd wat er gaat gebeu-
ren. Op 10 april j.l. werd onze 
jaarvergadering gehouden in het 
MFA gebouw Nieuw-Buinen 
met een lezing verzorgd door 
Bert Roossien scheepvaart in de 
Veenkoloniën. De vergadering 
werd goed bezorgd en alle plaat-

sen waren bezet in de zaal van het 
M.F.A. Ook werd er gesproken 
over ons nieuwe tijdschrift en 
allen waren zeer enthousiast en 
konden ook 3 nieuwe leden 

einschrijven. De 2  druk van ons 
tijdschrift is er ook alweer bijna 
door en hebben inmiddels vele 
nieuwe leden mogen begroeten, 
zitten inmiddels boven de 200.
Dit tijdschrift zal dan 3 keer per 
jaar verschijnen in kleur en er 
komen verhalen en artikelen in 
uit Nieuw-Buinen en Buiner-
veen. Laat u verrassen en wordt 
lid van onze vereniging voor 17 
euro per jaar en ontvangt dan ook 
dit tijdschrift op de deurmat.
Ook hebben we als vereniging 
weer verschillende voorwerpen 
zoals foto's, glasmateriaal, boe-
ken enz. mogen ontvangen en 
kunnen we toevoegen aan ons 
archief.
Ook willen we onze sponsoren en 
leden danken voor hun bijdrage 
in 2018. Maar ook dank aan een 
ieder die op de een of andere 
wijze zich in heeft gezet voor de 
vereniging als ook het museum. 

Zonder u kunnen we dit niet en 
kunnen het op deze manier ook in 
stand houden voor de toekomst.
Voor meer informatie over onze 
vereniging en glas museum kunt 
u contact opnemen met Jacco 
Pranger secretaris van de vereni-
ging. Tel. 06-21831002 of prang-
er@nieuwbuinen.com
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Nieuws van de Vrouwen van Nu, afdeling Buinerveen
Avondbijeenkomsten:
Dinsdag 9 april: 
Afdeling Nieuw-Buinen kwam 
op bezoek in Buinerveen. Aaltsje 
Ypeij organiseerde een prachtige 
muziekquiz. We werden in groe-
pen verdeeld en kregen allerlei 
vragen over muziek. Hierbij ging-
en de voetjes van de vloer; de 
quickstep, Moonwalk, een Rus-
sische en een Spaanse dans, rock 
en roll, Tina Turner, enz. Ieder-
een had het geweldig naar haar 
zin. De verzamelde punten wer-
den opgeteld, waarna 1 team als 
winnaar werd uitgeroepen. 

Woensdag 15 mei: 
Stonefarm uit Stadskanaal
Dhr. Scheltens vertelt over zijn 
tuin, met daarin zijn verzameling 
van planten, stenen en keien. 
Vervolgens over de 4 jaargetij-
den die hij in zijn tuin heeft aan-
gebracht. De heer Scheltens 
koopt ieder jaar 2000 tot 3000 
bollen voor in zijn tuin. Hij heeft 
een tuin met 50 tot 100 soorten 
sneeuwklokjes & krokussen, 150 
dahlia’s en 20 tot 30 verschillen-
de soorten blauwe druifjes. De 
volgende “weetjes” worden 
gedeeld: 
- Als je een Rhododendron kalk 
geeft, gaat hij dood, 
- Bladeren laten liggen zorgt 
voor warmtebehoud tuin, 
- Bereklauw & Euforbia; Als de 
zon schijnt en deze twee planten 
komen in aanraking met het 
gezicht en/of de ogen, dan direct 
naar het ziekenhuis. 
De tuin krijgt veel aandacht, o.a. 
door het geven van water. Dhr. 
Scheltens geeft elke dag totaal 
600 liter water aan de bloemen.

In het najaar starten we op 
woensdag 11 september met een 
lezing over de Wensambulance.

Uit eten:
Op vrijdag 7 juni hebben 16 
dames genoten van een heerlijk 
buffet bij Chinees Restaurant  
“de Nieuwe Ster” te Nieuw-
Buinen. Het buffet werd afgeslo-
ten met een kopje koffie of thee. 
Iedereen had een bloem meege-
nomen met daaraan een kaartje 
met een spreuk of zomaar iets. 
Na het eten werden de bloemen 
uitgedeeld. Een leuk idee!

Tuincommissie op bezoek bij:
Maandag 13 mei naar Bostuin 
“Leberburg” in Buinen:
De heer Leber heeft 18 jaar gele-
den in Buinen een perceel bos 
van 4,75ha. gekocht om daar een 
bostuin te beginnen.  Ondertus-
sen heeft hij daar meer dan 200 
soorten coniferen en soorten 
rododendrons . Vorig jaar had hij 
meer dan 1500 rododendrons in 
leven. Iedere middag is hij 
ondanks  zijn hoge leeftijd in de 
tuin te vinden. We zijn met hem 
in 2 uur door de tuin gewandeld. 
Hij raakte niet uitgepraat over 
zijn passie en kan er uren over 
vertellen. Hij haalt coniferen uit 
andere landen en kweekt en ent 
er mee om te experimenteren.
Vervolg bezoeken:
24 juni 
Tuin fam.van Leeuwen in
Wedde vertrek 13.00 uur
8 juli
Tuin “Tien-hoeve” in 
Lageland vertrek 13.00 uur

12 augustus
Tuin  Cocky Stottelaar in
 Peize vertrek 13.00 uur
Vertrek vanaf dorpshuis De Vier-
sprong. Aanmelden bij Roelien 
Haikens.

Activiteitencommissie:
Dinsdag 4 juni: Dagreis naar het 
Oranjemuseum in Diepenheim 
en het Kasteel Bad Bentheim. 
Busreis met afd. Buiner-
veen+Nieuw-Buinen. Prachtig 
Oranjemuseum in Diepenheim 
met mooie verhalen en grote bor-
denverzameling. Uitleg over de 
linnenkast en de gedekte eettafel 
van Prinses Armgard. In Bad 
Bentheim is de groep opgedeeld 
o.l.v. een Nederlands en een 
Duits sprekende gids. Veel klim-
werk met prachtige vergezich-
ten. De moeder van koningin 
Wilhelmina, Emma, is hier opge-
groeid. Mooie Gotische ramen 
en heel veel houtsnijwerk. Tot 
slot heerlijk gegeten bij Kocks 
Geers in Rutenbrock.

Woensdag 3 juli: fietstocht in de 
nabije omgeving 13.00 uur vanaf 
dorpshuis De Viersprong.
Donderdag 19 september naar 
het Cuby & the Blizzards 
museum in Grolloo vertrek 13.00 
uur.
Woensdag 30 oktober naar het 
Vervenershuis in Valthermond 
vertrek 13.00 uur.
Wandelen met andere afdelingen 
in Drenthe:
Lammy Veldman coördineert de 
provinciale wandelingen met 
elke keer een afstand van 8 of 12 
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Interesse?
De bijeenkomsten vinden plaats 
in de achterzaal van Dorpshuis 
De Viersprong in Buinerveen. 

We beginnen 's avonds om 19.45 
uur. Iedereen is van harte 

welkom en kan vrijblijvend 2 
keer komen kijken. Informatie is 
ook te verkrijgen bij Annette de 

Jong, tel. 0599-621012

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

‘ Vrouwen van nu’, 
bezoekt u

 dan  onze website:
http://vrouwenvannu.nl  

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

k m  ;  e - m a i l :  j a n e n l a m-
my@kpnmail.nl
Wandelen bij afdeling Beilen op 
donderdag 13 juni start tussen 
9.30 en 10.30 uur
Wandelen bij de afdeling Buinen 
op donderdag 11 juli start tussen 
9.30 en 10.30 uur
Wandelen bij afdeling Donde-
ren/Bunne/Winde op donderdag 
8 augustus start tussen 9.30 en 
10.30 uur.
Bij de prijs inbegrepen kof-
fie/thee en cake en bij terug-
komst een kop soep met een 
broodje.
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Het  voorwerp
Op de oproep om te reageren op 
het door Gé Hoogerwerf aange-
reikte voorwerp hebben we twee 
emailberichten ontvangen. Uit 
één huishouden. Beiden eensge-
zind over  de naam van het voor-
werp, maar ieder wel met een 
geheel eigen kijk daarop. Alle 
betrokkenen bij deze rubriek en 
alle makers van de Dorpskrant 
Buinerveen gaan ervan uit dat die 
uiteenlopende eigen kijk geen 
familiale hoogspanning heeft 
opgeleverd. De emailtijden van 
de ontvangen berichten geven 
overigens wél aan dat het onder-
werp daar in huis waarschijnlijk 
2 uur en 47 minuten heeft rond-
gezongen. De heer des huizes 
geeft met enige twijfel aan dat 
achter het grote vraagteken (met 
dank aan de hoofdredacteur!) een 
paplepel schuilgaat. De vrouw 
des huizes houdt het op een lepel 
om koffiebonen mee te schep-
pen. Akkoord met de aanduiding 
lepel. Maar wat met de vragen 
“Waarvoor gebruikt?”, “Waar?” 
en “Door wie?” 
Nu even luisteren naar wat Gé 
Hoogerwerf erover vertelt: “In 
mijn werkzame leven – denk 
maar aan de vorige eeuw! – 
moest ik zo nu en dan eens in 
overleg met medewerkers van de 
gevangenis in Scheveningen. En 
uit die soms veelvuldige contac-
ten is er met een enkele gevange-
nismedewerker een net iets meer 
dan uitsluitend zakelijke relatie 
ontstaan. En daarmee werd mij 
een enkele keer de kans geboden 
om iets meer te zien en te ervaren 
van wat er zoal aan dagelijkse 

dingen in die gevangenis voor-
bijging. En bij een van die bezoe-
ken, die beslist verder gingen dan 
de voordeur of de bezoekersba-
lie, kreeg ik mee hoe en met welk 
hulpmiddel gevangenen hun 
soepje konden/moesten eten: met 
een kleine houten lepel van circa 
18 x 5 cm, een heft met een bol 
uiteinde en een extra verdiepte 
schep. Dat deel van die gevang-
enislepel heeft een holte van ruim 
1 cm, daarmee ruim voldoende 
voor een hapklare toevoer van de 
soep. Een gehaktballetje kon erin 
drijven, een wat groot uitgeval-
len stukje rundvlees bleef staan 
en . . . elke hap garandeerde een 
voldoende aandeel in de maal-
tijd. En verder hoeft de lezer van 
onze dorpskrant niet uitgelegd te 
worden dat een houten lepel een 
veiliger maaltijdgereedschap is 
dan een gero-, stainless-, rvs- of 
zilmeta soeplepel. Een tafelge-
noot verwonden met een stompe 
houten lepel levert bij onvoor-
zien misbruik minder schade op 

dan een uithaal met metalen 
“tuig” uit de keukenla. Afron-
ding: door het jarenlange gebruik 
van dit minder gevaarlijke 
gereedschap kreeg de Scheve-
ninger gevangenis de bijnaam 
Hotel de Houten Lepel. Breed 
bekend en veel gebruikt begrip. 
Dus: Ina en Jan, jullie zitten er 
met jullie oplossing dichtbij. En 
wat ons betreft met begrip voor 
het bij jullie ontbreken van de 
Scheveninger ervaring!
Het voorwerp waarvoor aan-
dacht gevraagd in deze dorps-
kranteditie is ons te leen aange-
boden door Wubbe Kamies (Bui-
nerveen). Zie de foto's met de 
hardmetalen halve onderbroken 
ring waarin de tekst “Le fin de 
siècle, Brevette SGDG France & 
Etranger L. & D. Paris”. De ova-
len ring wordt onderbroken door 
twee kleine dichte wieltjes, elk 
met een doorsnee van 12 mm. 
Die wieltjes kunnen naar boven 
richting het zwarte koord (95 cm 
lang) bewogen worden door het 
omlaag duwen van de “oren” 
(plusminus 1 cm) die links en 
rechts aan de onderzijde van de 
ring uitsteken. Klinkt allemaal 
uitdagend en ziet er spannend uit. 
En dat is het ook. Kom maar op 
met suggesties over dit voor-
werp! 
Graag vóór vrijdag 9 augustus 
a.s. naar hoofdredacteur of
                           Martin Snapper
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SIMON BERENDS
Zuiderdiep 18
9521 AT  Nw-Buinen
Tel 0599-212518
Fax 0599-212171
Mobiel. 06-53844312
www.simonberends.nl

De vliegende brik
Zoekt nieuwe leden voor de 

sjoelvereniging.
Wie gaat er gezellig met ons 

op dinsdagavond sjoelen?
Wij sjoelen van 

20.00 uur tot 22.00 uur. 
Locatie:

Dorpshuis Buinerveen

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

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

Het beweegseizoen 

voor senioren is geopend!

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

www.fitplus-borger-odoorn.nl

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

 
 
 

 

  

Sportnieuws

De schaatsvereniging“Buinerveen“ organiseert de volgende 
viswedstrijden:
13 juli 18.00-21.00 uur + BBQ
31 augustus 13.00-16.00 uur
28 september 13.00-16.00 uur  (op gewicht)

Inleg volwassenen € 2.50
Kinderen t/m 12 jaar € 1.00

Nieuws

Ondanks dat  velen van u mid-
dels Facebook op de hoogte blij-
ven  wat er allemaal gebeurt, is 
het  ook wel handig om voor de 
dorpskrant het één en ander op 
papier te krijgen.  Daarbij heeft  
ook niet iedereen heeft Face-
book, dus vandaar deze   korte  
update.
We zijn druk doende om het ter-
rein rondom de visvijver weer 
een beetje op orde te krijgen met 
de spaarzame tijd en mankracht 
die we hebben. Voor  een groot 
deel is het  puin en ander troep uit 
het zand gehaald en daarbij is het 
ook geëgaliseerd. Een ander deel 
moet nog.
Intussen is er wel al een leuk paad-
je van rubberen tegels van de 
deur naar de waterkant gelegd. 
Dan zijn er ook nog  2 lantaarn-
palen geplaatst bij de nog  verder 
aan te leggen parkeerplaats. Ook 
de waterkant wordt regelmatig 
kort gehouden  door André , dus  
al met al houdt het ons lekker 
bezig allemaal.
Ook de viswedstrijden zijn weer 
in volle gang. De eerste 2 wed-
strijden waren met een lekker  
zonnetje erbij,  hoewel  er tijdens 
de tweede wedstrijd  jammer 
genoeg weinig bijt was. Maar dit 
maakt het alleen maar spannen-
der en interessanter voor het wed-
strijdverloop, dat natuurlijk voor 

dit visseizoen ook weer  begon-
nen is. Wat dat betreft kan het alle 
kan ten  opgaan .  We  z i jn  
benieuwd wie er deze keer met de 
winst vandoor gaan…..
De eerst volgende keer is  zater-
dag 15 juni van 21.00 tot 24.00 
uur. En daarna is er voorafgaande 
aan de BBQ nog een wedstrijd 
van 18.00 tot 21.00 uur.  Opgave 
hiervoor kan tijdens de wedstrijd 
of bij  het bestuur.

Tussendoor hebben we op 4 mei  
onze oude metalen actie weer 
gehad en  daarvan was de 
opbrengst ook deze keer een erg 
leuk bedrag.  Hiervoor onze dank 
aan een ieder die zijn oud ijzer 
aan ons heeft gemeld of aan de 
weg heeft gezet.
Verder is de fietspuzzeltocht 
weer verreden op Hemelvaart-
dag.  Het weer voor deze dag  
leek wat onbestendig te worden, 

maar uiteindelijk  was het prima 
fietsweer met af en toe een zon-
netje. Deze keer deden er 28 deel-
nemers mee waaronder 3 kinde-
ren.  Dat maakt het voor de uit-
slag wel overzichtelijk, doch 
niet spannend. We hopen dan 
ook dat er volgend jaar meer 
kinderen zullen meedoen.  De 
uitslag is nu de omgekeerde volg-
orde van vorig jaar. Nummer 1 is 
geworden  Kim Ratering  2. Isa 
Ratering en 3. Esmee Vlieghuis, 
allen kregen ze een leuke beker. 
Bij de volwassenen ; de winna-
res van het vleespakket  nummer 
1.Rika Ratering , het iets kleine-
re vleespakket gaat naar de nr 2 

eGrietje Kuik en als 3  is 
geëindigd met de droge worsten 
Tineke Boekholt.  Bedankt voor 
jullie deelname allemaal.
Het bestuur  wenst  iedereen  
een fijne zomer en wellicht tot 
ziens langs de waterkant.
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Nieuws s.v. O.K.K.
Er is in ons aanbod iets verandert, daarom een nieuwe lijst met onze danslessen:

Dinsdag:
Dames Zumba 09.00 – 10.00 uur € 30.00/kw.
Kids 8 t/m 12 jaar Fundance junior 18.00 – 19.00 uur € 27.00/kw.
Dames            Zumba            19.15- 20.15 uur   € 30.00/kw

Zondag:
Alle leeftijden Freestyle Zumba 10.00 – 11.00 uur € 30.00/kw.

Je mag twee keer gratis meedoen om te kijken of je het leuk 
vind daarna kun je lid worden van sv. O.K.K.

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

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

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

Gezinslidmaatschap: €11.50
Persoonlijk lidmaatschap: €  6.50
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Steun de VV Buinerveen 
door kleding in te zamelen 
voor mensen in nood
Wat mag er wel en wat mag niet worden ingezameld:
Ÿ Materialen die wel worden vergoed:
Ÿ Kleding
Ÿ Schoenen (samengebonden)
Ÿ Huishoud textiel zoals lakens, kussenslopen, dekens, 

dekbedovertrekken, gordijnen en handdoeken
Ÿ (alles verpakt in gesloten plastic zakken) 
Materialen die niet worden vergoed en helaas niet worden 
ingenomen:
Ÿ Knuffels
Ÿ Speelgoed
Ÿ Kussens, dekbedden, matrassen
Ÿ Vieze, natte of met olie besmeurde kleding/vodden
Ÿ Breigaren, bollen wol
Ÿ Vloerbedekking, matten en tapijt
Inleveren kan bij het voetbalveld in een blauwe rolcontainer, deze 
staat net buiten het hek. 
De tijd is iedere vrijdagmorgen vanaf 09.00 uur tot 12.00 uur.

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

FRITUURVET

Lever nu uw oude 
frituurvet of frituurolie 

in bij :
V.V. Buinerveen

Dit kan iedere 
vrijdagmorgen 

bij de voetbalkantine
van 10.00 uur 
tot 12.00 uur 

Activiteiten VV Buinerveen

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

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

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

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

het sportveld in Buinerveen

Aanvang 13.00 uur
Nog even voor de duidelijkheid:

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

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

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

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

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

Iedereen een gezellige maar vooral sportief toernooi toe gewenst
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Buinervener boeren door de jaren heen (Deel 3) 
In onze vorige bijdrage zijn wij 
ingegaan op enkele invloedrijke 
ontwikkelingen op het afnemen 
van de agrarische bedrijvigheid 
in Buinerveen en directe omge-
ving, midden vorige eeuw. Zie 
dorpskrant april 2019, bladzijden 
36 en 37. Die bijdrage werd afge-
sloten met de Haagse ondersteu-
ning van industriële ontwikke-
lingen in Noord-Nederland, waar-
bij in het bijzonder werd stilge-
staan bij de invloed van de komst 
van een Philipsvestiging in 
Stadskanaal. Zonder een exacte 
tijdsindicatie te kunnen aange-
ven, hebben wij het over de fase 
waarin nieuwe maatschappelijke 
en economische ontwikkelingen 
en verhoudingen ontstaan. Daar-
om ook even een tekstueel zij-
stapje.
Los van nieuwe visies op arbeid 
en kapitaal – denk aan de 
opkomst van het socialisme 

ste
begin 20  eeuw – zien we veran-
deringen in de vormen van 
ondernemen en een zich wijzi-
gende kijk op de samenleving. 
Bij die veranderingen de lessen 
van het nationalisme en daarbin-
nen het herstructureren van het 
grensverkeer: het scheppen van 
openhandelsverkeer via de 
oprichting van de Europese Eco-
nomische Gemeenschap (EEG) 
en het gezamenlijke front naar de 
“buitenlanden”. Mét deze boven-
nationale koerswijzigingen 
groeit er een noodzaak om de 
opbrengsten door productie (niet 
alleen door landbouw en vee-
teelt) op te schroeven met daar-
aan te koppelen begrippen als 
massaproductie, mechanisering 
en automatisering. Men noemde 
dat na WO-II de fase van hoog-
conjunctuur, die voor Nederland 
in de jaren '50 leidde tot een top-
positie in de wereldranglijst van 
nationaal inkomen per hectare. 
En met neveneffecten die we ons 
herinneren – en die thans (2017 – 

2021) wéér spelen – zoals een 
arbeidsmarkt met een groot 
tekort aan vaklieden. 
Na deze algemeen getinte tekst 
over van belang zijnde invloeden 
op het voortbestaan van de 
bedrijvigheid in Buinerveen 
voor/door gemengd bedrijf, land-
bouw en melkveehouderij, geeft 
een tekst van Henk Wollerich en 
Jan Kiewiet (uit: 50 jaar Philips 
in Stadskanaal) over komen, aan-
wezigheid en vertrek van dit 
bedrijf ook heel goed de conse-
quenties aan van de aantrek-
kingskracht van de fabriek boven 
het blijven steken in een sector 
zonder levensvatbare vooruit-
zichten in Buinerveen. Zij geven 
het navolgende aan ons door.
Tot en met de Tweede Wereld-
oorlog was er in het Gronings-
Drentse Mondengebied in eco-
nomisch opzicht nauwelijks wat 
aan de hand. Jaarlijks trokken 
duizenden vrachtschepen (met 
turf, aardappelen, granen, stro, 
suikerbieten of melkbussen) 
door het Stadskanaal dat daar-
mee een van de drukste vaarwe-
gen van Nederland was.
Scheepswerven langs het kanaal 
beheersten min of meer de “sky-
line” van de streek. Maar ook in 
de landbouw en industrie was er 
volop werk. Stagnatie in de eco-
nomische ontwikkeling kwam zo 
in het begin van de jaren vijftig. 
De scheepvaart nam zienderogen 
af en veel landarbeiders verloren 
hun baan door, zoals dat heette, 
de rationalisatie: machines 
nemen de plaats in van mensen. 
En tot overmaat van ramp kreeg 
de traditionele industrie – stro-
karton en aardappelzetmeel – 
ook klap na klap. De werkloos-
heid op het noordelijk platteland 
werd weerspiegeld in de bevol-
kingsontwikkeling van die 
dagen: tussen 1950 en 1960 lie-
pen de drie noordelijke provin-
cies langzaam leeg. Samen ken-

den zij in deze periode een jaar-
lijks (!) vertrekoverschot van 
10.000 mensen. Of, om de situa-
tie toe te spitsen op de Kanaal-
streek: voorbeeld, de gemeente 
Onstwedde (later opgegaan in 
Stadskanaal) zag tussen 1948 en 
1956 maar liefst 3000 van de 
20.000 inwoners vertrekken. In 
dit geval zijn dat er ongeveer 375 
per jaar. Vooral jongeren gingen 
in andere delen van Nederland op 
zoek naar werk. Vergelijkingen 
met huidige demografische 
krimp?  
De auteurs van deze historisch 
getinte artikelenreeks hopen erin 
geslaagd te zijn om een beeld te 
schetsen van enkele oorzaken en 
gevolgen van de agrarische leeg-
loop in Buinerveen. Zij zijn er 
zich terdege van bewust dat de 
aangeboden informatie detaille-
ring, diepgang en 100% volle-
digheid ontbeert. Daarbij is over-
wogen om de inhoud van de bij-
dragen te richten op lezers van 
een dorpskrant en de diepgaan-
dere informatie op de bordjes te 
leggen van historici en histori-
sche verenigingen. Blijft overi-
gens altijd de mogelijkheid voor 
lezers van de Dorpskrant Buiner-
veen om ons – bij voorkeur via de 
hoofdredacteur:

 - van aan-
vullingen, verbeteringen en “ver-
geten” gegevens te voorzien. Die 
zullen wij verzamelen en met 
bronvermelding verwerken tot 
een afsluitend Deel 4 in een van 
de volgende dorpskranten.
Tenslotte enkele foto's die 
betrekking hebben op “ons” 
onderwerp. De foto's zijn afkom-
stig van de leiding van Museum 
Philips Stadskanaal. Bij deze 
welgemeende hartelijke dank 
daarvoor. Overigens is een 
bezoek aan dit Museum zeer de 
moeite waard. Adres: Hunsing-
olaan 1a, elke woensdag open 
van 09.00-12.00 en van 13.00-

brammes@hetnet.nl

mailto:brammes@hetnet.nl
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16.00 uur. En . . . gratis parkeren 
vlakbij de entree. Langsparkeren 
aan de Hoofdstraat kan ook, ten-
minste vijf P – plaatsen tussen 
Fem Fit (huisnummer 79) en 
wooncomplex Nyestee / v.h. Van 
Uffelen Bloemen (huisnummer 
83). Dan hier de foto's en bijbe-
horende teksten.
Foto draadmozaïek. (hiernaast)
In de grote kantine van Philips 
Stadskanaal is aan een van de 
wanden een draadmozaïek aan-
gebracht, een kunstwerk dat in 
1959 is aangeboden door de aan-
nemers die in dat jaar de fabriek 
hebben opgeleverd. De wandver-
siering verbeeldt de vooruitgang 
van Stadskanaal én nabije omge-
ving: van turf en landbouw via 
industrie naar meer welvaart en 
vrijetijdsbesteding. In ons thema 
te vertalen naar verdringing van 
werk in de agrarische sector naar 
industriële arbeid.
Foto wandtegel. In de beginjaren 
van Philips Stadskanaal ontstond 
in de Kanaalstreek een gevleu-
geld gezegde: “As doe bie Phi-
lips zits, zits doe goud”. Intern 
het bedrijf leidde dat tot een rots-
vast geloof in de firma (plant / 
nevenvestiging) en dat weer 
werd onderstreept door het vol-
tallig personeel bij het aanbieden 
van een fraaie wandtegel met 
tekst. De tekst, gedicht door Jan 
Boer, laat aan duidelijkheid niets 

te vragen over, ook niet voor wat 
betreft de door ons beschreven 
“agrarische leegloop”. 
De tegeltekst:  
Het veen is vot
De dalgrond brocht gain brood
Moar Philips industrie
Hailpt 't volk uut de nood

Foto woon-werk-busvervoer. 
Door de zich tamelijk snel vol-
trekkende groei van Philips 
Stadskanaal én de ook alsmaar 
toenemende animo – vanuit de 
wijde omtrek – om bij deze werk-
gever aan de slag te gaan, ging 
het bedrijf over tot de inzet van 
z.g. bedrijfsbussen. Van heinde 

en ver werden werknemers min 
of meer thuis opgehaald en na 
werktijd ook naar de plek van 
opstap/uitstap teruggebracht. 
Naar verluidt werden er op enig 
moment zowaar 22 bussen inge-
zet, zoveel dat er nabij het 
fabrieksterrein een soort van 
buscommandant werd ingezet, 
die ook de busroutes regelde en 
vaststelde wie, wanneer en vanaf 
welke “halte” van de bus gebruik 
kon maken.
Foto bus Sijpkes Buinerveen. In 
diverse boekwerken die over 
Buunermond zijn verschenen is 
door teksten en foto's aandacht 
geschonken aan ontstaan en ont-
wikkeling van onder meer dor-
pen als Nieuw-Buinen en Bui-
nerveen. Garage- en busbedrijf 
Sijpkes uit Buinerveen komt 
steevast elke keer daarin voor. 
Philips Stadskanaal schakelde 
ook Sijpkes in voor halen en 
brengen van medewerkers uit 
Buinerveen en omgeving. 
In ons thema: Strijd tussen paar-
denkracht en pk?  
Tenslotte. U weet het, reageren 
wordt op prijs gesteld en van die 
reacties zal een afsluitend Deel 4 
worden samengesteld.  
                                                                                                                   
Jan Weits / Martin Snapper
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Vlieghuis
Installatietechniek

Gert Vlieghuis
 

gas,

 

water en
 

electra

dak en zinkwerken

Hollandialaan 3a
9521 BW Nieuw Buinen

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

www.vlieghuis.com

Zuiderdiep 64

9521 AV Nieuw-Buinen

T 06 54774473

holmhuis@brocante-theeschenkerij.nl

www.holmhuis-brocantetheeschenkerij.nl

openingstijden: zie website

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

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

Imkerij - Destilleerderij - Schminkerij

 

 

Aanmelding voor de 
uitstapjes van 

BoodschappenPlusBus 
kan via welzijnsorganisatie 

Andes van 

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

06-31938756 of 0591-585554

De BoodschappenPlusBus 

wordt mogelijk gemaakt door 

de gemeente Borger-Odoorn, 

Welzijnsorganisatie Andes, 

het Nationaal Ouderenfonds, 

de Vriendenloterij, de 

Rabobank, het Drentse 

Mondenfonds, Woonservice 

Lefier, garage Oving en het 

fonds Sluyterman van Loo.

Oproep:

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

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

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

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

Locatieadres:
Dorpshuis ‘de Viersprong’
tel: 212813

Redactie:
Bram van Buuren 211918

Geert Hilbolling 212975

Foto’s

Janny Hoving 212446

Marjan Poelman 212275

E-mail-adres :

brammes@hetnet.nl

Website:

dorpskrant-buinerveen.nl

Redactieadres:                  
Bram van Buuren
Hoofdkade 4     
Buinerveen
tel: 211918

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

Druk: 
     Middeljans, 

Buinerveen
tel. 212232

brammes@hetnet.nl

geert.hilbolling1@ziggo.nl

hobo14@zonnet.nl

marjanpoelman@hetnet.nl

members.ziggo.nl/geertbuinerveen 

Belangrijke telefoon nummers 

Politie Wijkagent 
Jan Beugels 0900-8844 

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

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

 
Huisartsenpost buiten kantoortijden 0900-9229

Plaatselijk Belang Buinerveen/Nieuw-Buinen west
0599-212353

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

Een aandeel in elkaar

Wij steunen verenigingen uit de regio

Rabobank Borger-Klenckeland

Lokale verenigingen en stichtingen zijn erg

belangrijk voor de regio. In de buurt hebben we

een klein aandeel in verenigingen. Zij hebben een

groot aandeel in de maatschappij.

mailto:brammes@hetnet.nl
mailto:geert.hilbolling1@ziggo.nl
mailto:hobo14@zonnet.nl
mailto:marjanpoelman@hetnet.nl
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Dag Tijd Groep 1 t/m 4 12+

4-7 jaar

Woensdag 14.00-16.00 Speurtocht Maak het spel

20.00-22.00

22.00-00.00 Wie is de mol 

Donderdag 10.00-12.00 Knutselen en patat eten 

14.00-16.00 Hollandse spelletjes S Hollandse spelletjes XXL 

18:30-19:30

21.00-23:00 Lasergamen 

Vrijdag 10.00-12.00 Waterspektakel 

14.00-16.00 Stormbaan 

Ken je dorp 

Stormbaan 

Heel Holland bakt 

Groep 5 t/m 8

8-12 jaar

Survivallen 

Wie is het 

Hollandse spelletjes M 

14.00-16.00 Stormbaan 

18:30-19:30 Feestelijke afsluiting 

20.00-22.00

Groep 6,7,8  

overnachten

Zaterdag 07.00-08.00 Ontbijt Ontbijt

Ik hou van Holland 

22.00-08.00 Groep 5 

naar huis 

Dropping 

Heel Holland bakt 

                        Spelweeknieuws!
De voorbereidingen van de spelweek zijn alweer in volle gang. Zoals afgelopen jaar zal 

ook dit jaar de spelweek weer plaatsvinden op het terrein van VV. Buinerveen. 
Het thema voor dit jaar is HOLLAND. 

Van koekhappen tot wie is de mol en van de stormbaan tot een feestelijke afsluiting.
De feestelijke afsluiting voor groep 1 t/m 4 zal dit jaar in tegenstelling tot voorgaande jaren op vrijdagavond 

plaatsvinden, de rondrit op zaterdagochtend komt hiermee te vervallen! We nodigen jullie allen uit om de 
spelweek gezamelijk met ons af te sluiten!

Jullie doen toch ook mee?! 
Aanmelden kan weer vanaf 1 mei via de website of middels het 

aanmeldformulier dat op de scholen wordt uitgedeeld.

Wij zijn opzoek naar vrijwilligers die ons deze week willen ondersteunen met de verschillende activiteiten 
en het op en afbouwen. Aanmelden hiervoor kan bij één van de bestuursleden of via onze mail: 

spelweekbuinerveen@gmail.com

mailto:spelweekbuinerveen@gmail.com

