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Het is maandag 4 mei 2020.  
Ik sta op het pad tussen ons huis 
en de schuur. De zon schijnt fees-
telijk  maar een noordoosten 
wind zorgt dat het fris, ja koud  
aanvoelt. Een koolmees vliegt 
zijn nestkastje in en verlaat deze 
weer enkele tellen  later. Tussen 
de struiken naast dat pad bloeit 
een sering royaal met roomwitte 
bloemen. Deze staan helemaal 
open; bijna uitgebloeid. De geur 
is typisch voor sering. 
Deze  maakt jeugdherinneringen 
wakker. Door zien en ruiken van 
deze sering realiseer ik mij ook 
de datum van vandaag, 4 mei, en 
dat er vanavond dodenherdenk-
ing is. Dit jaar heel anders van-
wege de coronapandemie. Bij de 
Nationale Herdenking op de 
Dam zal het plein leeg zijn. De 
Koning zal spreken en Arnon 
Grundberg daarvoor in de Nieu-
we kerk.  We kunnen het alle-

maal meemaken want er is, als 
vele eerdere keren, een direct 
televisieverslag. 
Herinneringen komen boven; 
ook van herdenkingen van lang 
geleden. Waaraan ik als school-
jongen deelnam samen met de 
andere leerlingen en met (toen 
nog veel) andere inwoners van 
ons dorp. Het was de tijd waarin 
de volwassenen allemaal nog van 
de oorlog wisten. Uit eigen erva-
ring. Ieder had herinneringen aan 
wat er was gebeurd en aan eigen 
angsten en zorgen. Niemand 
ging in die tijd naar de Nationale 
Herdenking kijken; natuurlijk 
niet; er was nog geen televi-
sie….. 
Het is vrijdag 4 mei 1951. 
Ik ben 9 jaar; binnenkort wordt 
dat 10. Ik woon in Bovenkarspel 
waar mijn vader een smederij 
runt en mijn moeder een winkel 
in huishoudelijke artikelen. Het 
is aan het eind van de middag. 
Lees verder op pag 9
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Nieuw-Buinen
Locatie:
MFA Noorderbreedte, 
Noorderdiep 137
9521 BC Nieuw-Buinen
Tel.: 0800 2009
Mail: 

Maandag: 09.00 - 12.00 uur

Woensdag: 09.00 - 12.00 uur

Vrijdag: 09.00 - 12.00 uur

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

Halen en brengen van goederen 
op afspraak via 
Angelique Delfsma

  

hetveenland@
socialeteamsborgerodoorn.nl

tel. Is 0683806189

 

DATUM VOLGENDE EDITIES  
DORPSKRANT BUINERVEEN

Verschijning: eind van de betreffende maand

   brammes@hetnet.nl

Hieronder de datum van verschijning van de Dorpskrant in 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 12 augustus 2020

Nummer 5 inleveren voor 7 oktober 2020
Nummer 6 inleveren voor 2 december 2020

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

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

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

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

Tarief: 
€ 35,00 voor de B/E keuring 

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

Website:

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

en ze worden geplaatst in de agenda.

www.buinerveen.nu

Agenda

11 jul Viswedstrijd

?? aug  Spelweek

11 sep  Pleinfeest

12 sep Pleinfeest

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

We kunnen weer van start!
Heel blij dat we weer iets leuks kunnen gaan organiseren voor de jeugd van de jeugdsoos. Door alle 
maatregelen kunnen we niet met z'n allen in de soos helaas. Maar, gelukkig hebben we een bos dichtbij 
waar we fantastische spellen kunnen organiseren! Zet 12 en 26 juni maar vast in je agenda. Op deze twee 
laatste soosavonden voor de zomervakantie is ook groep zes van de basisschool van harte uitgenodigd om 
mee te komen doen.
Hou onze Facebookpagina in de gaten om op de hoogte te blijven van onze plannen. Via Facebook kan je je 
opgeven en  mocht het heel slecht weer zijn dan laten we ook via Facebook weten of de activiteit wel door 
gaat.

Pleinfeest 2020 afgelast
Het valt niet te missen. Alle Corona maatregelen die op dit moment in Nederland gelden zijn nog steeds nodig. Zo 
werden wij als organisatie ook geconfronteerd met de (on)mogelijkheden hiervan. Tijdens de laatste vergadering was 
de eerste vraag hoe we het Pleinfeest in september 2020 voor ons zouden zien.
Al snel kwamen we tot de conclusie dat dit een lastige opgave wordt met de huidige 1,5meter samenleving. Tevens 
zijn wij als organisatie afhankelijk van de gulle giften van onze sponsoren. In deze tijd is het voor elk bedrijf een grote 
opgave om alles draaiende te houden. Wij als organisatie staan er daarom ook niet achter om op dit moment een 
bijdrage van de ondernemers te vragen. Hierop hebben we besloten het Pleinfeest voor 2020 niet door te laten gaan. 
We leggen de focus op een nieuw Pleinfeest in 2021! 

Zet het alvast in uw agenda want op 10 & 11 september 2021 gaan we er weer een gezellig feestweekend 

van maken. Alle sponsoren die het afgelopen jaar ons hebben gesteund op welke wijze dan ook worden 
nogmaals heel erg bedankt hiervoor! We hopen wederom op uw steun en samenwerking in 2021.

Geniet van de dingen die nog wel mogelijk zijn 
en STAY SAFE.

Pleinfeest Commissie
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Midden in de moestuin staat een 
distel. Nou hou ik wel van wilde 
planten, maar al stelt de moestuin 
dit jaar niet veel voor (er staan 
alleen kruiden en bloemen in), 
dat betekent nog niet dat alles dat 
komt aanwaaien er z'n gang mag 
gaan. Nee! Ik heb de regie. Dus ik 
verplantte al heel wat vinger-
hoedskruiden (Digitalis purpu-
rea) die spontaan in de groente-
bedden opkwamen en gaf ze een 
ander plekje naast het achterste 
pad. Daar mogen ze groeien. Ze 
geven flink wat  kleur en hoogte 
en trekken veel bijen en hommels 
aan. Ik heb het liefst de witte, met 
van die paarsrode 'sproetjes' in de 
vingerhoedjes. Wit valt ook meer 
op in de schaduw. 

Ook teunisbloemen zijn welkom. 
Vooral de grote teunisbloem (Oe-
nothera glazioviana) is een 
prachtige plant. Als het gaat sche-
meren gaan de fel gele bloemen 
open, alsof de tuinlampjes aan 
gaan. Ze bloeien slechts 24 uur 
en geuren sterk. Naast bijen zor-
gen verschillende soorten nacht-
vlinders voor de bestuiving. 
Helaas zijn teunisbloemen niet te 
verplaatsen vanwege hun dikke 
penwortel; het is me tot nu toe 
nog maar één keer gelukt. Dit 
jaar komen er maar weinig op, 
het is een slecht teunisbloemjaar 
in de tuin. Bij de paar die er staan, 
bij de beukenhaag, zit het blad 
vol lelijke vlekken. Waterge-
brek? Schimmel? Of een tekort 
aan voedingsstoffen? Ik heb geen 
idee. 

In de verhoogde moestuinbak, 
naast de rozemarijn, groeit een 
schattig klein eikje. Een zomer-
eik (Quercus robur). Het ziet er 
blakend uit. Een leuk tuinka-
dootje! Alleen de plek is uiterst 
ongelukkig. 'Dat is een eik, die 
moet eruit' zei de overbuurvrouw 
toen ze even kwam kijken hoe 

mijn tuin erbij stond - op veilige 
1,5 meter afstand. Het wordt een 
reus, ik weet het, maar ik laat het 
nog heel even staan... Misschien 
zet ik 'm wel zolang in een grote 
pot (laat mijn man dit niet horen). 

Midden op het tegelpad, vlakbij 
het huisje, kwam ook een distel 
op. Net zo eentje als in de moes-
tuin. Die ging er wél uit: het pad 
moet vooral pad blijven. Ik heb 
wel mijn uitzonderingen. Zo liet 
ik bijvoorbeeld op een wat zonni-
ger plek een paar klokjes in het 
pad staan. Prachtklokjes  (Cam-
panula persicifolia). Ken je ze? 
Ze hebben grote bolle blauwe, 
kelken waarin soms solitaire 
bijtjes liggen te slapen. Dat is 
zo'n leuk gezicht. Prachtklokjes 
zijn er ook in het wit. Zo'n witte 
variant heb ik voorzichtig uit de 
tegelvoegen van het pad gehaald 
en met succes in de border naast 
de oprit geplant. Een andere uit-
zondering zijn de vergeet-mij-
nietjes  (Myosotis). Ik zaaide ze 
zo'n beetje overal in de tuin,  
maar er kwam nauwelijks wat 
op, behalve - je raadt het al - op 
het pad. Daar voelt het plantje 
zich kennelijk thuis. 

De distel in de moestuin staat niet 
in de weg, ik heb ruimte over nu 
de krulsla in plastic bakken op 
het terras staat en ik dit jaar niet 
aan spruiten, rode kool en cour-
gette doe - dat was geen succes 
(koolwitjes, koolvlieg, knolvoet) 
of juist wel (we kunnen geen 
courgette meer zien).
De distel mag dan wel onkruid 
zijn, hij krijgt vast enorm mooie 
bloemen! Er groeide eerst een 
stekelige rozet en daaruit schiet 
nu een lange bloemstengel 
omhoog. Ik mag er graag naar 
kijken. Straks verschijnen de 
prachtige paarse bloemhoofdjes, 
omwikkeld door een prikkelig 
groen omhulsel. Hoe verzint de 
natuur het! Van alle distels is de 
speerdistel (Cirsium vulgare) 

mijn favoriet. Dat is niet zomaar 
een distel, het is de nationale 
bloem van Schotland. Eigenlijk 
weet men niet zeker of het de 
speerdistel is, die het symbool 
van Schotland werd. Het zou ook 
de mariadistel (Silybum maria-
num) kunnen zijn of nog een 
andere soort. In Schotland groei-
en zoveel soorten distels. In 
Nederland ook. Soms duiken ze 
zomaar op in je moestuin. 

Hij groeit als kool, de distel. Op 
een dag ontdek ik de eerste bloe-
men, maar o, wat een tegenval-
ler: ze zijn klein, smal en geel. Ze 
lijken in de verste verte niet op 
Schotland's nationale bloem. Nu 
de distel bloeit zie ik het opeens: 
het is een akkermelkdistel (Son-
chus arvensis). Een niet zo'n aan-
trekkelijke distel voor in je moes-
tuin en bovendien een woeke-
raar. Hij moet eruit, voor hij zaad 
schiet. Er mag ook geen klein 
stukje achterblijven, dat groeit 
anders ook weer uit tot distel. Ik 
trek 'm er hup, in één keer uit en 
knak hem doormidden. De meer 
dan duimdikke stengel is hol. 
Bijzonder! Wat was hij eigenlijk 
hoog, wel 120 cm. En dan die 
groene kleur van het blad. Eigen-
lijk zijn distels heel waardevol 
voor de natuur, er komen allerlei 
bijzondere insecten op af. Nu is 
hij weg. Heb ik spijt? Nee! Doe 
mij maar liever een bijzondere 
distel. Zo eentje als het trotse 
embleem van Schotland. Maar 
liever niet op het tuinpad. 

                         Sylvia van Soest

Distel & Co
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Wil je spullen brengen of wil je 
spullen ophalen? Je bent weer 
van harte welkom. 
De Ruilgoederenbanken in 
Nieuw-Buinen en 2e Exlo-
ërmond gaan vanaf 15 juni weer 
open. Na 13 weken gesloten te 
zijn geweest in verband met het 
COVID-19 virus. De Ruilgoede-
renbanken voldoen aan de 
richtlijnen van de Rijksoverheid 
en het RIVM. En wij houden ons 
aan de basisregels: houd 1,5 
meter afstand, hoest/nies in de 
binnenkant van je elleboog, 
schud geen handen, was vaak je 
handen. 
Heb je COVID-19 gerelateerde 
klachten? Dan blijf je thuis 
De Ruilgoederenbank is er voor 
mensen bij wie het even tegenzit. 
Zit je (tijdelijk) krap bij kas en 
heb je wel behoefte aan spullen? 
Kleding, stoelen, een bed, 
serviesgoed: de Ruilgoederen-
bank is dé verzamelplaats voor 
bruikbare tweedehands goede-
ren. Je betaalt hier niet voor 
spullen, maar doet er iets voor 
terug. We helpen je bij het vinden 
van een passende wederdienst. 
Let op: Onze openingstijden 
(Nieuw-Buinen) zijn (tijdelijk) 
aangepast. 

RGB Nieuw-Buinen 
Industrieweg 25 
te Nieuw-Buinen 
t. (06) 838 061 89 
Maandag 09:00 t/m 12:00 uur 
Maandag 13:00 t/m 15:30 uur 
Donderdag 09:00 t/m 12:00 uur. 

RGB 2e Exloërmond 
Boekweitstraat 2 t/m 8 
2e Exloërmond 
t. (06) 299 247 56 
Dinsdag 13:00 t/m 16:00 uur 
Woensdag 09:00 t/m 12:00 uur 
Donderdag 13:00 t/m 16:00 uur. 
Heb je vragen? Neem gerust 
contact met ons op. 

 De Ruilgoederenbanken in Nieuw-Buinen en 2e Exloërmond 
        zijn vanaf 15 juni weer open! 

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

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

http://janvannoortwijk.mijnalbums.nl/
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Inmiddels zijn ze een vertrouwd 
gezicht in Buinerveen, Xander 
en Marijke Bardewee uit 
Stadskanaal. Het echtpaar is 
sinds 23 april 2016 uitbater van 
Dorpshuis/Eetcafé De 
Viersprong in Buinerveen, maar 
stopt er over enkele maanden 
mee. Er liggen verschillende 
redenen aan ten grondslag. 
Xander en Marijke willen daar 
niet te veel over uitweiden en 
hoewel ze het een moeilijke 
beslissing vonden hun functies 
voor gezien te houden, kijken 
ze op een prachtige tijd terug.

“We willen er niet al te veel 
over kwijt. Het is zo dat er 
meerdere redenen zijn waarom 
we stoppen. Alles is in goed 
overleg met Stichting Dorpshuis 
Buinerveen gebeurd en dus 
kunnen wij ons straks op iets 
anders richten. Eerst gaan we 
ervoor zorgen dat we hier alles 
goed afhandelen. Afgelopen 
maandag mochten we weer 
volledig open en de afgelopen 
maanden hadden we het best 
druk met de afhaalmenu's”, 
spraken Xander en Marijke die 
dag in dag uit in het dorpshuis 
en het eetcafé aanwezig waren. 
Met heel veel inzet en 
enthousiasme deden ze hun 
werk en ontvingen ze tevreden 
reacties van Buinerveners en 
mensen uit de nabije omgeving. 

Officieel gaan Xander en 
Marijke tot en met 30 
september a.s. door, maar mocht 
er voordien een nieuwe pachter 
komen dan zullen ze mogelijk 
eerder stoppen. “We willen 
iedereen voor de gezelligheid 
van de afgelopen tijd bedanken 
en hopen elkaar nu op een 
andere manier in het dorpshuis 
te ontmoeten.”

Xander en Marijke Bardewee stoppen als uitbaters van 
De Viersprong in Buinerveen

Bron: Week in week uit /  Gerry Grave
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Einde activiteitencommissie

Een nogal angstaanjagende titel. 
Als het werkelijkheid werd dan 
zou dat betekenen dat er veel 
jaarlijks terugkerende activitei-
ten in het dorp niet meer door een 
vaste commissie, die opereert 
onder de vlag van de Stichting 
Dorpshuis, georganiseerd zullen 
worden.

Elk jaar staan er nieuwe en 
bestaande activiteiten op de agen-
da. Elk jaar worden deze met 
plezier voorbereid en georgani-
seerd door een vaste, actieve com-
missie. Gesteund door vele vrij-
willigers er om heen. Om maar 
wat te noemen: inkopen doen 
voor de mannen- en de vrouwen-
bingo. Sponsoren zoeken voor 
mooie prijzen tijdens de verlo-
ting. Pub quizzen organiseren in 
samenwerking met dorpsbewo-
ners. De angstaanjagende, popu-
laire spokentocht die in goede 
samenwerking met de IJsvereni-
ging en vele vrijwilligers georga-
niseerd wordt. Voor de kinderen 
is er elk jaar het verstoppen van 
paaseieren. Om deze dan samen 
weer op te zoeken in de hoop dat 
ze, als 1 van de 30-40 kinderen, 
het gouden ei vinden en mis-
schien wel eerste worden! Of de 
kinderbingo waar elke keer weer 
mooie prijzen voor te winnen 
zijn.
Zo een reeks van jaarlijks terug-
kerende activiteiten die zonder 
actieve en betrokken organisato-
ren wel eens van de agenda kun-
nen verdwijnen. En dat zou niet 
alleen erg jammer zijn, het zou 
doodzonde zijn voor ons actieve 
dorp. Natuurlijk zijn er nog wel 
meer dingen te organiseren maar 
het huidige zittende, jonge team 
van commissieleden is stuk voor 
stuk in een levensfase beland 
waarbij het gezin, hele jonge 
kinderen of het huidige werk er 

voor zorgen dat er andere priori-
teiten zijn om dit moment. Steeds 
moeilijker te combineren met het 
goed en actief kunnen functione-
ren in een activiteiten commis-
sie. 

Via Facebook zijn al herhaalde 
oproepen gedaan om nieuwe 
commissieleden te vinden.
Helaas zonder resultaat. De hui-
dige commissieleden (Jacob 
Hospers, Laura Schipper, Nanda 
Pepping-Bos en Nick Heide-
kamp) stoppen dan ook per 31 
december 2020 met hun activi-
teiten. Ze zullen voor het dorp 
echt niet verdwijnen, maar 
maken voor nu even een stap op 
de plaats en treden allen terug. 
En u begrijpt, indien er geen 
opvolging komt, dan wordt 
bovenstaande titel een gruwelij-
ke werkelijkheid. En zouden we 
dat moeten willen als dorp?

Mogelijk zou u het prettig vinden 
om persoonlijk gevraagd te wor-
den voor een rol. Mogelijk praat 
u in uw partner of gezin, met 
buren of andere dorpsbewoners 
erover dat het toch niet te verte-
ren is dat er geen activiteiten-
commissie meer is. Misschien 
begrijpt u de keuze van de leden, 
misschien ook niet. Maar wat 
zou het geweldig zijn als u, juist 
in deze tijd, nu het gemis van iets 
samen doen zo voelbaar is, er 
over na gaat denken om, als we 
uit deze Corona crisis zijn, iets te 
gaan betekenen voor de leefbaar-
heid van het dorp. En wilt u het 
niet alleen maar denkt u dat een 
goeie buur of hier wonende 
vriend/vriendin dat samen met u 
ook wel leuk zou vinden? Twijfel 
niet langer maar neem contact op 
met 1 van de eerder genoemde 
commissieleden. Dat kan via de 
mail:  
of telefonisch is Nanda Pepping-
Bos ook te bereiken. Mochten er 

acbuinerveen@outlook.com

vragen zijn wat het precies bete-
kent of inhoudt dan kan ze 
bereikt worden op haar mobiel, 
tel. 06 11 453 992

Juist in deze tijd wordt duidelijk 
dat samenhang, gezelligheid en 
verbondenheid zo'n groot goed 
is. We hebben nu volop de tijd om 
na te denken. Wat we belangrijk 
vinden, wat we missen, wat we 
anders zouden willen zien. Daar-
om nogmaals deze oproep; laat 
bovenstaande titel geen werke-
lijkheid worden en meld u aan! 
Het zou immers echt zonde zijn 
als deze activiteiten uit de dorps-
agenda verdwijnen.

Einde activiteitencommissie

mailto:acbuinerveen@outlook.com
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Glasvezel internet in en rond Buinerveen
Inmiddels hebben vele bewoners 
in het buitengebied rond Buiner-
veen een glasvezelaansluiting en 
bijpassend abonnement. 
De gevolgen van de Corona maat-
regels op de planning. De Corona 
restricties hebben ook effect 
gehad op het activeren van deze 
aansluitingen. Bij de mensen 
thuis moest een kastje geïn-
stalleerd worden en dat was 
onder de huidige maatregelen 
niet mogelijk. Er is nu een doe 
het zelf pakket samengesteld 
waardoor bewoners zelf het kast-
je en kabels kunnen afmonteren. 
Volgens de planning zullen alle 
aansluitingen het buitengebied, 
op een enkel moeilijk geval na, in 
juli a.s. afgerond worden.
Internet is een prettige voorzie-
ning in Corona-tijd. Kinderen die 
vanuit huis school moeten vol-
gen en mensen die vanuit huis 
moeten werken zijn afhankelijk 

van internet. Internet aan huis 
werd gezien als iets wat iedereen 
toch heeft en niet iets bijzonders. 
De eerste berichten van bewo-
ners met nieuwe aansluiting zijn 
daarom zeer positief en is een 
opluchting. Enkele voorbeelden. 
De verbinding bij een bewoner is 
van 6Mbit verandert in 150Mbit. 
Een ander meldt van 3Mbit naar 
500Mbit. Blije reacties alom.

De oranje sprietjes in Buinerveen 
krijgen een bestemming. Op dit 
moment zijn niet alle plannen 
bekend maar er is wat beweging. 
De efficiency is door de Digitale 
Stad omgezet in klinkende mun-
ten. De besparing uit het aanleg-
gen van een glasvezelkabel door 
meerdere dorpskernen is omge-
zet in een eenmalige korting van 
€100,- voor de mensen in het 
buitengebied. De woningen in 
Buinerveen worden aangesloten 

op het glasvezelnetwerk. Je kan 
op https://www.kpnnetwerk 
.nl/mijn-status/ de postcode en 
huisnummer invullen om de sta-
tus te volgen. De aansluiting 
wordt verzorgd door het bedrijf 
De Digitale Stad. Dit bedrijf zal 
in de komende maanden een 
bericht sturen over de plannen en 
hoe om te gaan met huidige abon-
nementen.

Met vriendelijke groet,
Timothy Maduro



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

Ook voor:
     - manicure
     - diabetes en reuma
     - vergoeding ziekenfonds
       mogelijk
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Vervolg van pag 1

Ik loop de tuin in met een snoei-
schaar. Achter het kippenhok 
groeien was struiken. Daartussen 
staan twee seringen. Eén krijgt 
paarse bloemen en de ander room-
witte. De bloemen zitten eigen-
lijk nog in de knop en laten nau-
welijks kleur zien. “Dat komt 
wel goed de komende dagen” 
had mijn moeder gezegd; “de 
bloemen gaan heus wel open.” Ik 
kies de witte maar knip ook een 
bos af voor mijn oudere zus; die 
wil paarse seringen.  Het moeten 
flinke bossen zijn want straks 
bezoeken we twee begraafplaat-
sen met een oorlogsmonument 
en bij elk monument moet een 
ruiker bloemen gelegd worden. 
Gelukkig is het droog geworden 
na een regendag. Nu hoeven we 
geen paraplu's mee te nemen; een 
regenjas aan is voldoende. 
Samen met mijn buurjongen en 
mijn zus wandelen we al babbe-
lend naar het schoolplein bij de 
Sint Willibrordusschool; mijn 
school. Het zal ongeveer zes of 
zeven uur zijn als de stoet ver-
trekt.  Met Crescendo, de harmo-
nie, die vanavond zoals dat heet 
“passende” muziek zal spelen, 
gaat de stoet “lenegies an” naar 
het katholieke kerkhof. De zware 
grauwe bewolking helpt bij de 
ernstige en wat droevige stem-
ming. Ieder is stil zodat je alleen 
het geknisper van de voetstappen 
in het grind hoort. Wij leggen 
bloemen bij een dubbelgraf waar-
in naast elkaar twee gesneuvelde 
militairen liggen. Hun namen 
weet ik niet meer; wel heb ik de 
afbeeldingen in geëmailleerde 
bordjes nog voor de geest.  Na 
het spelen van een koraal door 
Crescendo lopen we verder door 
het dorp naar de openbare 
begraafplaats. Daar liggen vlie-
gers begraven van de Lancaster 
bommenwerper die bij Venhui-
zen in het IJsselmeer is gestort. 
We beluisteren weer stil en met 

een zekere eerbied een koraal en 
leggen onze tweede bos seringen 
bij het graf. Dan gaat de stoet ter 
afsluiting naar het beginpunt 
terug; ons schoolplein. De her-
denking eindigt met het geza-
menlijk bidden van het Onze 
Vader. Dominee Reddingius, 
staande op de verhoogde stoep 
voor de ingang van de school, 
bidt voor. Wij kennen elkaar wel 
want de dominee is onze over-
buurman. Mij valt op dat de woor-
den in zijn Onze Vader soms heel 
anders zijn dan ik heb geleerd en 
waar hij zegt “en verlos ons van 
de boze” in plaats van “verlos 
ons van het kwade” dreig ik het 
even uit te proesten; zo vreemd 
klinkt mij dat in de oren. Hoewel 
ik er redelijk in slaag dit direct te 
onderdrukken heeft meester Rijp-
kema achter mij me al een por in 
mijn rug gegeven. Ik blijf in de 
plooi. Raar eigenlijk dat kerken 
verschillen accentueren door 
dezelfde inhoud met andere woor-
den te duiden. Na de dominee en 
het Onze Vader speelt Crescendo 
nog het Wilhelmus dat door ieder 

wordt meegezongen. Hierna sluit 
Meester Zwaanenburg met enk-
ele passende woorden de plech-
tigheid af en wenst ons voor mor-
gen alvast een feestelijke Bevrij-
dingsdag toe. 
Volgend jaar zal de stille tocht 
vanaf het schoolplein van de 
Openbare School gaan en bidt 
pastoor Boekel voor. Dat wisselt 
jaarlijks. Zo komt ieder aan zijn 
trekken  als wij samen de geval-
lenen herdenken.
Op weg naar huis begint het 
zachtjes  te regenen. Past wel bij 
de sfeer. Ik  hoop zo dat morgen, 
Bevrijdingsdag,  de zon weer zal 
schijnen.
4 mei 1951: de witte seringen 
zitten nog in de knop; er piept een 
beetje kleur uit.
4 mei 2020: de witte seringen 
zijn al over de top; bijna uitge-
bloeid.
Ook dit geeft te denken….

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

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

Email van onze beheerder: 
Xander en Marijke Bardewee

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

bardewee.drenth@gmail.com

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

0599639516 
0616554099

Op initiatief van het concertgebouworkest werd op Koningsdag het Wilhelmus gezongen en gespeeld door 
iedereen die het maar leuk vond om hieraan mee te doen.
De Noorderstraat in Buinerveen gaf enthousiast gehoor aan deze oproep. Zo hebben we met een heus koor, onder 
begeleiding van Anna van Rhee op de accordeon, het Wilhelmus gezongen vanuit de tuin.

Buren Noorderstraat zingen op koningsdag het Wilhelmus

mailto:gienus@hrcoatings.nl
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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Van SpelWeek naar SpelDag 

Had jij je ook zo verheugd op weer een spetterende 
afsluiting van je vakantie?! 
Wij ook!
Helaas is het door alle regels rondom het coronavirus niet 
mogelijk om dit jaar een volwaardige spelweek te laten 
plaatsvinden. Wij vinden dit erg jammer, maar weten ook 
dat we niet het enige evenement zijn dat niet door kan gaan.

Niet getreurd... wij proberen deze zomer een heuze SpelDag 
te organiseren. Wij zullen deze dag alle regels van het 
RIVM hanteren, en niet alle kinderen tegelijk laten komen.
Wanneer deze dag precies gaat plaatsvinden en wat we 
precies gaan doen laten we jullie zo snel mogelijk weten!

Voor nu wensen wij jullie alvast een hele fijne zomer, en 
hopen wij jullie in goede gezondheid te mogen zien op onze 
SpelDag!

Henrike, Inge, Janet, Monique en Laura

dag

Gehandicapten Platform Borger-Odoorn
Secretariaat: Molenstraat 64 9531 CK Borger.
 E- gehandicaptplatformbo@home.nl
Tel.  0599-234722

Wij gaan de lucht in

Het heeft even geduurd, 
maar ook wij zijn vanaf nu actief op internet. Ons platformlid Ria 

Jorna heeft een prachtige website gebouwd, vrolijk van opzet en in 
een heerlijke Jip en Janneke taal opgesteld. 

U vindt ons onder gehandicaptenplatformborger-odoorn.nl
Wij nodigen een ieder van harte uit eens een kijkje te nemen. 

Misschien kunt u er nog uw voordeel mee doen 

Veel plezier, platform leden GP Borger-Odoorn. 
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Nieuws CBS School 59

Website

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

bezoekt u dan onze website:  

of volg ons op twitter:
@ckcschool59

www.school59.nl

Wat is er veel gebeurd in de afge-
lopen weken. Vanzelfsprekend is 
het onderwijs op School 59 in de 
afgelopen weken ook veranderd. 
Wij zijn ontzettend trots op de 
kinderen en ouders. Zij hebben 
laten zien dat zij heel goed kun-
nen omgaan met veranderingen. 
Van fysiek onderwijs gingen we 
naar het leren op afstand en 
inmiddels zitten we volop in de 
terugkeer naar school. 
En school. Daar is in de afgelo-
pen weken ook het één en ander 
veranderd. Daar leest u verderop 
in deze nieuwsbrief meer over. 
Voor nu proberen wij een weg te 
vinden in alle dingen die anders 
gaan. Geen schoolreisjes dit jaar, 
ineens een ander rooster en we 
zien onze klasgenootjes veel 
minder dan voorheen. We probe-
ren vooral te kijken naar alle posi-
tieve veranderingen. Er was tijd 
en ruimte om de school op te 
knappen, de kinderen hebben 
geleerd te werken met een plan-
ning en in een klein groepje les 
krijgen is soms ook wel fijn.

Verbouwing
Sinds november zijn wij bezig 
met het maken van plannen voor 
het opknappen van de school. 
Een mooie ruimte om te starten 
met peuteropvang en een open 
leerplein waren onze wensen. In 
de afgelopen weken zijn onze 
wensen gerealiseerd. In een lege 
school kan hard gewerkt worden 
en dat hebben de bouwvakkers 
bewezen. Inmiddels is het leer-
plein bijna af en wachten we nog 
op het meubilair. Daarnaast 
wordt er nog een mooie ver-
schoonruimte en een peutertoilet 
gemaakt. Op de bovenste foto 
ziet u hoe het was en op de onder-
ste foto kunt u zien hoe het op dit 
moment is.

Start peuteropvang en
 naschoolse opvang
In het bovenstaande bericht heeft 
u al kunnen lezen dat er op 
School 59 het één en ander is 
veranderd. Dit heeft er alles mee 
te maken dat wij al enige maan-
den de wens hebben om ook peu-
teropvang en naschoolse opvang 
aan te kunnen bieden. Wij zijn 
dan ook heel blij dat wij voorne-
mens zijn om vanaf 17 augustus 
te starten met het aanbieden van 
peuteropvang en naschoolse 
opvang. Op dit moment wordt de 
laatste hand gelegd aan het peu-
tertoilet en de verschoonruimte. 
De vergunningaanvraag ligt bij 
de gemeente Borger Odoorn. 

Het continurooster
In de afgelopen weken hebben 
wij ook gekeken naar het veran-
deren van de schooltijden. Uit 
een ouderenquête is gebleken dat 
een groot deel van de ouders voor-
stander is van het continurooster.
Inmiddels geven wij, noodge-
dwongen door de coronamaatre-
gelen, les volgens een continu-
rooster. Met ingang van het 
schooljaar 2020-2021 zullen wij 
definitief overstappen naar het 
continurooster. 
Onze nieuwe schooltijd
en zijn dan:
Maandag:
08.30 tot 14.15 uur
Dinsdag:
08.30 tot 14.15 uur
Woensdag:
08.30 tot 12.30 uur
Donderdag:
08.30 tot 14.15 uur
Vrijdag:
08.30 tot 14.15 uur

http://www.school59.nl
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Doppen sparen
Iedereen heeft ze thuis, plastic 
dopjes van bijvoorbeeld fris-
drankflessen of zuivelpakken. 
Vrienden Doppenactie Noord-
Nederland roept u op om deze 
niet weg te gooien, maar in te 
leveren! Door doppen te sparen 
ontlast men het milieu én steunen 
zij KNGF Geleidehonden. De 
ingezamelde doppen leveren 
namelijk geld op bij recyclebe-
drijven. De opbrengst gaat 
geheel naar de opleiding van 
geleidehonden. Onlangs is een 
inzamelpunt aan de Noorder-
straat 31 in Buinerveen geo-
pend waar een container staat om 
uw doppen in te deponeren. 
Spaart u ook mee? Voor u een 
kleine moeite, maar een speciaal 
opgeleide hond betekent straks 
voor iemand met een handicap 
een groot verschil.

Hoeveel doppen zijn er nodig 
om een hond op te leiden?
De basisopleiding van de honden 
kost 5.000 euro. Zo krijgt het 
hondje in zijn eerste levensjaar 
een goede basis die onmisbaar is 
om geleidehond te worden.
Alle kosten zijn hierin inbegre-
pen; te denken aan voer, medi-
sche onkosten en professionele 
begeleiding van het pleeggezin 
en KNGF-instructeurs.
Voor deze basisopvoeding zijn 
met de nieuwe kiloprijs die we 
voor de doppen krijgen ongeveer 
11 miljoen doppen nodig.

Schone doppen
Meedoen aan de doppenactie is 
heel simpel, gooi de plastic dop-
pen niet weg, maar spoel ze even 
schoon.  Heeft  u  doppen 
gespaard en wilt u ze kwijt, dan 
kunt u ze bij ons inleveren. Een 
gebaar waar wij heel blij mee 
zijn! 

Welke doppen zijn welkom
Alle harde plastic doppen mo-gen ingezameld worden. 
Denk dan aan de doppen van deze producten:

Ÿ ?Fruitsappakken
Ÿ Mineraal- of spuitwater
Ÿ Sportdrank (verwijder het kleine doorzichtige plastic dopje)
Ÿ Wasmiddelen (zowel de dop van de flacon als de wasbolletjes)
Ÿ Zepen en shampooflessen
Ÿ Deo- en spuitbussen
Ÿ Slagroombussen
Ÿ Pindakaas- en chocoladepastapotten
Ÿ Frisdrank flessen- Spuitdoppen van sauzen
Ÿ Stiften
Ÿ Pennen
Ÿ Lipbalsem
Ÿ Tandpasta
Ÿ Schoonmaakmiddelen
Ÿ Insuline dopjes (graag zonder naalden ivm. onze veiligheid).
Ÿ Draaidopjes van lenzen
Ÿ Doppen van babyvoeding (nutrilon, hero, nutrasense etc.)
Ÿ Doppen van Noveenkaarsen
Ÿ Deksels van ijs en salade bakken
Ÿ LET OP de goudkleurige deksels van oploskoffie mogen niet!

Wat gebeurt er met de ingeza-
melde dopjes?
Van het inzamelpunt gaan de 
dopjes naar het depot in Donde-
ren. Daar komen alle doppen uit 
Groningen, Friesland, Drenthe 
en Overijssel samen. Vanuit Don-
deren gaan de doppen door naar 
het recyclebedrijf. Van  de 
dopjes worden weer diverse nieu-
we producten gemaakt, o.a. plas-
tic pallets, maar ook b.v. skate-
boards.

Wij willen iedereen vragen om 
mee te sparen en de doppen in 
te leveren bij:

J. Esschendal
Noorderstraat 31
9524 PB  Buinerveen
(De containers staan
 rechts van de woning)
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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

Op 8 juni is de bibliotheek weer open gegaan!
De te lenen materialen gaan in een daarvoor bestemd mandje.

De openingstijden zijn voorlopig aangepast: 
t/m de zomer is de bibliotheek 
open op maandag- en donderdagmiddag van 14.00-17.00 uur. 

Beperkte dienstverlening
Op dit moment is het alleen mogelijk om materialen te lenen, in te leveren en
te reserveren. In deze periode zijn we niet onbemand open.
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Terwijl ik dit schrijf realiseer is 
mij dat in de vorige “bij praat” in 
het aprilnummer van de Dorps-
krant Buinerveen de tekst wel 
een beetje aan een schoolboekje 
doet denken. Dat is niet de 
bedoeling maar schriftelijk ver-
tellen over bijen  aan mensen die 
daar nog niet zoveel vanaf weten 
is niet eenvoudig. Je loopt steeds 
tegen iets aan dat je ook weer 
“even tussendoor” moet uitleg-
gen. Dus toch maar gewoon door-
vertellen. 
We weten nu dat de moer veel 
eitjes legt en dat de werkbijen en 
darren daaruit geboren worden. 
Anders dan bij de meeste dier-
soorten is hier geen sprake van 
“voortplanting”. Werkbijen kun-
nen zich niet verder voortplan-
ten. Wil de soort “honingbij” in 
stand blijven of de soort zelfs 
kunnen uitbreiden dan gaat dat 
heel anders. Dikwijls in de 
maand mei is het volk zo sterk 
geworden dat de woonruimte te 
klein wordt. Het volk voelt dat 
aan en de moer word gedwongen 
in enkele speciale ruime cellen 
een eitje te leggen. Het larfje dat 
na 3 dagen ontstaat uit zo'n eitje 
krijgt 6 dagen lang ander voedsel 
van de werkbijen dan de “gewo-
ne” werkbijlarfjes. Dat is belang-
rijk ! Het andere voedsel, koni-
ninnegelei, bevat speciale hor-
monen. Na 6 dagen zo goed 
gevoerd te zijn wordt de speciale 
in tuitvorm opgebouwde cel afge-
sloten en gaat het larfje zich ver-
poppen tot jonge moer. 
In die periode verlaat  de oude 
moer met ongeveer de helft van 
het volk de bijenwoning en ver-
trekt met een nieuwe vestiging 
als doel. Zwermen ! De bijen die 
meegaan in de zwerm hebben 
zich eerst vol honing gezogen 
zodat dit volkje enkele dagen 
zonder woning, soms in weer en 
wind, kan overleven. Een grote 

zwerm is indrukwekkend, soms 
beangstigend, om mee te maken. 
Een dreigend zoemgeluid en de 
lucht zwart van de bijen.  Mee-
stal gaan op korte afstand van de 
oude woning alle bijen rond de 
moer ergens bij elkaar zitten op 
een tak of rond een paaltje of een 
toevallige stoel en na enige tijd, 
soms wel een dag of langer, ver-
trekken ze naar verdere oorden. 
Een imker wil zo'n sameng-
eklonterde zwerm bijen graag in 
een korf scheppen want hij heeft 
dan een nieuw volkje dat in korte 
tijd wil uitgroeien tot weer een 
gezond sterk bijenvolk. Even 
terzijde: een bij die vol honing zit 
wil/kan niet steken; hij kan het 
achterlijf niet krommen zonder 
de honing uit te braken. Pas in 
nood zal zij dit doen. Zwermen 
zijn dus “vreedzaam”.
Terug naar de jonge koningin in 
haar cel. Een week na het sluiten 
van de cel is de verpopping vol-
tooid en knaagt de jonge koning-
in het uiteinde van haar cel open.  
Voor de zekerheid heeft het volk 
gelijktijdig meerdere koningin-
nen aangemaakt ( vaak 5 tot 10) 
die dus ook ongeveer gelijktijdig 
geboren worden. Als de imker 
niet ingrijpt gaat het meestal zo: 
de jonge koningin heeft de cel 
geopend en verlaten. Terwijl zij 
over de raten loopt maakt zij een 
speciaal hoog geluid. Tuteren 

e
noemen we dat. Eventuele 2  en 

volgende koninginnen horen dat 
en blijven in hun geopende cel 
zitten en antwoorden. Omdat het 
geluid vanuit de cel komt klinkt 
dat doffer: het kwaken. De vrij 
rondlopende koningin hoort dit 
en wordt zo gedwongen om na 
korte tijd met een groot deel van 
het restvolk de woning te verla-

eten: de eerste nazwerm. De 2  
koningin hoort niet meer het 
tuten van haar zuster en durft nu 
de cel te verlaten. Dan herhaalt 

ezich de procedure als er een 3  
jonge koningin zich heeft gemeld 
en zo voorts. Het hele volk kan zo 
“verzwermen”.
De imker voorkomt dat maar als 
hij dat niet doet is er vaak een 
natuurlijk mechanisme dat ing-
rijpt. De werkbijen knagen dan 
na de geboorte van een goede 
jonge koningin de resterende 
moercellen gewoon af: met pop 
en al. Zo redden zij het volk.
Zo; dit is dus de manier waarop 
een honingbijenvolk zich 
voortplant. Een heel verhaal; 
heel boeiend en dikwijls zelfs 
voor ervaren imkers nog met veel 
verrassingen. 
Tot een volgend keer. Dan over 
het bevruchten van de pasgebo-
ren moer/koningin.
 
Vragen zijn welkom:
 wim.windt@planet.nl 
Wim Windt
Buinerveen

Bij praat (3)
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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

Huisnummer op paaltje:
Het is gelukt om de financiering 
voor de huisnummers rond te 
krijgen. Dankzij een subsidie van 
gemeente Borger-Odoorn en van 
Kracht van de Veenkoloniën is 
dit gelukt. Voor de uitreiking van 
de voucher zou op dinsdag 7 april 
een bijeenkomst zijn in ons 
dorpshuis, maar helaas is het 
Coronavirus een spelbreker. De 
activiteit is voorlopig uitgesteld.
Inmiddels zijn de huisnummers 
en paaltjes door iedereen opge-
haald. Mochten er nog inwoners 
zijn, die graag een huisnummer 
met paaltje willen bestellen, dan 
kan dat via  Middeljans Sport en 
Reclame. De kosten bedragen 30 
euro per huisnummer inclusief 
paaltje.

Contributie 2020:
De contributie voor 2020 is vast-
gesteld tijdens de jaarvergade-
ring op 7,50 euro per jaar. We zijn 
druk bezig om alle leden te bena-
deren om via automatische incas-
so de inning te mogen gaan doen. 
Het blijft mogelijk om contant te 
betalen.

AED/Hartve i l ig  Borger-
Odoorn:
Het doel van Stichting Hartveilig 
Borger-Odoorn is samen zorgen 
voor een hartveilig Borger-
Odoorn. Door voldoende burger-
hulpverleners en AED's beschik-
baar te hebben in ieder dorp.
Informatie is te vinden op de web-
site www.hartveiligbo.nl. En bij 
Marijke Kardol als contactper-
soon in ons dorp voor de AED. 

Sms of app?
Is er een melding in de buurt van 
jouw woon- en werkadres terwijl 
je in een ander dorp/stad bent? 
Dan ontvang je geen oproep via 
de app, maar ontvang je wel een 
sms. We sturen namelijk altijd 
standaard een sms op basis van je 
ingevulde woon- en werkadres. 
Dit kan dus ook gebeuren als jij 
daar op dat moment niet bent.
Met de HartslagNu-app ontvang 
je oproepen op basis van je gps-
locatie, dus de plek waar je op dat 
moment bent. Met de app kun je 
dus in een onbekende omgeving 
opgeroepen worden.

Speeltuin:
Als speerpunt zijn we dit jaar 
begonnen om te kijken of er in 
ons dorp een speeltuin te realise-
ren is. Inmiddels is er een werk-
groep samengesteld. Deze is 
bezig met de voorbereiding. Er 
zal een plan en een begroting 
opgesteld moeten worden en er 
moet gezocht worden naar moge-
lijkheden voor financiering. Er 
wordt nagedacht over wat een 
goede plek zou kunnen zijn voor 
een speeltuin en op welke manier 
de speeltuin ingevuld moet wor-
den? Mocht u ideeën hebben 
voor de speeltuin, bij de werk-
groep willen aansluiten, of op 
een andere manier willen onder-
steunen dan kunt u zich wenden 
tot Ina Veenstra,

 veenstra18@gmail.com

Koffieuurtje:
Dit uurtje wordt georganiseerd 
voor onze inwoners om elkaar te 
ontmoeten. Maar ook om mensen 
bij elkaar te brengen, die bv. ver-
voersproblemen hebben om een 
boodschap te doen of een zieken-
huisbezoek of medicijnen op te 
halen. Tevens voor inwoners die 
wel belangstelling hebben om 
even bij elkaar op bezoek te 
komen voor een praatje en een 
kop koffie. Of samen een activi-
teit te gaan ondernemen.
Helaas zijn de geplande activitei-
ten geannuleerd vanwege de 
maateregelen omtrent het Coro-
navirus. Wanneer dit opnieuw 
kan plaatsvinden volgt een 
bericht in de Dorpskrant, in 
WeekInWeekUit en op Facebook 
Plaatselijk Belang Buiner-
veen/Nieuw-Buinen-West.

Computerles:
Een tweede groep is gestart met 
Klik en Tik, maar helaas zijn 
deze lessen voorlopig gestopt 
vanwege de maateregelen 
omtrent het Coronavirus.
De Klik en Tik cursussen bestaan 
uit een aantal bijeenkomsten van 
twee uur, waarbij eerst de basis 
wordt behandeld (klikken en 
zoeken) en daarna internet, e-
mailen enz. en vervolgens kan 
nog worden behandeld sociale 

http://www.buinerveen.nu
mailto:veenstra18@gmail.com
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netwerken.
Er is een docent aanwezig, die 
deze cursus begeleidt. Op dit 
moment nemen 7 inwoners deel 
aan deze cursus, die in eigen 
tempo gevolgd kan worden.
Vanuit Biblionet Drenthe wordt 
gezorgd voor laptops en koptele-
foontjes. Eigen laptop of een 
tablet mag ook gebruikt worden.
Aanmelden kan via Ina Habing 
0599-212353 of 06-55582238 of 
via een briefje met adresgege-
vens in de brievenbus op Zuider-
straat 14A.

Vogelnestkastjes:
Op zaterdag 14 maart heeft Plaat-
selijk Belang meegedaan met de 
actie NL-doet.
Er zijn 50 nestkastjes ophangen 
aan de eikenbomen aan de Noor-
derstraat en het Zuiderdiep. Dit 
ter bestrijding van de eikenpro-
cessierups. De nestkastjes zijn 
geschonken door GroenLinks 
Borger-Odoorn en fractievoor-
zitter Pieter de Groot hielp mee 
om de kastjes te bevestigen. Er 

zijn verschillende nestkastjes in 
gebruik genomen door de vogels. 
Helaas zijn er langs het Zuider-
diep na inspectie toch eikenpro-
cessierupsen aangetroffen in 
verschillende eikenbomen. Deze 
bomen zijn voorzien van een 
rood/wit lint.

Nieuw Bestuurslid:
Wie wil er plaatsnemen in ons 
bestuur? Graag zien we iemand 
uit Nieuw-Buinen-West, die zich 
aanmeldt. De verenging Plaatse-
lijk Belang heeft als doel het 
behartigen van de algemene 
belangen van de inwoners van 

Buinerveen en Nieuw-Buinen 
West en het verbeteren van de 
leefbaarheid. Wij zijn gesprek-
partner voor het dorp bij gemeen-
te Borger-Odoorn.

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

LEKKER SPELEN MET GEVARIEERD SPEELGOED……

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

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

Kosten:
Jaarabonnement: Voor 2 stuks speelgoed 17.50 

Voor 4 stuks speelgoed  25.00
(uitleentijd 3 weken)

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

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

Speelotheek Kiekeboe
Noorderdiep 127
9521 BC  Nieuw Buinen

Algemeen nummer Dorpshuis 0599 – 615 320  
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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

In de vorige dorpskrant schreef 
ik al dat we waarschijnlijk 
geschiedenis zouden gaan schrij-
ven voor wat de corona-uitbraak 
betreft. Wat een tijd beleven we. 
Plotseling komt alles tot stil-
stand. Op school hebben we niet 
stil gezeten. Toen duidelijk werd 
dat de scholen in Nederland 
gesloten werden, zijn we meteen 
aan de slag gegaan met het 
onderwijs op afstand.
We begonnen voorzichtig en 
vertrouwd met het meegeven van 
kleine lespakketjes met veel her-
halingsstof. Voor zowel de leer-
lingen, als de leerkrachten en 
ouders een hele omslag. Intussen 
gingen we voorzichtig bedenken 
hoe we digitaal lessen zouden 
kunnen aanbieden. En ook dat 
lukte ons met vallen en op staan. 
Wat hebben we met zijn allen 
veel geleerd. Onvoorstelbaar hoe 
flexibel mensen zijn wanneer het 
er toe doet.
Ik wil mijn respect uitspreken 
naar het team van obs 75 over 
hun kordate aanpak! En niet te 
vergeten de veerkracht van de 
leerlingen welke op de proef 
werd gesteld. Ook van de ouders 
werd de nodige ondersteuning 
verwacht. Wat een inzet hebben 
zij getoond! Alle ouders hebben 
een roos ontvangen als dank voor 
hun inzet. Een mooi gebaar von-
den we, want welke woorden 
kies je om je dankbaarheid te 
omschrijven.
Toen mochten we vanaf 11 mei 
weer met halve groepen naar 
school. Achter de schermen heb-
ben we daar veel voor moeten 
regelen en maatregelen moeten 
treffen die niet altijd even fijn 
zijn. Ook nu bleek weer, schou-
ders eronder en doorgaan.
Gelukkig mogen we vanaf 8 juni 
weer met zijn allen naar school, 
maar geen sportdagen, schoolrei-
zen, ouders in school of op het 

plein, evenementen, activiteiten, 
etc. 
Volhouden dan krijgen we het 
virus eronder!
Wie had ooit gedacht dat een 
schooljaar op een manier als 
deze zou verlopen. Laten we ons 
allemaal heel goed aan de maat-
regelen van het RIVM houden en 
hopen dat we in augustus in het 
nieuwe normaal een goed 
schooljaar kunnen beginnen!
Ik wens u allemaal, mede 
namens het team een hele fijne 
vakantie. Let goed op en blijf 
gezond!
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Weernieuws
Voor de liefhebbers een indicatie van 
hoe het weer in de afgelopen 2 
maanden was. 

Van boven naar beneden:

Temperaturen van de maand april

Temperaturen van de maand mei

Regen van de maand april

Regen van de maand mei

Buinerveen
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Verkoop van
afvoegmaterialen
voor alle soorten

gipsplaten

Voor delaagste prijs

Complete gipsplaatafwerking
Noorderstaat 1, Buinerveen

0599-212787

FRITUURVET

Lever nu uw oude 
frituurvet of frituurolie 

in bij :
V.V. Buinerveen

Dit kan iedere 
vrijdagmorgen 

bij de voetbalkantine
van 10.00 uur 
tot 12.00 uur 
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EUROSTATE 10
9501 DC STADSKANAAL

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

THEEWINKEL STADSKANAAL

Avitec infra & milieu NV

Zuiderdiep 34, 9521 AT Nieuw-Buinen

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

Zuiderdiep 249 
Nieuw-Buinen

Tel 0599-617968

Vrijdag, zaterdag en zondag

Lopend Buffet

Onbeperkt eten voor slechts 

€ 14.95 p.p.
 

Ook catering mogelijk voor 
thuis en bedrijf

Belangrijk

Hier had een advertentie 
van uw bedrijf kunnen 

staan!
Wilt u adverteren in de 

Dorpskrant stuur dan even 
een berichtje naar de 

redactie, eventueel is het ook 
mogelijk een ontwerp te 

maken voor uw logo.

Ook zijn er diverse 
mogelijkheden qua formaat.
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Meraskikkernieuws
Mag het alweer? Kan het? Onze 
(schoon-)ouders zijn 40 jaar 
getrouwd en we zouden het zo 
fijn vinden dat…
Intussen lijkt het erop dat we 
inderdaad binnenkort weer 
muziek mogen maken met 
elkaar. Voor blaasensembles, 
maar ook voor koren, wordt hard 
gewerkt aan een protocol om zo 
veilig mogelijk toch weer samen 
te blazen en-of te zingen. Binnen 
zal nog wel even duren, maar 
buiten zijn er mogelijkheden! 
Zolang we er met elkaar voor 
waken dat het niet op een event 
gaat lijken en de anderhalve 
meter afstand gewaarborgd is 
voor muzikanten én luisteraars! 
Een leuk, maar ook wel een beet-
je spannend perspectief waar-
door het gekwaak in onze Meras-
kikkerapp weer toeneemt. Wie 
weet klinkt onze muziek bin-
nenkort weer bij een van ons van-
uit de tuin het dorp in. Zeker 
weten, we hebben er zin in!

Indrukwekkend was de 4 mei 
herdenking dit jaar. Overal in het 
land speelden koperblazers de 
taptoe, waarop meer muzikanten 
na de 2 minuten stilte het Wilhel-
mus ten gehore brachten. Met 
elkaar verbonden en toch ver van 
elkaar verwijderd. In ons dorp 
hebben we op verschillende plek-
ken aan deze landelijke oproep 
meegewerkt. Zo ook op het plein 
bij het dorpshuis. Brenda blies 
om 19.58 de taptoe. Daarna 2 
minuten stilte en om 20.02 met 
Marjan en Marianne het Wilhel-
mus. Echt een kippenvelmoment 
toen meteen aansluitend de kerk-
klokken uit de Kerklaan op de 
kruising hoorbaar waren. Wat 
een voorrecht om zo met elkaar 
ook in deze rare tijd te kunnen 
herdenken en zeker voor herha-
ling vatbaar volgend jaar.
Het leverde ook nog een grappi-
ge anekdote op: Samenwerken 

op afstand is een kunst, zeker 
wanneer je zo'n honderd meter 
uit elkaar staat. Wanneer het sig-
naal om te beginnen met de tap-
toe niet herkend wordt en er 
teruggezwaaid wordt, mis je het 
moment. Zo kon het gebeuren 
dat ergens de taptoe nog na het 
Wilhelmus klonk…

Leuk was de respons op onze 
Meraskikkerwoordzoeker uit de 
vorige Dorpskrant. Hij leek best 
gemakkelijk, maar het correct 
opschrijven van de uiteindelijke 
zin bleek nog een dingetje. De 
correcte oplossing luidde: Samen 
musiceren is goed voor de herse-
nen maar ook voor de gezellig-
heid en de saamhorigheid. 

Lidwoorden en tussenvoegsels 
vergeet je makkelijk maar uitein-
delijk waren er 7 correcte inzen-
dingen. Brenda en Marjan heb-
ben samen onder toeziend oog 
van Lucas de trekking verricht. 
Als winnaar kwam Willy Hilbol-
ling uit de bus. Willy won een 
aparte raamthermometer in de 
vorm van een heuse kikker. Ze 
heeft ons intussen laten weten dat 
hij een mooi plekje op het raam 
heeft gevonden. 

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

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

plastic zakken) 
Materialen die niet worden ver-
goed en helaas niet worden 
ingenomen:
Ÿ Knuffels
Ÿ Speelgoed
Ÿ Kussens, dekbedden, 
matrassen
Ÿ Vieze, natte of met olie 
besmeurde kleding/vodden
Ÿ Breigaren, bollen wol
Ÿ Vloerbedekking, matten en 
tapijt
Ÿ

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

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

Vrijwilligers VV Buinerveen

AFRASTERINGSMATERIALEN
TUINHOUT
PVC MATERIALEN

Noorderstraat 38
9524 PD Buinerveen

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

Tel. 0599-212326

WAAROM U ZOU MOETEN KIEZEN VOOR PGB

  PGB INFORMATIE  -  UITLEG EN ADVIES

  GRATIS EN VRIJBLIJVEND  -  WIE BETAALT, DIE BEPAALT!

?  Bij wie u uw hulp inkoopt.

?  Welke zorgdiensten u inkoopt zoals persoonlijke   
 verzorging, verpleging, begeleiding of huishoudelijke hulp.

?  Het t ijdst ip en de duur van wanneer  de   
 hulpverlener bij u komt.

?  

De aangewezen manier om zelf de controle te houden over:

De regie over de zorg en dus over uw leven.

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

Tel.:?0591-785?831 b.g.g.:?06?-?174?43031 

Senas

info@senas-zorg.nl

Senioren Zorg & Assistent ie
Z.O. Drenthe - N.O. Overijssel

www.senas-zorg.nl
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Nieuws van de Vrouwen van Nu, afdeling Buinerveen

Maak een eigen boekwerkje
Nu wij allen aan huis gebonden 
zijn, sluipt de eenzaamheid vaak 
binnen. Bij Vrouwen van Nu kan 
je contact houden met elkaar 
door te mailen, te appen of te bel-
len, maar er is ook een leuke 
manier om een verloren gevoel 
om te zetten in iets positiefs.
Samen op creatieve wijze bezig 
gaan en een eigen boekwerkje 
samenstellen!
De onderwerpen die in de ver-
schillende hoofdstukken in het 
boekwerk aan bod komen zijn:
1. Hoe was het toen je nog kind 
was, waar speelde je mee, met 
wie, en waar?
2. Hoe was het toen je getrouwd 
was, en hoe was je rol in je gezin 
(met of zonder kinderen)?
3. Hoe is het nu je bij de “oude-
ren” bent gaan horen, wat maakt 
je leven de moeite waard?

Mogelijk is om voor 1 of meer 
hoofdstukken een verhaal te 
schrijven en uiteraard is het ook 
mogelijk om anderen te helpen 
bij het opschrijven van hun ver-
haal. We hebben allemaal tijd 
over, en misschien ook wel 
behoefte aan contact, dus kom in 
actie en neem contact op met 
leden van jouw afdeling!
 
Stuur een kaartje: Laat 
iemand weten dat je aan haar 
denkt
In deze onzekere tijd zitten onze 
leden thuis en is elkaar fysiek 
ontmoeten vrijwel niet mogelijk.
Vrouwen van Nu heeft daarom 
een leuke actie bedacht! Als lid 
van Vrouwen van Nu kan je (kos-
tenloos) een mooie kaart sturen 
aan een ander lid om te laten 
weten dat je aan haar denkt.
Welke Vrouw van Nu verdient 
volgens jou een Vrouwen van Nu 

kaartje om te laten weten dat ze er 
niet alleen voor staat? Laat het 
ons weten!
Aanvragen kunnen via de mail 
met het onderwerp 'Kaart' 
gestuurd worden naar:
mar i sa@vrouwenvannu .n l  
Graag in de mail vermelden:
voornaam, achternaam en adres 
van degene aan wie je het kaartje 
wil sturen.

Boeket Pioenrozen:
Het bestuur heeft aan ieder afde-
lingslid een prachtig boeket 
pioenrozen geschonken. Een 
heel lief gebaar in deze Corona-
tijden. Even een hart onder de 
riem!

Lidmaatschap:
De circa 40.000 leden en zo'n 475 
afdelingen van Vrouwen van Nu 
maken Vrouwen van Nu tot een 
krachtige en actieve vereniging. 
We zijn een ontmoetingsplaats 
voor vrouwen die hart hebben 
voor hun leefomgeving, die hun 
creativiteit willen ontplooien, 
aan hun persoonlijke ontwikke-

ling willen werken en die hun 
stem willen laten horen in de 
maatschappij. 
We zijn een actieve en gezellige 
vereniging met tal van activitei-
ten. We organiseren diverse cur-
sussen, trainingen, workshops en 
andere bijeenkomsten voor leden 
binnen onze afdeling en in de 
provincie.
Wil je daarvan profiteren en aan 
bijdragen word dan lid. Je bent 
van harte welkom.
Informatie en foto's zijn te vin-
den op onze website:
www.vrouwenvannu.nl

Alle activiteiten tot 1 september zijn vanwege de maatregelen omtrent het Coronavirus komen te vervallen. 
We hopen in de volgende dorpskrant te melden wanneer welke bijeenkomsten en uitstapjes 

weer doorgang zullen vinden.

http://www.vrouwenvannu.nl


Dorpskrant Buinerveen Pagina 25
 

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

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

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

‘ Vrouwen van nu’, 
bezoekt u

 dan  onze website:
http://vrouwenvannu.nl  
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R u b r i e k u i t h e t v e r l e d e n

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

Enkele foto's van werken op het land Buinerveen en omgeving

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

 

Binnen ons archief is er de laatste 
tijd niet veel veranderd. Ook de 
activiteiten binnen het museum 
stonden stil. Dit alles door het 
Coronavirus.
Ook hebben we dus niet kunnen 
vergaderen om een aantal afspra-
ken te maken over de verdere 
gang van zaken. Wel kunnen we 
u mededelen dat we binnenkort 
gaan verhuizen vanuit het Aai-
laand. We krijgen ondersteuning 
van de gemeente en deze heeft 
geholpen  een verhuisbedrijf in 
te schakelen. Een deel van de 
spullen gaat naar de Akelei en 
een deel gaat alvast naar de bibli-
otheek. Een ander deel gaat dan 
nog in particuliere opslag om op 
een later tijdstip in te passen in de 
tentoonstellingsruimte. Ook heb-
ben we door brandschade 
afscheid moeten nemen van een 
aantal zaken omdat deze door de 
brand te zwaar beschadigd 
waren. Met ons vertrek uit het 
Aailaand sluiten we een periode 
af waaraan we met heel veel posi-
tieve herinneringen terugdenken. 
Ondanks dat het museum net 
helemaal klaar was en gereed 
was voor de ontvangst van 
bezoekers. Het heeft niet zo 
mogen zijn.
Maar na anderhalf jaar kunnen 
we voorzichtig de draad weer 
oppakken en is het wachten op 
positieve beslissingen over onze 
subsidieaanvragen bij een aantal 
instanties. Sommige hebben hun 
bijdrage reeds toegezegd. We 
houden u op de hoogte.
Verder wordt er al weer hard 
gewerkt aan het tweede deel van 
de Buuner en nemen we u weer 
mee naar vervlogen tijden en 
hopen we weer mooie verhalen te 
kunnen publiceren uit Nieuw-
Buinen en Buinerveen. Het eer-
ste deel van 2020, waarin de 
Tweede Wereldoorlog centraal 

stond, was een succes en heeft 
weer een aantal nieuwe leden 
opgeleverd.
De Buuner verschijnt drie keer 
per jaar met artikelen en verhalen 
uit en over Nieuw-Buinen en 
Buinerveen. 
Bent u geïnteresseerd in de 
geschiedenis van onze dorpen en 
in de verhalen van vroeger? 
Wordt dan lid van onze vereni-
ging. U betaalt 17 euro aan lid-
maatschapsgeld en hiervoor 
krijgt u ook nog eens de Buuner 
drie keer per jaar op de deurmat. 
Woont u buiten onze regio? Dan 
moeten wij, gezien de zeer hoge 
posttarieven, vijf euro extra bere-
kenen voor de tegemoetkoming 
in de verzendkosten.
 Verder kunt u ons volgen op face-
book en op onze website. 
Hier staan ook heel veel lezens-
waardige verhalen en reacties en 
natuurlijk ook foto's.  Deze staan 
onder Oald Buunermond en Oald 
Buunerveen. Onze website kunt 
u vinden onder  
Dat dit ook inderdaad gebeurt 
blijkt uit het feit dat er de laatste 
tijd een aantal reacties binnen-
komen van oud dorpsgenoten die 

histver-nbb.nl

nu in Canada of Amerika wonen.
 
Ook zijn er de laatste tijd weer 
een aantal glasvoorwerpen, 
foto's en boeken  binnengeko-
men. Hiervoor onze hartelijke 
dank. Heeft u een foto waarvan u 
denkt dat deze voor ons wel eens 
interessant zou kunnen zijn, 
maar die u niet kwijt wilt? Neemt 
u eens contact op met Jacco 
Pranger. Hij scant de foto en u 
kunt hem gelijk weer mee naar 
huis nemen.
 
Door alle Coronaproblemen is 
er, zoals reeds aangegeven, niet 
zo heel erg veel gebeurd. Toch 
zijn er achter de schermen een 
aantal mensen zeer actief bezig 
voor onze vereniging. Hiervoor 
onze oprechte dank.
 
Tot slot: Voor verdere informatie 
over onze vereniging kunt u con-
tact opnemen met Jacco Pranger, 
secretaris van de vereniging. Het 
telefoonnummer van Jacco is: 
06-21831002. 
Mailen is ook mogelijk: 

 pranger@nieuwbuinen.com

http://histver-nbb.nl
mailto:pranger@nieuwbuinen.com
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Het  
voorwerp

Met inachtneming van de Covid-
19-maatregelen zijn we toch met 
de huidige bezitter aan de praat 
geraakt over het voorwerp dat 
twee dorpskrantedities lang in de 
schijnwerper heeft gestaan. Het 
voorwerp is aangereikt zonder 
aanwijzingen als grootte, kleur 
en plaats. Hooguit dat “géén druk 
op de ketel” ietsje van een aan-
wijzing had kunnen opleveren.
Het voorwerp staat bij Berendsen 
Kringloop (Noorderdiep 346). 
En niet zo maar in een afgelegen 
hoekje, het kolossale ding staat 
midden tussen de andere spullen 
die Berendsen (winkel van Jurrie 
en Lies) verkoopt. En dan mag je 
heus wel spreken van een groot 
assortiment, een verscheiden-
heid aan gebruikte artikelen, die 
voor een 'tweede leven' heel inte-
ressant zijn. Zonder dat het de 
bedoeling is de geheimzinnig-
heid over ons voorwerp (zie 
dorpskranten februari pagina 38 
en april pagina 34) op te voeren, 
hebben we nog even door de 
Kringloopwinkel gewandeld en 
rondgekeken. Soms ogen tekort, 
dus ook gekeken met handen en 
voeten, naar de handelswaar die 
onder meer is verkregen uit zol-
deropruimingen en boedelsane-
ringen. En met een zekere kwali-
teitstoets (bijv. is het compleet?, 
ziet het er nog netjes uit?, werkt 
het nog?) staat er een winkel vol 
met interessante koopjes: boe-
ken, meubels voor binnen en 
buiten, serviezen, tuingereed-
schap, glaswerk, computers, 
bedden en tal van andere hebbe-
dingen en –dingetjes. Teveel om 
hier alles op te sommen. Devies: 
ga maar kijken, toegang is vrij en 
niets is verplicht! 
Dan ons voorwerp, Met Jurrie 
Berendsen gaan we er eens goed 

voor zitten. En wie beter dan hij 
kan vertellen wat het is, waar-
voor gebruikt en waar het van-
daan komt. Natuurlijk het hoge 
woord komt er als eerste uit: het 
is een blaasbalg. En het is niet 
zomaar een blaasbalg, dit tech-
nisch hulpmiddel weegt maar 
liefst ruim 150 kilo, heeft een 
doorsnee van circa 80 cm en is 
1.20 m hoog. Er is niet veel 
rekenkunde voor nodig om vast 
te stellen hoeveel kubieke meter 
lucht -onder zekere atmosferi-
sche druk- de ketel kan bevatten. 
Het ketelmateriaal bestaat voor-
namelijk uit gietijzer, daarnaast 
het onderstel van massief eiken 
en een lederen luchtslurf. De 
blaasbalg van deze omvang werd 
gebruikt voor het aanblazen en 
opstoken van kolenvuur in sme-
derijen en werkplaatsen waar 
veel hitte bij de productie nodig 
is, denk bijvoorbeeld aan een 
stelmakerij.  
De blaasbalg die in onze dorps-
krant is getoond is 'Made in 
England' en is beslist tussen de 
150 en 200 jaar oud. Jurrie erkent 
dat die leeftijdsaanduiding niet te 
vinden is op het apparaat, daarop 
zijn geen merk-, type- en 
bedrijfsgegevens te vinden. Waar-
schijnlijk zijn die wel ergens aan 
of in de ketel aangebracht, maar 
waar?, wie het denkt te weten die 

mag het zeggen! Misschien dat er 
iets van die fabricaatgegevens 
schuilgaat achter een brandmerk 
in het eikenhout: een gevleugel-
de en vliegende aartsengel 
Gabriël die op trompet blaast en 
overduidelijk een krachtige 
luchtstroom via dat instrument 
ventileert. 
Voor de liefhebber, privé of zake-
lijk, is dit interessante object bij 
Kringloop Berendsen te bekijken 
én te koop. Bij een eventuele 
aankoop zal de prijs in goed over-
leg tot stand komen. Voor degene 
die de blaasbalg koopt is het han-
dig om te weten dat het invoeren 
van de buitenlucht in de ketel 
zowel door links- als rechtshand-
ige personen kan worden uitge-
voerd. De grote ijzeren pomp-
stang bovenop de ketel kan naar 
beide zijden van het apparaat 
worden gedraaid en op de lock-
posities links of rechts worden 
vergrendeld. Misschien goed om 
ook dat te weten; Kom je linksom 
niet uit de prijs, dan rechtsom 
proberen.
En dan de reacties. Ondanks een 
datumvergissing  -reageren vóór 
3 in plaats van 30 juni-  is er op 
tijd gereageerd. Een lezer heeft 
een weloverwogen poging 
gewaagd, enkele anderen vonden 
het wel lollig (coronaverveling?) 
om zomaar iets uit de foto's op te 
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pikken en daar dan 'goede sier' 
mee te maken. Om daarmee te 
beginnen: een leuk klokje, een 
fraaie olielamp, een ouderwetse 
scheepstoeter en een handig 
opbergsysteem. De weloverwo-
gen mening kwam van een buurt-
genoot, hij dacht aan een appa-
raat dat bij een garagebedrijf 
wordt ingezet om een autoband 
van de velg te halen: bandenlich-
ter, bandafnemer of bandenwip-
per. We weten nu dat dit niet 
klopt, maar met een beetje goede 
wil mag je zeggen dat er wel iets 
overeenkomstigs in zit: rond, 
robuust en met 'n zekere werk-
hoogte.

De conclusie mag zijn dat de 
foto's van de blaasbalg niemand 
naar het goede antwoord hebben 
geleid. Het zij zo, dan op naar het 
nieuwe voorwerp. Geen toelich-
ting nodig (denken wij). Zie de 
foto's. Wat is het? Hoe heet het? 
Waarvoor gebruikt en door wie? 
Et cetera. Doe mee, denk mee, 
reageer alstublieft. 
Uw mening graag vóór 10 augus-
tus 2020 naar de hoofdredacteur 
(zie colofon) of naar

Martin Snapper       

Volleybal nieuws
Het volleybal toernooi dat stond op Zondagmiddag 28 juni gaat 
helaas door de corona maatregelen niet door. Wij van de 
organisatiecommissie van de voetbal vereniging betreuren het dat 
deze gezellige en sportieve toernooi dit jaar geen doorgang kan 
vinden. Maar niet  getreurd we proberen voor volgende jaar een 
nieuwe datum te prikken.
Dat houdt dus in dat het team `Poar nemen` een jaar langer de 
wisselbeker in hun bezit mag houden.
Tot volgend jaar en laten we hopen op betere omstandigheden dan 
dit jaar .
 Activiteiten commissie VV Buinerveen

Activiteiten VV Buinerveen
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Schaats / visnieuws

 

Sportnieuws

 
 
 

 

 Schaatsvereniging Buinerveen e.o.

Kontributie schaatsvereniging 2020

Donateur per gezin                                 € 6.00
Donateur alleenstaand                            € 3.00
Gezinslidmaatschap                               € 8.50
Persoonlijk lidmaatschap vanaf 18jaar  € 6.00

Viskaarten voor het vissen in de ijsbaan in 2020 
zijn te verkrijgen bij: 

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

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

Gezinslidmaatschap: €11.50
Persoonlijk lidmaatschap: €  6.50

Nieuws van Schaatsvereniging Buinerveen e/o.
Voor nu een kort berichtje.
Op zaterdag 9 mei zijn we langs geweest voor onze jaarlijkse oud-ijzer actie.  Er werd gul aan de weg gezet 
of gebeld dat er wat stond om op te halen. Dat bracht het op een superopbrengst van 995 euro. We hebben 
het zeker ook  getroffen met het weer en ook met het aantal vrijwilligers. Dank voor jullie hulp!!
Intussen is Onrust bestratingen ook begonnen met het aanleggen van de nieuwe parkeerplaats. Het is dan 
ook de bedoeling dat er  geen auto's meer op het gras komen te staan. 
Daarover gesproken vinden we dat de grasmat er al mooi bij ligt, met dank aan Arnold die het maait. Ook is 
kortgeleden het talud weer gemaaid door André. Dus is het weer netjes voor de zomer.

Alvast een fijne zomer en maak er wat van met de mogelijkheden die er zijn.

Hou jezelf in acht en blijf gezond, 
Hartelijke groet

De Schaatsvereniging
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Nieuws van sv O.K.K.

Voor informatie kijk ook  op onze website :   

https://okknieuwbuinen.nl/

Helaas zijn wij genoodzaakt om de lessen in Buinerveen te stoppen.
Onze leidster heeft aangegeven tot de vakantie les te willen geven
en omdat er geen vervanger is gevonden hebben wij dit besluit moeten nemen. 

Mocht er in de toekomst aanleiding zijn om het opnieuw te proberen dan laten wij het zeker 
weten.
Voor nu bedankt voor de sportieve inzet en wij hopen dat iedereen blijft sporten.

Het bestuur van sv. O.K.K.

Het beweegseizoen 

voor senioren is geopend!

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

Herman van Veen 
secretaris/penningmeester, 
tel. 0599-238908 
 
Frank Cliné, 
voorzitter,
 tel. 0591-532555. 

www.fitplus-borger-odoorn.nl

http://www.fitplus-borger-odoorn.nl
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Ga op pad met Leah Groeneweg 
en ontdek de eetbare natuur in 
Drenthe. 
Of stap in de kano met Tim Hor-
neman en ga op zoek naar bevers 
en otters.
Onze activiteiten zijn zowel 
gepland als op aanvraag. Zie ook 
onze website 

Uiteraard hanteren wij bij al onze 
activiteiten de geldende corona 
voorschriften.

Zomeractiviteiten van In Het 
Wilde Weg
Kanotocht met gids
Ga op zoek naar beversporen, 
ottersporen en beleef de Drentse 
wildernis vanaf het water. Met 
halverwege een hartverwarmend 
kampvuur aan de oever van de 
Hunze.
Data:
Vr. 17 juli 11.00 - 15.00 uur 
of op aanvraag

Eetbare wilde planten excursie
Leer eetbare wilde planten ken-
nen tijdens deze prachtige wan-
deling door de Drentse natuur. Je 
gaat naar huis met een heerlijk 
recept om thuis mee aan de slag 
te gaan.
Data:
Vr. 10 juli 10.30 - 12.30 uur De 
Heest, bij Gasteren
Wo. 15 juli 10.30 - 12.30 uur 
Asserbos, Assen
Do 6 augustus 14.00 - 16.00 uur 
Mandelanden, Borger
of op aanvraag

Weekendcursus eetbare wilde 
planten in Gasselte
Ontdek het eten uit de natuur. 
Tijdens dit weekend leer je zelf 
aan de slag te gaan met eetbare 
wilde planten. Jouw tuin, het veld 
en de berm zullen nooit meer 
hetzelfde zijn.
zaterdag 11 juli 10.00 -15.00 uur
zondag 12 juli 10.00 - 15.00 uur

www.inhetwildeweg.nl

Ontdek de prachtige Drentse natuur met In Het Wilde weg!
Weekendcursus eetbare wilde 
planten in Gasselte
Ontdek het eten uit de natuur. 
Tijdens dit weekend leer je zelf 
aan de slag te gaan met eetbare 
wilde planten. Jouw tuin, het 
veld en de berm zullen nooit 
meer hetzelfde zijn.
Zaterdag 8 augustus 
10.00 - 15.00 uur
Zondag 9 augustus 
10.00 - 15.00 uur

Jaaropleiding eetbare wilde 
planten 
Duik elf maanden lang in de 
wereld van het eten uit de natuur 
en leer eetbare wilde planten, 
kruiden, bomen, bessen en pad-
denstoelen kennen. We gaan op 
excursie naar verschillende 
mooie natuurgebieden in Noord 
Nederland. Tijdens de theoriea-
vonden leer je de planten en hun 
families goed kennen en je leert 
de planten gebruiken en toepas-
sen in de keuken.
Aanvang: 6 september 2020

Voor meer informatie:

of bel Tim: 06-40148237
 óf Leah: 06-14136734

info@inhetwildeweg.nl

http://www.inhetwildeweg.nl
mailto:info@inhetwildeweg.nl
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SIMON BERENDS
Zuiderdiep 18
9521 AT  Nw-Buinen
Tel 0599-212518
Fax 0599-212171
Mobiel. 06-53844312
www.simonberends.nl

De vliegende 
brik

Zoekt nieuwe leden voor de 
sjoelvereniging.

Wie gaat er gezellig met ons 
op dinsdagavond sjoelen?

Wij sjoelen van 

20.00 uur tot 22.00 uur. 

Locatie:
Dorpshuis Buinerveen

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

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

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

In- en export
Engeland & Frankrijk

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

MAAK KENNIS MET ONZE ZORGBUTLER!
  U BLIJFT BAAS IN EIGEN HUIS

  BETAALBAAR EN PASSEND VOOR IEDERE ZORGVRAGER

Uw zorgbutler

  BETROUWBAAR EN GEDIPLOMEERD

  PERSOONLIJKE SERVICE EN ZORGHULPVERLENER IN 1 PERSOON

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

Tel.:?0591-785?831 b.g.g.:?06?-?174?43031 

Senas

info@senas-zorg.nl

Senioren Zorg & Assistent ie
Z.O. Drenthe - N.O. Overijssel

www.senas-zorg.nl

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

A.Sloots



Dorpskrant BuinerveenPagina 34

 

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 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 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 
0900-8844 

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

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

 
Huisartsenpost buiten kantoortijden 0900-9229

Arjan Katerberg

Plaatselijk Belang Buinerveen/Nieuw-Buinen west
0599-212353

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

Een aandeel in elkaar

Wij steunen verenigingen uit de regio

Rabobank Borger-Klenckeland

Lokale verenigingen en stichtingen zijn erg

belangrijk voor de regio. In de buurt hebben we

een klein aandeel in verenigingen. Zij hebben een

groot aandeel in de maatschappij.

mailto:brammes@hetnet.nl
mailto:geert.hilbolling1@ziggo.nl
mailto:hobo14@zonnet.nl
mailto:marjanpoelman@hetnet.nl
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