Dorpskrant Buinerveen
Juni 2021

Lintjesregen Buinerveen 2021
Pag.

Tijdens de jaarlijkse lintjesregen
werd een inwoonster van Buinerveen enorm verrast. Waar een
ander misschien nattigheid voelt
door het gedrag van het gezin of
andere naasten, Ina Habing had
totaal niets door. Totdat Ina een
telefoontje kreeg op maandag 26
april. Van de burgemeester. Maar
nog had ze niks door. Ina, als
altijd even bezig en betrokken bij
van alles was er stellig van overtuigd dat het telefoontje ging
over het gebiedsfonds. Daar
waren recent wat ontwikkelingen wat wel even een momentje
van aandacht vroeg. Ze joeg haar
kinderen weg toen ze achter haar
aan kwamen. Zij wisten immers
drommels goed waar het belletje
van de burgemeester over ging.
Maar omdat ze even alleen met
Seton wilde spreken bleef ze
maar gebaren: 'Wegwezen, dit is
niet voor jullie oren!' Maar het
hielp niet, ongehoorzaam als ze
waren in haar ogen. En dat had
een reden waar Ina vervolgens al
snel achter kwam…
Hoe het begon
In februari 2020 zocht Carla
Drent contact met Ina's jongste
zoon Jarno. Ze vond dat Ina
eigenlijk wel in aanmerking
kwam voor een lintje. Wetende
wat Ina door de jaren heen maatschappelijk heeft betekend en
waar ze zich nog steeds het vuur
voor uit de schoenen loopt. Weinig moeite was er voor nodig om
Jarno te overtuigen. Die op zijn
beurt zijn broers in het complot
trok. Maar toen begon het. Er
moest geïnventariseerd worden
waarmee hun moeder altijd zo
druk was. En dat was geen sine-
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ACTIVITEITEN IN EN OM HET DORPSHUIS

Agenda
2023

200 jaar?

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

inleveren voor

10 augustus 2021

Nummer 5
Nummer 6

inleveren voor
inleveren voor

5 oktober 2021
1 december 2021

Verschijning: eind van de betreffende maand

brammes@t-mobilethuis.nl
Website:
www.buinerveen.nu

Nieuw-Buinen

wordt bijgehouden door Bram van Buuren.
Wanneer er activiteiten zijn graag doorgeven via deze site
en ze worden geplaatst in de agenda.

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

Maandag:
Woensdag:
Vrijdag:

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

Ruilgoederenbank
Locatie: Nieuw-Buinen
Industrieweg 25
Maandag, woensdag en vrijdag
van 09.00 -12.00 uur
Halen en brengen van goederen
op afspraak via
Angelique Delfsma
tel. Is 0683806189

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.
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Jongeren café 'T HOK Buinerveen
Jeugdsoos Buinerveen ´t Hok klaar om
weer te beginnen!
Nu het met de corona cijfers de goede kant op lijkt te gaan zien we het
begin steeds weer dichterbij komen. Wij hopen na de zomervakantie
weer van start te kunnen gaan en de leukste activiteiten te
organiseren!
Zin om het bestuur te helpen met het organiseren van activiteiten? Dat
kan! Ons team kan altijd wel wat hulp gebruiken. Neem dan contact
op met:
Bjarne Drent - +31 6 37316522
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Deelnameformulier Spelweek
Buinerveen 2021
Aanmelden via dit deelnameformulier of wat uitgedeeld wordt
op de scholen. U mag ook een foto maken en appen naar:
06-12478034.
Aanmelden kan niet meer via de website!
Deelnameformulieren + bijdrage kan ook ingeleverd worden bij:
Janet Smid, Noorderstraat 3 in Buinerveen.
(mag in de brievenbus gedeponeerd worden)
Of bij de overige bestuursleden: Inge, Laura en Monique.

Naam:
Adres:
Postcode + Woonplaats
Telefoonnummer
Contactpersoon:
Geboortedatum:
E-mail:
Groep in schooljaar 2021/2022

Kosten:

Wanneer:

Voor 1 juli € 12,50 daarna € 15,00
Alleen avond spellen en dropping € 7,50 (12+)
(te voldoen bij opgave) NL74 RABO 0102 8255 13
t.n.v. Stichting dorpshuis Buinerveen inzake Spelweek
Woensdag 18 augustus t/m
zaterdag 21 augustus 2021

Vrijwilliger:

Bijzonderheden:
Ik doe alleen mee met de avondspellen (12+)
(graag aanvinken als dit van toepassing is)
Deelname eigen risico. Aanmelden alleen definitief als de betaling is voldaan.
Mocht de spelweek i.v.m. Corona maatregelen niet doorgaan, ontvangt u het deelname geld
retour.
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Dag
Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Tijd
14.00-16.00
20.00-22.00
22.00-00.00
10.00-12.00
14.00-16.00
14.00-17.00
21.00-23.00
10.00-12.00
14.00-16.00
18.30-19.30
19.30-20.30
20.30-22.00
22.00-08.00

Zaterdag

22.30-08.00
07.00-08.00
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Groep 1 t/m 4
4-7 jaar
Ruilen maar

Groep 5 t/m 8
8-12 jaar
Challenge
The game

12+
De alleskunner
Wie is de mol

Pimp je schoen en smikkelen
Het Kabouter pad

Hou je sokken wit
Lasergamen
Suppen op de Drentse wateren
Lasergamen

Waterfeest

Stormbaan
Levend Buinerveen

Stormbaan

Feestje
BBQ
Pubquiz
Groep 5 naar Groep 6,7,8
huis
overnachten

BBQ

Dropping
Ontbijt
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De vliegende
brik
Zoekt nieuwe leden voor de
sjoelvereniging.
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SIMON BERENDS
Zuiderdiep 18
9521 AT Nw-Buinen
Tel 0599-212518
Fax 0599-212171
Mobiel. 06-53844312
www.simonberends.nl

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

Ook voor:
- manicure
- diabetes en reuma
- vergoeding ziekenfonds
mogelijk
Jolanda Baars-van der Scheer
Zuiderdiep 83
9523 TB Drouwenermond
Tel.: 0599-611231

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

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

Paul Siepel
In- en export
Engeland & Frankrijk

2e hands meubels, kleingoed,
voor al uw inboedels
& zolderopruimingen
Openingstijden: ma t/m za van 9 tot 17 uur
Zuiderdiep 42A | Nieuw-Buinen
0599-212607 | www.snuffelschuur-drenthe.nl
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Zaterdag, 20 juli 1968

Nieuwe kleren
Vanmorgen was Brouwer langs
geweest met z'n koffers met
allerhande koopwaar. Echte
Herder aardappelmesjes , grote
bonte zakdoeken, klompen,
zeilgaren, wollen ondergoed,
blauwe overalls, er kwam altijd
van alles uit de koffers. Een
aantal keren per jaar kwam hij
langs en Pieters moeder kocht
meestal wel iets. Deze keer 2
blauwe overalls. Pieter wilde er
meteen eentje aan. Normaal
kreeg hij altijd de afdankertjes
van zijn neef, verschoten van
kleur en met lappen er opgenaaid
vanwege de doorgesleten
plekken. Nu had hij twee nieuwe.
Hoewel er nog een schone, ouwe,
aan de kapstok hing mocht hij
een nieuwe aan. Hij liep er
meteen mee naar Hendrik, die
was niet onder de indruk. Hendrik had nooit afdankertjes, hij
kreeg altijd nieuwe.
'We lopen naar het kanaal, m'n pa
zit daar te vissen' zei Hendrik. Ze
deden eigenlijk altijd alles wat
Hendrik zei dus ze liepen door de
weilanden richting het kanaal.
Hendrik z'n vader was net de
visspullen aan het inpakken. 'Ik
ga naar huis, de Tour de France
komt zo op de radio. Die Belg,
van Springel, gaat de Tour
winnen' vertelde hij. Tja, waren
ze voor niets naar het kanaal
gelopen. 'We kunnen wel even
naar onze auto gaan kijken, pa
ligt toch te slapen na z'n nachtdienst' zei Pieter. Z'n vader had
een NSU gekocht, die stond al
een tijdje te glimmen in de
schuur. Er moest alleen nog een
rijbewijs behaald worden. De
jongens liepen dwars door het
weiland van Greven, want dat
was korter. 'Hee' hoorden ze in de
verte iemand roepen. Vanwege
de slechte ervaringen met
Greven begonnen de jongens te
rennen. Hendrik sprong in 1 keer

over het gaas en de daar achterliggende sloot. Pieter sprong
ook, maar vanwege zijn geringere lengte, bleef hij achter het
gaas hangen en viel voorover in
de sloot. Hij was kletsnat. 'Mijn
nieuwe overall' riep hij.
Die drogen we wel, rennen'
schreeuwde Hendrik. Ze merkten dat er helemaal niemand
achter hun aan kwam en ze liepen
door het bos wat vlak bij hun
huizen lag. 'Kom we maken een
vuurtje en drogen je overall' zei
Hendrik. Zo gezegd, zo gedaan.
Er werd droog hout gesprokkeld
en Hendrik, die had bijna altijd
lucifers op zak, maakte een
vuurtje. De overall ging uit en
Pieter, in z'n onderbroek, hield
hem aan een stok boven het vuur.
De overall begon te dampen en
werd dus langzaam droog. Na
een kleine tien minuten veranderde de kleur van de damp en
wat zorgwekkender was, ook de

kleur van de overall. Er kwamen
opeens bruine vlekken in. Pieter
gooide de tak met z'n overall er
aan op de grond en begon erop te
springen. Vier brandgaten zaten
erin. Langzaam trok Pieter z'n
overall, of wat daar van over was,
weer aan. 'Misschien zien ze het
niet' opperde Hendrik. 'Pa en ma
zijn niet blind' zuchtte Pieter.
Met lood in de schoenen sjokte
hij over het fietspad richting
huis. Achter zich hoorde hij een
fietsbel en hij stapte opzij. Er
fietste iemand met een fietskar
vol aardappelen langs. 'Wat zie jij
eruit' zei de fietser. Met open
mond keek Pieter naar de in
blauwe overall gestoken fietser;
Greven! 'Potdorie, zijn we ook
nog voor niks weggerend' dacht
Pieter en liet na nog een diepe
zucht z'n schouders hangen.
Lumberjack.

Noorderstraat 38
9524 PD Buinerveen

AFRASTERINGSMATERIALEN
TUINHOUT
PVC MATERIALEN

Geopend:
Di-vr 9.00-18.00
Za
9.00-13.00
Tel. 0599-212326
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Vervolg van pag 1 Maar zeker ook haar

12 jaar durende lidmaatschap
van de ouderraad van OBS 75,
naast voorzitter daarvan ook verkeersbrigadier en leesouder op
school. Ze was zelfs initiator
destijds van de schoolbibliotheek en begeleidde kinderen
naar de bibliobus. Ze werkt al
jaren bij biblionet Groningen als
bibliothecaris/leesconsulent en
ook in Zuid-Oost Groningen is ze
een gewenst en bekend gezicht
als het gaat om de promotie van
het lezen. Een nog steeds voortdurend lidmaatschap van de
Vrouwen van Nu, inmiddels al
22 jaar, in de rol van onder andere
secretaris, webmaster en PRdame. Al 28 jaar collectant en
organisator van de jaarlijkse longfondscollecte. Maar ook het reumafonds heeft jaren kunnen rekenen op haar inzet. En waarschijnlijk nog wel enkele activiteiten
die nu niet genoemd zijn.
En dat moest allemaal op papier
verzameld worden, gecontro-
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leerd en verwerkt worden tot de
aanvraag voor een lintje. En die
aanvraag moest uiterlijk in
augustus 2020 ingediend zijn.
De afspraak
Nadat Ina dus zwaar verrast was
en totaal overdonderd dat burgemeester Seton nog iets meer te
melden had dan dat wat ze voorzag begreep ze dat ze onderscheiden zou worden als Lid in de
Orde van Oranje Nassau. De burgemeester vertelde dat door Corona de uitreiking anders plaatsvindt dan voorgaande jaren. En
maakte een afspraak voor
Koningsdag om 10.45 uur. Hij
zou langskomen met zijn vrouw
en de verantwoordelijk ambtenaar.
En toen begon de stress; voor
zoiets moest ze wel nieuwe kleren, de tuin moest nog netter
(want de versierselen moesten
buiten opgespeld worden) en
instructies werden gegeven aan
de rest van het gezin. Helaas kon

niet elk gezinslid aanwezig zijn
maar om half elf dinsdagochtend
zat iedereen tip top klaar voor het
ontvangst van de burgemeester.
En Ina was helemaal hyper. Ze
kon er nog steeds niet bij dat dit
haar overkwam. En daar kwam
de auto van de burgemeester aan
en werd iedereen de tuin in
gestuurd.
Het ridderen
Nadat Ina de aanwezigen voorstelde aan de burgemeester, naast
haar familie waren ook fotografen van de Nieuwsbode/Week in
Week uit en ondergetekende aanwezig, stelde Seton op zijn beurt
zijn vrouw en de betrokken
ambtenaar voor en begon het
officiële gedeelte. Even leuk om
te vermelden: de burgemeester
vertelde dat dit het negende lintje
was van 2021 dat hij uitreikte en
de eerste waarbij de lokale
Dorpskrant aanwezig was. Alles
lof naar zoon Jarno, die ook de
Dorpskrant uitgenodigd had om
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deze gebeurtenis te verslaan. Elk
exemplaar wordt in het gezin
Habing trouw bewaard, dus de
Dorpskrant hoort erbij.
Seton vertelde over de geschiedenis van de Ridderorde en het
ontstaan van de huidige Orde van
Oranje Nassau. Deze bestaat in
deze vorm sinds 1892. Voor een
onderscheiding in deze orde
komen personen in aanmerking
die zich bijzonder verdienstelijk
hebben gemaakt voor de samenleving. Ook iemand die in haar of
zijn werk bijzondere prestaties
levert en zich daarmee onderscheidt van beroepsgenoten, kan
worden benoemd in deze orde.
Dit moet dan wel echt uitstijgen
boven wat normaal gesproken
van iemand verwacht mag worden in een dergelijke functie.
Nadat burgemeester Seton alle
bekende verdiensten van Ina de
revue had laten passeren vulde
zijn vrouw nog aan dat zelfs hun
kinderen al jong te maken had-
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den met Ina. De schoonouders
van de burgemeester woonden in
Ter Apel tegenover de Openbare
Bibliotheek. En als de kinderen
bij opa en oma op bezoek waren
dan wilden ze altijd even bij Ina
langs in de bibliotheek. Een
leuke persoonlijke aanvulling.
Uiteindelijk heeft Ina dus ruimschoots aan alle eisen voldaan en
mocht ze de versierselen ontvangen als Lid in de Orde van
Oranje Nassau. Waar normaal de
versierselen door de burgemeester opgespeld worden, mocht in
dit geval Arnold het voortouw
nemen en kon hij de zware
medaille opspelden op het mooie
nieuwe gele vest van Ina. Dusdanig onder de indruk ontsnapte Ina
de kreet: 'Ik zal 'm maar niet naar
het werk op doen!' En toen was
het maar goed dat ook de verantwoordelijk ambtenaar mee was.
Anita Meijer-Dallinga kon haar
de do's en don'ts vertellen over
het gebruik wat vervolgens een

Verkoop van
afvoegmaterialen
voor alle soorten
gipsplaten

spervuur aan vragen ontketende
van Ina. 'Wanneer mag ik deze
dragen?' En wat mag wel en wat
mag niet? 'En wat dan als ik kom
te overlijden?' Ook dat typeert
Ina, direct doorvragen en het
fijne er van willen weten. Geen
verrassingen, alles onder controle. Gelukkig kon Anita alle vragen beantwoorden en kan Ina
later alles nog eens rustig nalezen
in de koninklijke bijsluiter.
Als het officiële deel ten einde is
en de foto's zijn gemaakt biedt
Ina het gezelschap koffie aan.
Daar wordt dankbaar gebruik
van gemaakt en Ina kan weer
bijkomen van alle verrassingen
en indrukken.
Namens de Dorpskrant van harte
gefeliciteerd met je onderscheiding en ga vooral zo door!
Marjan Poelman

V
laa oor de
gste
prij
s

Complete gipsplaatafwerking
Noorderstaat 1, Buinerveen
0599-212787

Ina, met het verdiende lintje op
haar nieuwe outfit.
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Gebiedsfonds Wind
Meedenken
Om er zeker van te zijn dat het
geld uit het gebiedsfonds straks
goed terechtkomt, is door bewoners nagedacht over spelregels
voor de besteding van het geld.
Alle inwoners uit het effectgebied windpark De Drentse Monden konden meedenken over de
opzet van het gebiedsfonds. Dat
gebeurde onder meer met een
vragenlijst. Er is ook een adviesgroep met vertegenwoordigers
vanuit de kerngroepen van de 11
dorpen in het veengebied, die
van dichtbij meedenkt over het
gebiedsfonds.
Adviesgroep gebiedsfonds
Vanuit elke kern die straks een
beroep kan doen op het gebiedsfonds zit een vertegenwoordiger
in de adviesgroep. Deze vertegenwoordigers hebben in de
eigen kern weer een meedenkgroep waarmee zij de spelregels
voor het fonds en het proces hebben overlegd. De door de adviesgroep uitgewerkte opzet met
bijbehorende spelregels voor het
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gebiedsfonds zijn vastgelegd in
een document. De opzet en spelregels voor het gebiedsfonds
worden vastgesteld door de
gemeente. Als dit is gebeurd,
start het gebiedsfonds en kunnen
inwoners met ideeën en plannen
bij het gebiedsfonds terecht.
Lokale meedenkgroep
Margriet Nascimento zit voor
ons dorp Buinerveen/NieuwBuinen West in de adviesgroep.
In de lokale meedenkgroep zitten
Margriet Nascimento (inwoner),
Dennis Middeljans (Voetbalvereniging Buinerveen), Gerbrand
Plat (Stichting Dorpshuis De
Viersprong), Arnold Habing
(Schaatsvereniging Buinerveen),
Chris van Houten (inwoner) en
Ina Habing (Plaatselijk Belang
Buinerveen/Nieuw-Buinen
West). Deze lokale groep is nog
op zoek naar meer inwoners uit
Nieuw-Buinen West die zitting
willen nemen in deze groep. Aanmelden kan bij Ina Habing,
inahabing@ziggo.nl of 0655582238.
Document: “Opzet Gebiedsfonds; inclusief spelregels en

organisatie; Van, voor en door de
inwoners van het effectgebied
van de windturbines in de
gemeente Borger-Odoorn”.
Dit document is voorgelegd aan
de gemeenteraad van BorgerOdoorn in de oriënterende raadsvergadering op donderdag 3 juni.
Iedere politieke partij gaf complimenten voor de werkwijze;
helemaal van onder af, vanuit de
inwoners. Enkele vragen zijn
gesteld over de inhoud.
Helaas kon de adviesgroep tot
dusver nog niet tot overeenstemming komen betreffende het budget, dat verdeeld gaat worden
over de kernen in een vast en een
variabel deel. Het Gebiedsfonds
is bedoeld om de leefbaarheid
van het hele GEBIED te verbeteren. De verdeling is weer teruggekaatst naar de adviesgroep, die
hopelijk tot een gezamenlijk
besluit kan komen voor de volgende raadsvergadering. Zo niet,
dan zal de Gemeenteraad zelf
een besluit over de budgetverdeling nemen.

Wel en wee in Buinerveen??
Bel of mail dan een van de bestuursleden van de Stichting Dorpshuis.
U vindt de namen en email-adressen van de bestuursleden hieronder.
Het bestuur van de Stichting Dorpshuis Buinerveen zou graag zijn medeleven tonen bij blijde en minder
blijde gebeurtenissen in ons dorp. Daartoe is deze rubriek in onze dorpskrant opgenomen.
Helaas horen wij niet alles tijdig en daarom roepen wij uw hulp in. Belt u of mailt u ons als u vindt dat een
kennis, buur(man of vrouw) of familie een bewijs van medeleven op prijs zou stellen. Of misschien wel een
felicitatie zou verdienen! Wij zorgen er dan voor dat het door u aan ons doorgebelde of doorgemailde nieuws
in de rubriek “Wel en wee in Buinerveen” wordt opgenomen.
Alleen met uw medewerking is dit mogelijk. Vermelding van de naam, adres en de reden is voldoende.
Bestuur Stichting Dorpshuis Buinerveen
Gienus Ratering voorzitter 06 13686986
Gerbrand Plat,secretaris
0599 212698 06 54628093
Ina Ottens, penningmeester 0599212719 06 13450972
Ab Poelman, lid
0599212857
Jan van Noortwijk, lid
0599212298
Harm van Rhee, lid
06 52466113
0599639516
Alice van Iersel
0616554099
Jacob Hospers
Email van onze beheerder:
Giny Dokter

gienus@hrcoatings.nl
gplat@hetnet.nl
ina.ottens@ziggo.nl
ab.poelman@ziggo.nl
jvannoortwijk@hetnet.nl
harm-jane@online.nl
beorganised@hotmail.com
jacobhospers@outlook.com
viersprong@gmail.com
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Nieuws CKC School 59
Hoera, juf Nelleke 65 jaar!
Afgelopen vrijdag hebben wij
een klein feestje gevierd. Juf
Nelleke mocht afgelopen zaterdag 65 jaar worden. Zij is door
alle kinderen verwend met
prachtige bloemen. Met haar
eigen kleuters heeft zij nog genoten van een ontbijtje.
Nieuws van de
buitenschoolse opvang
We zijn heel blij dat de bso sinds
19 april weer volledig open is. En
wat gaat het leuk! Deze week
hebben we alweer onze 10e aanmelding binnen gekregen. De
afgelopen week zijn we veel buiten geweest vanwege het mooie
weer.
We hebben nieuw speelgoed
gekregen en daar wordt al flink
mee gespeeld. Zo is er houten
speelgoed gekomen waarmee je
kan stapelen en bouwen. En in de
voorjaarsvakantie hebben we
een workshop gehad van 'Crea
Kracht'. We hebben een bewegende creatie gemaakt van (bijna) alleen maar kosteloos materiaal. Verder hebben we onze eigen
'popcorn schapen' gemaakt .
Voor de laatste weken richting de
zomervakantie werken we over
het thema: Zomer. We gaan bakken, fruit smoothies maken, de
natuur in, knutselen en nog veel
meer. Het zal natuurlijk fantastisch zijn als het ook nog eens
mooi weer blijft!

Website
Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws van
CKC School 59, bezoekt u dan onze website:

www.school59.nl
of volg ons op twitter:
@ckcschool59

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

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

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

Tel.: 0591-785 831

Meest vernieuwende en complete thuiszorg,
zodat u langer thuis kunt blijven wonen!
b.g.g.: 06 - 174 43031

www.senas-zorg.nl

info@senas-zorg.nl
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NIEUWS VAN DE BIBLIOTHEKEN
Bibliotheek Nieuw-Buinen openingstijden
Maandag:
14.00 - 17.00 uur
18.00 - 20.00 uur
Dinsdag:
14.00 - 17.00 uur
Donderdag: 08.30 - 11.00 uur
14.00 - 17.00 uur
Daarnaast kun je van maandag t/m vrijdag (behalve
dinsdagochtend) van 8.30 tot 17.00 uur in de
bibliotheek terecht om in te leveren en uit te lenen
via onze selfservice.

Bibliotheek Borger openingstijden
Maandag:
14.00 - 20.00 uur
Dinsdag:
10.00 - 13.00 uur
Woensdag: 14.00 - 17.00 uur
Donderdag: 14.00 - 17.00 uur
Vrijdag:
14.00 - 17.00 uur
Zaterdag:
10.00 - 13.00 uur
Daarnaast is de bibliotheek geopend op:*
Maandag-, woensdag-, donderdag- en Vrijdag
09.00 - 14.00 uur
Dinsdag
13.00 - 17.00 uur
Er zijn dan geen medewerkers aanwezig, je kunt
alleen inleveren, lenen en verlengen
* Alleen als het MFA Hunzehuys ook op deze tijden
geopend is

Terugkijken: online interviews
met schrijvers
Dit voorjaar was er elke maand
een online interview met
achtereenvolgens schrijfster
Pauline Broekema, filosofe Eva
Meijer en schrijver, programmamaker en politicoloog
Splinter Chabot. Als lid van de
bibliotheek kun je alle interviews
terugkijken op
www.bibliotheeknieuwbuinen.nl

of www.bibliotheekborger.nl
Bibliotheken vanaf 20 mei
weer geopend voor lenen en
inleveren
Na lang wachten ben je weer van
harte welkom in de bibliotheek
om zelf lekker te snuffelen tussen
de boekenkasten en te lenen. Ook
kun je de geleende materialen
weer inleveren. Gebruik van de
computers en leestafel is nog niet
mogelijk en ook zijn er nog geen
activiteiten. Daarnaast moeten
we ons houden aan een aantal
maatregelen.
Op onze website
www.bibliotheeknieuwbuinen.nl

of www.bibliotheekborger.nl
vind je meer informatie over je
bibliotheekbezoek.

Splinter Chabot:
Op woensdag 12 mei was
schrijver, programmamaker en
politicoloog Splinter Chabot te
gast. De interviewer is Matijs
Lips, gekozen als beste docent
Nederlands 2018 en verbonden
aan Volta Beilen, school voor
voortgezet onderwijs.
Het interview ging vooral over
het boek Confettiregen. Matijs
en zijn leerlingen gaan naar
aanleiding van dit boek met
Splinter in gesprek over 'het
zoeken naar wie je bent'.

Eva Meijer:
Voor de Maand van de Filosofie
schreef Eva Meijer het essay
Vuurduin : aantekeningen bij een
wereld die verdwijnt. Dit essay
gaat over de gevolgen van
klimaatverandering en wat wij
eraan kunnen doen. Op woensdagavond 7 april werd Eva
Meijer geïnterviewd door
Annette Timmer.

Dorpskrant Buinerveen
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Pauline Broekema:
Joep van Ruiten interviewde op
woensdag 10 maart schrijfster
Pauline Broekema over haar
veelgeprezen boek Tekenares
van Montparnasse.

Taalhuis
Wil je beter leren lezen en
schrijven? Of vind je werken met
de computer moeilijk? Neem dan
contact op met onze taalhuiscoördinator. Na een eerste
gesprek, waarin gekeken wordt
hoe en door wie je het beste
geholpen kunt worden bij jouw
vraag, zoekt zij een vrijwilliger
die je hierbij gaat helpen.
Ve r v o l g e n s v i n d t e r e e n
koppelgesprek plaats en spreken
jullie af hoe vaak en waar jullie
aan de slag gaan om je
Nederlands, rekenen of computervaardigheden te verbeteren.
Taalvrijwilliger worden?
In de gemeente Borger-Odoorn
heeft bijna een op de vijf mensen
moeite met lezen, schrijven,
rekenen of werken met de
computer. Dat kan erg lastig zijn.
Om mensen hierbij te helpen
hebben we vrijwilligers nodig.
Iets voor jou? We informeren je
graag over de mogelijkheden.
Je kunt contact opnemen met
onze Taalhuiscoördinator,
Elsemieke Spreen.
Zij is te bereiken, per mail op
e.spreen@andesborgerodoorn.nl
of via 0591 – 58 55 54.

De Biebfabriek is online!
We kunnen nog geen Biebfabriek
in de bibliotheek organiseren,
maar digitaal kun je wel aan de
slag. Ben je tussen de 8 en 13 jaar
en steek je graag je handen uit de
mouwen? Dan ben je op ons
digitale platform helemaal op je
plek! Ontmoet andere kinderen
digitaal, wissel ideeën met elkaar
uit, stel vragen aan elkaar en leer
natuurlijk van elkaar.
Elke week komt er een nieuwe
opdracht online. Kun jij niet
wachten? Meld je aan (uiteraard
wel even overleggen met je
ouders):
https://www.biebfabriek.nl
BoekStart
BoekStart is een programma
voor kinderen van 0 - 4 jaar om
(voor)lezen te stimuleren. Maak
je kind gratis lid van de
bibliotheek, ontvang het
BoekStartkoffertje.

BoekStart geeft:
Na de geboorte van je kindje een
waardebon voor een gratis
BoekStartkoffertje
Een gratis lidmaatschap van de
bibliotheek voor je baby
Adviezen om met je kindje te
genieten van lezen
Voorleesplezier in de bibliotheek, maar ook in de kinderopvang.
Als je baby ongeveer 3 maanden
is, krijg je van de gemeente een
waardebon voor het BoekStartkoffertje. Het kan goed zijn
dat je de waardebon via het
consultatiebureau, de kinderopvang of andere instantie
ontvangt. Met de waardebon ga
je naar de bibliotheek waar je je
kindje gratis lid maakt en het
BoekStartkoffertje ontvangt.
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NIEUWS van Plaatselijk Belang Buinerveen/Nieuw-Buinen west
NLdoet:
Op zaterdag 29 mei hebben een
aantal vrijwilligers werkzaamheden in het bos 't Meras uitgevoerd.
Samen met bestuursleden van de
Schaatsvereniging eerst even
koffie gedronken en daarna zijn
wij het bos 't Meras ingegaan.
Een bankje schoongepoetst en
bevrijd van takken, mos en onkruid, een omgevallen boom
gezaagd en verwijderd van een
pad. Op verschillende olifantenpaadjes snoeiwerkzaamheden
verricht en 2 paadjes weer
beloopbaar gemaakt. Gezellig
met elkaar druk bezig geweest!
Afgesloten met een lunch bij ons
dorpshuis.
Zuiderdiep/Hoofdstraat:
Het Zuiderdiep en de Hoofdstraat staan voor reconstructie
gepland in de periode najaar
2022-voorjaar 2023. De rijbaan,
het fietspad, de parkeerstrook,
het voetpad, de afwatering en de
openbare verlichting zal verbeterd worden. Ook wordt gekeken
naar het (huidige) groen en de
mogelijkheid tot het graven van
een watergang. WMD Drinkwater en Enexis gaan gedeeltelijk
hun leidingen vervangen.
Een heel traject waar u als bewoner van genoemde straten via een
huis-aan-huis bezorgd vragenformulier in heeft kunnen meedenken. Hopelijk kunnen de uitkomsten op een inloopavond
getoond worden in dorpshuis De
Viersprong.
Speeltuin:
In het Sport- en Gezondheidsakkoord van gemeente BorgerOdoorn staat een speelplek in
Buinerveen/Nieuw-Buinen west
genoemd.
De werkgroep is bezig met
maken van het plan van aanpak.
Er is bij de scholen geïnformeerd

waar kinderen behoefte aan hebben en er is rondgekeken naar
speeltoestellen. En er is een budget gemaakt en een zoektocht
naar sponsoren en fondsen. Zo
als het nu lijkt wordt de plek in
het nieuwbouwplan Zuidonder.
Een gesprek met projectontwikkelaar Explorius staat in de planning.

De AED cursussen vinden plaats
in de week/maand (februari
2022) van de reanimatie. Hartveilig Borger-Odoorn coördineert de opleidingen. Wilt u hier
ook aan mee doen, dan kunt u
zich melden bij Marijke Kardol
als contactpersoon vanuit Plaatselijk Belang, 06-23891276
m.kardol@planet.nl

Thema-avond Wonen:
Plaatselijk Belang heeft in maart
deelgenomen aan een algemene
informatieavond over het thema
'Wonen'. Deze avond stond vooral in het teken van informeren.
Een vervolgtraject voor visie en
ideeën wordt voorbereid door
gemeente Borger-Odoorn. Op 15
juni vindt een nieuwe bijeenkomst plaats, dat in het teken
staat van ophalen omtrent het
thema wonen.

Website:
Plaatselijk Belang heeft een
bureau opdracht gegeven om een
nieuwe actuele website te
maken.
Achter de schermen wordt hiervoor input aangereikt. De bedoeling is dat alle verenigingen
genoemd worden met vermelding van een stukje over hun doel
en bezigheden en eventueel een
link naar hun eigen website of
Facebook-account. Binnenkort
wordt de website online open
gezet. Mocht een plaatselijke
onderneming graag een link naar
hun eigen bedrijf zien op deze
nieuwe website, dan is dit mogelijk tegen een vergoeding van 10
euro per jaar.

AED's in ons dorp:
Op dit moment is er 1 AED in ons
dorp en deze hangt aan de parkeerplaatszijde bij Dorpshuis De
Viersprong. Binnenkort hangt er
een 2e AED bij Avitec aan de buitenkant van het hek.
Nummer 3 en 4 hangen net over
de Mondenweg bij fam. Hospers
(Zuiderdiep 58 alleen bij aanwezigheid op te halen) en fam. Kool
(Zuiderdiep 56).

Aanmelden is mogelijk bij Ina
Habing, inahabing@ziggo.nl

Dorpskrant Buinerveen
Nieuwbouwplan Zuidonder:
De eerste fase van dit plan is
inmiddels helemaal uitverkocht
e
en ook voor de 2 fase is veel
e
belangstelling. In deze 2 fase
komen 7 bouwkavels voor vrijstaande woningen. Deze kavels
zullen rond de bouwvak 2021 in
bouwrijpe staat zijn gebracht,
geschikt gemaakt om te bouwen.
Daarnaast is Nijhuis Bouw in
deze fase bezig met de voorbereiding van drie blokken van elk 4
grondgebonden eengezins rijwoningen bestaande uit 2 lagen met
een kap in het middengebied
voor verhuur. De planning is dat
het eerste blok van 4 rijwoningen
circa oktober 2021 gereed is en
vanaf november verhuurbaar is.
www.zuidonder.nl
Jaarvergadering:
In een normaal jaar zonder Corona wordt er altijd in maart een
ledenvergadering gehouden.
Gelukkig zien we nu dalingen in
het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames. En zijn er
inmiddels versoepelingen gekomen. Hopelijk kunnen we in het
najaar onze jaarvergadering weer
fysiek in de achterzaal van ons
dorpshuis De Viersprong houden.
Zet alvast woensdagavond 6 oktober in uw agenda of op de kalender.
Contributie:
De jaarlijkse contributie bedraagt € 7,50. Sinds vorig jaar
wordt dit via automatische incasso geïnd. Dit gaat plaatsvinden in
juli 2021. Een aantal inwoners
hebben aangegeven dit bedrag
contant te willen doen. Binnenkort komt er een bestuurslid
langs om dit bedrag op te halen.
Opzeggen van het lidmaatschap
bij verhuizing of andere redenen,
kan bij Jan van Noortwijk,
jvannoortwijk@hetnet.nl
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Nieuwe wet WBTR:
Per 1 juli treedt een nieuwe Wet
bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) in werking.
In onze statuten zullen aanpassingen moeten worden verricht
betreffende 3 zaken:
1. Tegenstrijdig belang
2. Belet (tijdelijke afwezigheid)
en ontstentenis (langere
afwezigheid)
3. Meervoudig stemrecht
Deze wijzigingen zullen binnen
5 jaren uitgevoerd moeten worden en beschreven zijn bij een
notaris.

Het bestuur van Plaatselijk
Belang Buinerveen/NieuwBuinen west bestaat uit:
Ina Habing, voorzitter
Marijke Kardol, secretaris
Jan van Noortwijk,
penningmeester
Dennis Middeljans, lid
Ina Veenstra, lid
Jacqueline Arkeveld, adspirant
lid
Carianne Mencke, adspirant lid

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

Dorpskrant Buinerveen
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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.

Avitec infra & milieu NV
Zuiderdiep 34, 9521 AT Nieuw-Buinen
0599-212170 | www.avitec.nl | info@avitec.nl

Ook zijn er diverse
mogelijkheden qua formaat.

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

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

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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Dorpstafel
in Dorpshuis.
Nu de covid maatregelen
gelukkig beetje bij beetje worden
versoepeld en er dus weer
activiteiten kunnen plaatsvinden
in en om het dorpshuis hebben
we o.a het volgende bedacht.
Een van de zaken die we willen
opzetten is het organiseren van
een DORPSTAFEL.
Wat bedoelen wij hiermee?
We w i l l e n p r o b e r e n o m
periodiek ( een x per 4 week of 6
week) een gezamenlijke maaltijd
voor alle inwoners jong en oud te
organiseren tegen een zeer
schappelijk bedrag van max
€ 10.= per persoon ex. drankjes.
Het is dus een zeer laag
drempelig gebeuren maar is
vooral bedoeld om gezellig met
zijn allen of samen met een
groepje buren vrienden straatgenoten een maaltijd te genieten.
We denken aan een woensdagavond van bijvoorbeeld 17.00
uur tot 19.00 uur maar dat kan
altijd aangepast worden al naar
gelang de belangstelling.
Het is dan het idee om bijvoorbeeld een stampotbuffet of
een italiaanse avond of als men
gewoon een lekkere rijsttafel wil.
Alle ideeën zijn welkom.

Feestverhuur / materieelverhuur
oa Abraham / Sarah poppen,
statafels, kloofmachines etc.
Info: website;
Email;
Facebook;
Telefoon;
Adres;

Graag willen wij uiteraard eerst
inventariseren hoe Buinerveen
e.o denkt over dit idee.
Je kunt dit doorgeven via email
dorpshuisdeviersprong@gmail.
com of telefonisch
0599 212813 of 06341462251
ina.ottens@outlook.com
Jullie reacties tegemoet ziend,
Giny Dokter ( pachter)
Ria Bos en haar medewerkers.
dorpshuisdeviersprong@gmail.com
0599-212813
06 34162251

www.potverhuur.nl
info@potverhuur.nl
www.facebook.nl/potverhuur
06-23213242
Zuiderdiep 131 Nieuw-Buinen
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Meraskikkernieuws
We schrijven 4 mei 2021, 19.58.
Vlaggen halfstok en stilte in de
straten van ons dorp, de Nationale Dodenherdenking.
Plots klinkt er een trompet en in
de verte nog één...of misschien
wel twee.
Het Signaal Taptoe Infanterie
wordt geblazen door muzikanten van de Meraskikkers.
Daarna is het stil, heel erg stil,
2 minuten...
We herdenken de slachtoffers
van de Tweede Wereldoorlog en
oorlogssituaties en vredesmissies nadien.
Om 20.02 klinkt Het Wilhelmus, twee coupletten. Zachtjes
wordt er meegezongen.
Een indrukwekkende paar minuten, dat wel.
Wat er aan voorafging...
We schrijven 29 april 2021,
19.13.
De Meraskikkers groepsapp.
"Even iets heel anders...nog
ideeën voor 4 mei? Een herhaling op het dorpsplein net als
vorig jaar kan hè?"
Paniek alom! Want, "heb ik de
muziekstukken nog", "zullen de
ventielen wel werken", "ben ik
't niet verleerd" en ook "waar
heb ik mijn instrument eigenlijk
geláten??"
We hebben al zo ontzettend
lang niet samen gerepeteerd dus
dit zou wel eens een behoorlijke
uitdaging kunnen worden!
Instrumenten opgezocht, de
vastzittende ventielen en buizen
schoongemaakt en gesmeerd.
De muziekstukjes opnieuw
gedownload en uitgeprint.
Voorzichtig een paar noten
geblazen en dat valt nog niet
mee. Waar we normaalgesproken zonder problemen 2 uur
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achter elkaar repeteren, komen
nu na 10 minuten al de eerste
klachten over zere lippen en
pijnlijke wangen.
Maar...opgeven staat niet in ons
muziekwoordenboek!
Na een aantal dagen gaat het
steeds mooier klinken en is het
enthousiasme terug van weggeweest.
Wat hebben we dit gemist!
We schrijven 4 mei 2021, 14.36.
Temperatuur 9°, westenwind
kracht 5, 73% kans op regen,
het zal toch niet...
Onze plannen toch maar op
Facebook en Instagram
geplaatst, in de hoop dat de
weergoden ons goed gezind
zijn.
En ja zoals ieder jaar op 4 mei,
althans in onze beleving, is het
om 19.45 droog en waait het
ook niet meer zo hard.
Om 19.58 klinkt, ter nagedachtenis aan zovelen, Het Taptoe
Signaal Infanterie...
We herdenken dit jaar opnieuw
anders dan we gewend zijn
maar oh, wat waren er mooie
plannen gesmeed in 2020 voor
dit jaar. We schuiven ze door
naar 2022, in de hoop dat er
weer mogelijkheden zullen zijn
voor mooie muzikale momenten.
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Nieuws van de Vrouwen van Nu, afdeling Buinerveen
Na de laatste persconferenties
krijgen we weer hoop dat we
weer iets kunnen organiseren,
we gaan kijken wat er mogelijk
is om gezamenlijks weer iets te
gaan doen, terras misschien?

Nieuwsbrief Landelijk
Voedselplatform
Voedsel is van levensbelang,
voor producenten en voor
consumenten, voor boeren en
burgers. En vrouwen spelen in
beide groepen een belangrijke
rol. Vrouwen van Nu is de
initiatiefnemer van dit tweejarige project Landelijk Voedsel
Platform. In LTO Noord Vrouw
& Bedrijf vond Vrouwen van Nu
al snel een enthousiaste
samenwerkingspartner die het
initiatief mee wilde dragen.
Met 32.000 vrouwen van nu en
circa 30.000 agrarische ondernemers is het bereik groot.
Terugblik op de kick-off
25 maart
Het project Landelijk Voedsel
Platform is succesvol gestart met
een kick off bijeenkomst op 25
maart.
Zeven voedselexperts gingen
tijdens de hybride bijeenkomst
met elkaar en met het 'zoompubliek' in gesprek aan de hand
van prikkelende stellingen
rondom vier centrale thema's:
#1 Schijf van vijf, wat heb je
nodig aan gezonde voeding? met
Corné van Dooren van het
Voedingscentrum;
#2 Voedsel van ver en dichtbij;
mondiaal aanbod en regioproducten met Erik Koldenhof
van de gemeente Amsterdam en
Kees Blokland van Agriterra;

# 3 Kopen met een goed
geweten; eerlijke prijzen voor
eerlijke producten met Sandra
Ronde van De Streekboer en
Jeroom Remmers van de TAPP
Coalitie;
#4 Duurzame landbouw; omgaan met de aarde van morgen
met Michaël Wilde van BioNext
en Auke Jan Veenstra van LTO
Nederland.
Vrouwen van Nu Magazine
is uit
In het nieuwste nummer met
thema Platteland & Stad: een
interview met cabaretière Irene
van der Aart. Over haar leven op
de boerderij van haar boer in de
Achterhoek, als echte Amsterdamse. Maar ook: genomineerden voor de Vrouwen van
Nu Verschilmakers Award
stellen zich voor, interview met
schaapherder Rozenn le Buhan,
smakelijke fietstocht door de
Bloemendaalse polder in NoordBrabant, kijkje in de cockpit van
de reiscommissies en veel meer.
Abonnement
Nieuwsgierig naar ons Magazine? Stuur dan een mail aan
bureau@vrouwenvannu.nl en
vraag een proefexemplaar aan.
Sinds kort is het ook mogelijk om
een abonnement te nemen zonder
lid te worden van de vereniging.
Je ontvangt het magazine dan
vier keer per jaar voor € 19,95.

Screeningsinterval
bevolkingsonderzoek
borstkanker
De Nederlandse Vrouwen Raad
(NVR) is samen met de
Soroptimisten, Borstkankervereniging Nederland en met
de Vereniging van Nederlandse
Vrouwelijke Artsen (VNVA) in
gesprek over het besluit om de
tijdelijk de screeningsinterval
bevolkingsonderzoek borstkanker van eens in de twee jaar naar
eens in de drie jaar te verlengen.
Er zijn vragen uitgezet bij artsen
hoe ernstig deze (tijdelijke)
situatie is. Er wordt gezamenlijk
gezocht naar een goed aanknopingspunt voor een lobby over
dit onderwerp. Vrouwen van Nu
haakt hierbij aan en zal waar
nodig een actieve bijdrage
leveren.

Dorpskrant Buinerveen
Karin Bloemen publiceert
haar eerste haakboek:
Haken à la Bloemen
Het haakboek van Karin
Bloemen verschijnt op 19
oktober 2021 en Vrouwen van
Nu kunnen het boek nu al
bestellen. Als je het boek nu
besteld, krijg je bij verschijnen
(de week na 19 oktober 2021) het
boek thuisgestuurd met als extra
een Karin Bloemen haaknaald
(nr. 5), een gesigneerd boek en
een gesigneerde foto! In het
boek laat Karin Bloemen zien
hoe je haar favoriete kleurrijke
kledingstukken en accessoires
zelf kunt haken. Karin Bloemen
nodigt je uit in haar creatieve
wereld. Haak vrolijke vesten,
stola's, omslag-doeken, tassen en
andere acces-soires, allemaal
met Karins karakteristieke flair.
Lid in de Orde van OranjeNassau
Zoals jullie wellicht allemaal
hebben gelezen in de krant is ons
lid Ina Habing benoemd tot Lid
van de Orde van Oranje –Nassau.
Deze onderscheiding heeft ze
ontvangen omdat ze zich al jaren
geheel belangeloos heeft ingezet
voor allerlei organisaties, waaronder Vrouwen van Nu. Namens
alle leden van de Vrouwen van
Nu afd. Buinerveen hebben we
een boeket laten bezorgen wat ze
erg op prijs stelde.
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Pedicure Holla
Het beste adres voor voetverzorging
www.pedicureholla.nl
Hollandialaan 4
9521 BW Nieuw-Buinen (West)
Behandeling op afspraak 06-13251889

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

Interesse?
De bijeenkomsten vinden plaats in de achterzaal van Dorpshuis De Viersprong in
Buinerveen. We beginnen 's avonds om 19.45 uur. Iedereen is van harte welkom
en kan vrijblijvend 2 keer komen kijken.
Informatie is ook te verkrijgen bij Geesje Middeljans, tel. 06-22950093
Voor alle correspondentie is dit ons emailadres:
vrouwenvannubuinerveen@gmail.com
maar bellen en persoonlijk contact opnemen mag uiteraard ook.

Als men overweegt om lid te worden van onze afdeling en de kosten (€ 54,50 voor 2021 ) zijn te hoog, kan men bij
de gemeente terecht voor een bijdrage. Toetsing van het inkomen zal hierbij plaats vinden.
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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
Luchtfoto jaren 70
Gem. archief

Nieuws van de Historische vereniging Nieuw-Buinen en Buinerveen.
Dat het financiële plaatje voor ons nieuwe museum rond is hebben we in de vorige uitgave van de dorpskrant
kenbaar gemaakt. Enkele bestuursleden hebben zich daar vele uren voor ingezet en veel aanvragen voor
financiële steun zijn de deur uitgegaan. Hun inspanningen hebben hun vruchten afgeworpen en nu kan de
realisatie van ons nieuwe museum in het M.F.A. gebouw plaats vinden. Op dit moment zijn verschillende
bedrijven bezig met het maken en realiseren van de vitrinekasten voor onze glascollectie. Onze
projectontwikkelaar en hun medewerkers zijn op dit moment hier druk mee bezig. Ook zal er binnenkort gewerkt
worden in de bibliotheek voor enkele aanpassingen zodat al het materiaal geplaatst kan en ingericht kan gaan
worden. Wij houden u daarvan op de hoogte.
De “Buuner”, aan het tweede deel van 2021 van de Historische Vereniging Nieuw-Buinen, Buinerveen wordt al
weer door de redactie druk aan gewerkt. Ook in deze uitgave nemen wij u weer mee naar de historie van onze
dorpen. Ook loopt de losse verkoop van het tijdschrift als een trein en raken we door onze voorraden heen. De
oplage zal dan ook verhoogd worden om aan de vraag te kunnen voldoen voor alle geïnteresseerden.
Ons tijdschrift de Buuner verschijnt drie keer per jaar en er komen verhalen en artikelen in uit en over NieuwBuinen en Buinerveen. Laat u verrassen en word lid van onze vereniging voor 17 euro per jaar. U ontvangt dan
ook ons tijdschrift op de deurmat. Voor leden die buiten de regio wonen vragen wij een extra bijdrage van 5 euro
voor een tegemoetkoming in de verzendkosten.
Verder hebben we als vereniging weer verschillende voorwerpen zoals foto's, glasmateriaal, boeken, enz. mogen
ontvangen die we kunnen toevoegen aan ons archief.
Ook dank aan een ieder die op de een of andere wijze zich heeft ingezet voor de vereniging als ook voor het
museum. Zonder u kunnen we dit niet. Zo kunnen we het op deze manier bewaren en in stand houden voor de
toekomst.
Ook kunt u ons volgen op de facebook pagina's en op onze website waar meer over onze vereniging te vinden is.
Facebook; Oald Buunermond en Oald Buunerveen en onze website; histver-nbb.nl zijn dus te bezoeken.
Voor meer informatie over onze vereniging en het Glasmuseum kunt u contact opnemen met Jacco Pranger;
secretaris van de vereniging. Tel. 06-21831002 of pranger@nieuwbuinen.com
Voor reacties Jacco Pranger, pranger@nieuwbuinen.com, 06-21831002.

Dorpskrant Buinerveen
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Huus van de Taol
Drentse taol
As Huus van de Taol vin wij dat
de Drentse taol niet vort te
denken is in de Drentse
samenleving. Oeze streektaol is
een weerdevol arfgoed en het
praoten van het Drents is een
vörm van riekdom. Dat vin wij en
daor wark wij hard an: het
stimuleren van het Drents deur
een hieleboel activiteiten te
organiseren. Oeze taol is
mandielig bezit waor wij met
mekaar zunig op weden moet.
Metwarkers
In Beilen biw met zes beroepskrachten – zoas dat zo mooi het –
gangs um het Drents goed op de
kaort te kriegen en te holden.
Daornaost heb we deur de
previncie hen nog umdebij 180
vrijwilligers die zuch met ziel en
zaligheid inzet en oes helpt met
het organiseren van activiteiten
um het Drents an te pidjern. Elke
gemiente hef daorveur een eigen
streektaolambassadeur die hier
samen met de vrijwilligers veur
zörgt.
In de gemiente Börger-Oring is
Willy Weerman uut Ies veur oes
actief as streektaolambassadeur.
Hie hef angeven dat e der nao 12
jaor met stoppen wil, dus aj zien
stokkie overnimmen wilt, nim
dan evenpies contact met oes op!

Dichtwedstrijd 'Ode aan
Drenthe’
In veurjaor 2020 is er een
dichtwedstrijd 'Ode aan Drenthe'
west. Organisatoren waren het
Drents Museum, Stichting Het
Drentse Landschap en Huus van
de Taol .
Loes Nijboer uut Beilen hef toen
een twiede pries wunnen met dit
gedicht “Moi”.
De jury schreef het volgende:
'Heel knap om met deze leeftijd
zo'n gedicht te schrijven'
De 13-jarige Loes Nijboer uit
Beilen werd tweede met Moi .
Dat leverde de scholiere van het
Dr. Nassau College extra complimenten op van jurylid
Martijje. ,,We vonden het heel
knap om met deze leeftijd zo'n
gedicht te schrijven. Haar
gedicht bekt lekker en is fris van
inhoud. Zij heeft mooie Drentse
woorden zoals 'neutelig'
gebruikt. Daarmee heeft zij een
volwaardige plek tussen de
andere winnaars.”
Loes haar gedicht werd ingestuurd nadat zij in haar klas op
school een Drents gedicht moest
schrijven. ,,Zelf spreek ik niet
veel Drents, daarom heb ik het
onderwerp 'Moi' gekozen. Dat
zeg ik wel vaak als ik iemand
zie.”

Loes Nijboer - Moi
Wen't vrog
of loat is
er liefde
of haot is
Wanneer ie op schoel zit
of ie bint niet hielemaol fit
in de wolken bint of
neutelig gien antwoorden
vind
Dat iene woord
wat ie vaok heurt
en wat een echte Drent
goed kleurt
Dat woord wat iederien
kent
en je er iniens ien bent
woar staot wie om bekent
wie bint een echte drent
Moi hè

Hemmeltied op Radio Drenthe
– Zeuven varianten Drents
Elke zaoterdag giet Arja Olthof
of Renate Snoeijing in het
radioprogramma 'Hemmeltied'
van Radio Drenthe Dwars deur 't
Drents.
Op zaoterdag 12 juni kuj rond de
klok van kwart veur elf luustern
naor Renate, die vertelt over de
zeuven varianten Drents die der
bint. En waorum die in stand
holden wordt.
Arja Olthof

Renate Snoeijing
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Het
voorwerp
Een combinatie-reactie is de
lezer in de dorpskrant van april jl.
in het vooruitzicht gesteld. Aan
die belofte wordt in dit nummer
voldaan. De voorwerpfoto's uit
onze rubrieken februari en april
hebben betrekking op hulpmiddelen die een hoefsmid ondersteunen bij het beslaan van paarden/pony's. Daarbij gaat het om
het aanbrengen van passende
hoefijzers onder de voorvoeten
(en/of achterbenen) van deze
hobbydieren.
Op de februari-foto is vooral
gereageerd door kennissen uit
het paardenwereldje. Die kwamen op de proppen met begrippen als hoefsteun, beensteun,
hoefbok en hoefstandaard.
Gezien vanuit de officiële naam
van dit hulpmiddel zit het er knap
tegenaan. Des te groter eigenlijk
de waardering voor Jan Kruit
(Nieuw-Buinen), die als goede
vriend en huisbaas van twee poezen, heel aardig –met assteun en
opkrikken- bijna in de roos heeft
geschoten. De ware naamgeving
van dit stevige steuntje is beslagbok: een drievoet waarop de voorvoet van het paard bij het beslaan

wordt geplaatst. Dit officiële
begrip (referte Woordenboek der
Nederlandse Taal) was bij nader
inzien wél bij hoefsmid Douwe
Moorlag bekend, maar in diens
dagelijkse reuring niet direct zo
voorin de mond.
Voor het puntige voorwerp dat in
april jl. is getoond, is naam of
gebruiksdoel iets moeilijker
gebleken. Een drietal lezers (Jan
Kruit, Yvonne Bakker en Geert

Boekholt) hebben doorgegeven
dat het een aambeeld moet zijn:
een ijzeren blok met punt en voetstuk waarop metalen voorwerpen worden gesmeed, bewerkt of
gevormd. In de foto staat het voorwerp gereed om hoefijzers naar
de juiste maat, vorm en (verloop)dikte aan te passen. Voor de
beeldvorming, zie de foto's met
been/voet op beslagbok en hoefijzer op aambeeld.
Vanuit de wereld van de paardenliefhebber én de hoefsmid nog
een voorwerp. Zie de foto/foto's.
Laat weten wat dit voor een hulpmiddel is, hoe heet het, waarvoor
wordt het gebruikt, hoe werkt
het, et cetera. Met het hierboven
gegeven kader hoeft uw reactie
niet “in the cloud” te blijven hangen. Waarheen dan wel? Geef
uiterlijk vrijdag 6 augustus a.s.
door aan de hoofdredacteur (zie
Colofon) of aan
Martin Snapper

Dorpskrant Buinerveen
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Gezondheid !!
Inleiding
De aanhef Gezondheid !! past uitstekend in een reeks van beloftevolle
wensen voor het Nieuwjaar. Ook een beetje bij goed nieuws. In dit
korte verhaal gaat het om onlangs opgedane kennis uit een verplichte
jaarlijkse nascholing voor het bij-de-tijd houden van mijn
therapiebevoegdheid bio-resonantie. Voor een deel bekende koek: de
drogisterijketens verleiden ons via hun wekelijkse/maandelijkse
folders met heel veel vitamine-adviezen én hoe doeltreffend hun
producten (pillen, tabletten, drankjes) zijn voor onder meer lijf, leden
en de werking en aansturing daarvan. De nascholing gaf mij een iets
ander kijkje op en achter die goed bedoelde pilletjes en daarvan wil ik
de lezer in enkele dorpskrantbijdragen deelgenoot maken.
Achtergrond
Daarvoor gaan we eerst (enkele eeuwen) terug naar een periode,
waarin 'zich-niet-lekker-voelen' (zo zegt men dat toch!) eerst en vooral
werd gezocht naar wat in eigen tuin, vrije natuur en/of keuken
voorhanden is. Voor tal van kwalen -van kop tot teen- was daar wel
iets voor te vinden. Daarbij vertrouwde men zich doorgaans op
familie- of stamtradities en soms op de wijze handreikingen van een
betrouwbare (= succesvolle) medicijnman. Overigens de vakterm voor
kennis over het leven in gezondheid is Ayurveda. Van belang is dat
van hieruit een uitgebreid assortiment aan specerijen en kruiden
opnieuw in de (huidige) belangstelling is gekomen voor aanwending
in zogenoemde huismiddeltjes. In feite gaat het om
kruidengeneeskundige toepassing voor probaat/beproefd herstel van
uiteenlopende storingen in de menselijke “machinerie”.
Een voorbeeld
Werk maken van de reiniging van onze ingewanden en spijskanalen,
dan wel die in prima conditie brengen, wordt bevorderd door zelf
bereide gemberthee. Het lijf krijgt doelgericht een doeltreffende
oppepper als die gemberthee aan het begin van de dag wordt
gedronken en als die een nachtje heeft getrokken en dus daarom de
avond tevoren wordt voorbereid. En dat bereiden gaat als volgt:
1. Maak een soeplepel licht gebold vol met kleine stukjes (of geraspte)
verse gember;
2. Houd bij de hand een eetlepel citroensap en 'n kruidnagel;
3. Vul een thermoskan (1 liter) met kokend water en doe er de gember,
citroensap en kruidnagel bij;
4. Dop erop en even voorzichtig de ingrediënten mixen;
5. Thermoskan op de ontbijttafel.
De andere ochtend (door zeefje) warme gemberthee. Rest is voor
overdag, koude thee. Fris én gezond.
Voor een volgende editie van dit blad bereid ik me voor op nog meer
Gezondheid !!.
Yvonne Bakker

Steun de
VV Buinerveen
door kleding in te zamelen voor mensen in nood
Wat mag er wel en wat mag niet
worden ingezameld:
Ÿ Materialen die wel worden
vergoed:
Ÿ Kleding
Ÿ Schoenen (samengebonden)
Ÿ Huishoud textiel zoals
lakens, kussenslopen, dekens,
dekbedovertrekken, gordijnen
en handdoeken
Ÿ (alles verpakt in gesloten
plastic zakken)
Materialen die niet worden vergoed en helaas niet worden
ingenomen:
Ÿ Knuffels
Ÿ Speelgoed
Ÿ Kussens, dekbedden,
matrassen
Ÿ Vieze, natte of met olie
besmeurde kleding/vodden
Ÿ Breigaren, bollen wol
Ÿ Vloerbedekking, matten en
tapijt
Ÿ

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

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

Pagina 26

Dorpskrant Buinerveen

Sportnieuws
Schaats / visnieuws
·Gelukkig krijgen we steeds meer onze vrijheden terug en komen zo langzamerhand ook allerlei activiteiten
weer op gang . Ook om die reden was al eerder de NL doet dag van het Oranjefonds uitgesteld van maart naar 28 /
29 mei jl. Waarschijnlijk aan de aandacht ontschoten of kwam het van het mooie weer, maar jammer genoeg
hadden er zich geen vrijwilligers bij ons aangemeld. We kunnen nog wel wat hulp gebruiken met, met name het
terras. Nu hebben we in ieder geval het terras ontdaan van de losse bulten stenen die er uit zijn gekomen toen de
nieuwe beschoeiing werd geplaatst. De bedoeling is wel dat dit opnieuw herbestraat wordt.
Graag willen we jullie ook nog de opbrengst van de oud ijzeractie van 8 mei jl mededelen. Wij zijn erg blij dat er
weer gul gegeven is en het totaalbedrag kwam uit op 918 euro. Hier zijn we zeker erg blij mee en zal goed
geïnvesteerd worden.
Tot zover de update. Een fijne zomer allemaal.
De Schaatsvereniging

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

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

€11.50
€ 6.50

€ 6.00
€ 3.00
€ 8.50
€ 6.00

Dorpskrant Buinerveen
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beweegseizoen

Het
voor senioren is geopend!

Voor senioren is het heel belangrijk om
fit te blijven door verantwoord te bewegen onder leiding van deskundige
docenten. Op maandag 3 september
beginnen onze 15 groepen voor 55plussers weer aan hun volgende seizoen 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 gezellig ook.
Kijk voor meer informatie op onze website www.fitplus-borger-odoorn.nl
of bel:
Herman van Veen
secretaris/penningmeester,
tel. 0599-238908
Frank Cliné,
voorzitter,
tel. 0591-532555.

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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Recent is Dagbesteding de Bosrand geopend in Ter Apel. Het is een plek
waar kinderen, jongeren en jongvolwassenen welkom zijn die extra
begeleiding nodig hebben in hun ontwikkeling. In een groene en
ruimtelijke omgeving worden tal van activiteiten geboden, gericht op
ontwikkeling, educatie en ontspanning. Binnen de dagbesteding is plek
voor kinderen, jongeren, (jong) volwassenen met psychiatrische
problematiek, zoals autisme, ADHD, gedragsproblematiek en/of een
verstandelijke beperking. Kinderen/jeugdigen (jong) volwassenen
kunnen vastgelopen zijn op school of bij een klinische (dag)behandeling. Anderen zijn niet in de mogelijkheid om onderwijs te
volgen en/of hebben extra ondersteuning nodig tijdens de middag- of
dagindeling. Wij hebben contracten met gemeenten Emmen en BorgerOdoorn en leveren zorg via PGB. Naast de dagbesteding bieden wij ook
ambulante begeleiden en organiseren wij met regelmaat sociale
activiteiten voor iedereen. Graag tot ziens bij dagbesteding de Bosrand.
U kunt ons vinden via: www.dagbestedingdebosrand.nl

Oproep:
Heeft u nog oude dorpskranten, van voor 2000, dan zouden wij die graag lenen om in te scannen.
Wij missen namelijk nog een aantal van af 1993,
tot en met 1995.
Er is vast wel eens een artikel gepubliceerd waardoor u
dacht: Die moet ik bewaren!
En

die zoeken we dus!

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

Dorpskrant Buinerveen

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

Dorpskrant Buinerveen
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Kookt u,
of koken wij
vandaag?

√Specialist in diëten
√Gemalen en vloeibare maaltijden
√Bezorging aan huis
√Uw eigen maaltijd samenstellen
√365 dagen per jaar een verse maaltijd
√Altijd een vaste, vertrouwde bezorger
WARME MAALTIJDEN -KOELVERSE MAALTIJDEN - DIEPVRIESMAALTIJDEN
info@vansmaak.nl | www.vansmaak.nl | t 088 511 5400

Stel:
U woont alleen, bent herstellende van een operatie of vindt
het lastig om elke dag een
gezonde maaltijd op tafel te
zetten. Wat kan Van Smaak dan
voor u betekenen?
Direct aan tafel met Van
Smaak
Elke dag een gezonde en
warme maaltijd bij u thuisbezorgd. 365 dagen per jaar dus
ook op zon- en feestdagen. In
uw omgeving kunt u gebruik
maken van de warme uitbreng
van maaltijden voor senioren
die niet meer dagelijks zelf kunnen of willen koken. Heeft u een
dieet of wilt u liever een gemalen maaltijd? Geen probleem.
Wij doen er alles aan om aan uw
wensen te voldoen. Ook tijdelijk dus!
Een vertrouwd gezicht
"Een ouderwetse gehaktbal,
échte vleesjus, gekookte aardappelen en verse spinazie. Dat
is mijn favoriete maaltijd. Wan-

neer Van Smaak voor de deur
stopt en de maaltijdbezorger
mijn warme maaltijd komt
brengen, kijk ik daar echt naar
uit", vertelt mevrouw De Lange. "De tafel dekken en aan tafel
gaan, is alles wat ik hoef te
doen.
De maaltijdbezorger maakt
altijd even een praatje. We kennen elkaar inmiddels al een
aantal jaren, want hij is de
vaste maaltijdbezorger op deze
route. Ik red me op deze manier
prima en de maaltijdservice is
niet duur."
Van Smaak
Van Smaak bereidt en bezorgt
al sinds 1970 heerlijke koelverse, diepvries- én warme maaltijden. Onze ambachtelijk werkende koks gebruiken zoveel
mogelijk verse ingrediënten.
Hun werkwijze en kookkunst
staan garant voor gezonde en
smaakvolle maaltijden zoals u
die graag heeft en waar u heerlijk van kunt genieten. Van

Smaak werkt niet met een
abonnement dus u heeft geen
enkele verplichting.
Proeven is geloven
Denkt u nu dit wil ik wel eens
proeven? Vraag dan gratis
een proefmaaltijd aan. Dit kan
telefonisch via 088 511 5400,
op onze website of stuur een
mail naar info@vansmaak.nl.
Want zeg nou zelf: u bepaalt
zelf of onze maaltijd zo lekker
is als wij zeggen.
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Imkerij - Destilleerderij - Schminkerij

De Gouden Moer

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

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

degoudenmoer@gmail.com
Nieuw-Buinen
Cittaslow Supporter

Zuiderdiep 64
9521 AV Nieuw-Buinen
T 06 54774473

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

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

Dorpskrant Buinerveen

COLOFON
Uitgever:
Stichting Dorpshuis Buinerveen
Locatieadres:
Dorpshuis ‘de Viersprong’
tel: 212813
Redactie:
Bram van Buuren 211918
brammes@t-mobilethuis.nl
Geert Hilbolling
212975
geert.hilbolling1@ziggo.nl
Foto’s
members.ziggo.nl/geertbuinerveen
Janny Hoving
hobo14@zonnet.nl
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Belangrijke telefoon nummers
Politie Wijkagent
Arjan Katerberg
0900-8844
Gemeente:
zonder 0591
140591
KCC Buurtbeheer
zonder 0591
140591
Gebiedscoordinator.
Wietze van der Harst
06-11706974
Dieren ambulance
09001122362
Dorpsbelangen Nieuw-Buinen
06-27437413
Plaatselijk Belang Buinerveen/Nieuw-Buinen west
0599-212353
Huisartsenpost buiten kantoortijden
0900-9229

212446

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

brammes@hetnet.nl
Website:

dorpskrant-buinerveen.nl
Redactieadres:
Bram van Buuren
Hoofdkade 4
Buinerveen
tel: 211918
Bezorgers:
Martie Alberts
Andre Kamp
Brian van Buuren
Geert Boekholt
Lien Verstoep
Druk:
Middeljans,
Buinerveen
tel. 212232

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

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