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Inhoud:

Bakker Handicrafts en Lavaco Logistics
Sinds januari 2022 zijn er nieuwe
bewoners neergestreken op Zuiderstraat 2. Een pand met een
rijke historie van bedrijvigheid.
En ook nu gebeurt er achter de
gevel enorm veel. Niet zichtbaar
vanaf de buitenkant, maar Ina
Bakker is, samen met haar man
Henk Bakker volop in de weer
met email en telefoon. Ina heeft
sinds 2013 een bedrijf dat handgemaakte authentieke Indonesische producten importeert, Bakker Handicrafts. Haar klantenkring bevindt zich in heel Europa. En Henk helpt haar, naast zijn
fulltime baan. Samen hebben ze
2 dochters, Latiefa en Varla in de
leeftijd van 9 en 6 jaar.
Voordat Ina zich in Nederland
vestigde had ze al een handelsbedrijf op Java. Vanuit Java leverde
ze producten naar Jakarta. Voor
zowel de zakelijke- (o.a. restaurants) als de particuliere klant.
Handgemaakt, authentiek en op
bestelling. Op deze manier hielp
Ina mee aan het onderhoud van
de ambachtsman op het platteland en zorgde ze er voor dat

authentieke handgemaakte Indonesische artikelen altijd beschikbaar bleven in de grote stad.
In 2009 leerde ze Henk Bakker
kennen. Henk had Ina ontmoet
via het internet en had zich voorgenomen haar persoonlijk op te
zoeken. Uiteindelijk heeft hij de
ouders van Ina om haar hand
gevraagd en in 2010 zijn ze
getrouwd. Samen kwamen ze in
Emmen terecht waar Henk toen
al woonde. Na alle inburgeringsactiviteiten van Ina heeft ze
samen met Henk een kvk
inschrijving geregeld en is ze in
Nederland verder gegaan met
haar handel uit Indonesië onder
de naam Bakker Handicrafts. In
Emmen had ze een slaapkamer in
gebruik voor haar spullen. Latere
verhuizing naar Dronten in verband met een nieuwe baan van
Henk in Kampen bracht meer
mogelijkheden en ruimte en
tevens werd er een opslagruimte
gehuurd om de op- en overslag
van goederen te kunnen regelen.
Lees verder op pag 18
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ACTIVITEITEN IN EN OM HET DORPSHUIS

Agenda
17 juni
Kinderbingo
22 juni
Koffie
8 juli
90's Café
9 juli
Bingo
13 juli
Vrouwencafe
Pleinfeest weekend:
9 sep
Quizavond
10 sep
Markt
10 sep
Muziekavond
24 sep
Bingo
10 dec
Bingo
2023
200 jaar?

DATUM VOLGENDE EDITIES
DORPSKRANT BUINERVEEN
Hieronder de datum van verschijning van de Dorpskrant in 2022 en
de data waarop het materiaal (foto's, teksten, mededelingen,
tekeningen) uiterlijk bij :
Bram van Buuren, Hoofdkade 4, Buinerveen ingeleverd dient te
zijn. De redactie streeft er naar om zich aan de data te houden,
hoewel uitzonderingen zich natuurlijk altijd kunnen voordoen.
Nummer 4
Nummer 5
Nummer 6

inleveren voor
inleveren voor
inleveren voor

11 augustus 2022
5 oktober 2022
1 december 2022

Verschijning: eind van de betreffende maand

brammes@t-mobilethuis.nl
www. dorpskrant-buinerveen.nl

Om over na te denken.
Nu de corona perikelen voorlopig achter ons liggen is het weer
mogelijk allerlei activiteiten op te starten.
Diverse groepen en groepjes zitten vol plannen en zijn enthousiast om
een en ander (weer) op poten te zetten.
Binnenkort komt er dan ook vanuit Plaatselijk Belang en de Stichting
een soort enquête om plannen te verzamelen en informatie te vergaren
van wat er speelt of gaat spelen in ons dorp.

Gratis af te halen
Containers, 10 liter, van
ondoorzichtig witte kunststof,
zijn uitsluitend gebruikt voor
bijenvoedsel; zeg: suikerwater.
Heel schoon dus.

Een van de mogelijke plannen is om periodiek op een door de weekse
dag een dorpsmaaltijd te organiseren in samenwerking met het
Dorpshuis en enthousiaste amateur/professionele koks uit Buinerveen
e.o.
Vooruitlopend op de enquête wil ik graag inventariseren hoe gedacht
wordt over een dergelijk iniatief.
Ideeën mogen naar Ina.Ottens@outlook.com

Voor informatie:
Wim Windt
Noorderstraat 33
Tel. 0599 212545,

Website:

of 06 53466570
bgg 06 15494003

www.buinerveen.info

Dorpskrant Buinerveen
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Jongeren café 'T HOK
Hallo allemaal!
Na een lange afwezigheid en een wisseling van de jeugdbestuursleden zijn we er weer! We hebben er enorm veel zin in om weer
leuke activiteiten voor jullie te organiseren. Achter de schermen zijn
we druk bezig met het bedenken van leuke dingen om te doen, we
hopen jullie dan ook op korte termijn weer te kunnen verwelkomen
bij de soos!
Hou voor de komende activiteiten onze Facebook en Instagram in de
gaten, hierop zullen we op zeer korte termijn wat posten. Tot dan!
Instagram: jongerencafethok
Facebook: jongerencafe t hok
Sofie, Robin en Carleen

Dag van de bouw 2022
Op zaterdag 18 juni aanstaande
kan iedereen een kijkje achter de
schermen nemen bij Alsema in
Nieuw Buinen t.h.v. Zuiderdiep
18. Doorgaans is de bouwplaats
van Alsema verboden toegang,
maar tijdens de Dag van de Bouw
op zaterdag 18 juni 2022 is deze
van 10.00 tot 14.00 uur opengesteld voor het publiek.
Alsema is bezig de gas- en drinkwaterleiding in opdracht van
Enexis en WMD te vernieuwen.
De toegang is gratis en er valt een
hoop te bekijken voor jong en
oud.
2 actieve medewerkers op dit
project, Gezienus en Angelo,
staan klaar om u te ontvangen
met een kop koffie of thee. Zij
kunnen al uw vragen beantwoorden over datgene wat momenteel
bij u voor de deur uitgevoerd
wordt of al uitgevoerd is. Tevens
nemen ze materialen (o.a.
kabels) mee van andere projecten
en kunnen ze vragen beantwoorden over bijvoorbeeld gestuurde
boringen.

Alsema staat midden in de
samenleving en wil graag uitdragen dat ze een menselijk bedrijf
zijn met zeer veel oog voor de
werkomgeving. In dit project
staat Gezienus altijd klaar om
mogelijk ontstane ongemakken
op het traject te voorkomen en
indien nodig het oplossen daarvan. In overleg is erg veel mogelijk.
Natuurlijk wordt er tijdens de
open dag van de bouw ook aan de
kinderen in de buurt gedacht. Zij
rijden natuurlijk dagelijks op hun

route naar school langs deze klus
en kunnen een aardigheidje ophalen tijdens deze open dag. Tevens
is er ook voor hen wat te drinken.
De mannen smullen elke week
van heerlijke droge worsten die
hen aangeboden worden door
hun werkgever. Tijdens de open
dag kunt u ook smullen van deze
lekkernij.
De mannen van Alsema hopen
veel geïnteresseerde buurtbewoners te mogen ontvangen!
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Werkzaamheden aan de rotondes N379
Van 7 juni t/m 15 juli werkt aannemer Avitec in opdracht van de
provincie Drenthe aan vier rotondes op de N379 (Drentse Mondenweg) tussen het traject
Nieuw-Buinen - Valthermond.
Tijdens de werkzaamheden is de
weg afgesloten voor het verkeer.
Om overlast voor het verkeer en
omwonenden zo veel mogelijk te
beperken, voert Avitec de werkzaamheden in drie fasen uit. Elke
fase heeft een doorlooptijd van 2
weken. Omleidingsroutes voor
het verkeer worden met borden
aangegeven.
De werkzaamheden bestaan uit
het vervangen van het asfalt op
de rotondes en de nabij gelegen
(fiets)oversteken. Ook wordt de
zichtbaarheid van de rotondes
vergroot.

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

Fase 1: rotonde Zuiderdiep Nieuw-Buinen
Afgesloten voor al het verkeer van afsluiting 7 t/m 17 juni.
Bekijk de omleidingsroute (onder links)
Fase 2: rotonde Eerste Exloërmond en rotonde Valthermond
Afgesloten voor al het verkeer van 20 juni t/m 1 juli
Bekijk de omleidingsroute (onder rechts)

Dorpskrant Buinerveen
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Fase 3: rotonde Tweede Exloërmond
Afgesloten voor al het verkeer van 4 t/m 15 juli
Bekijk de omleidingsroute (zie onder)

Voorschool 75
Zuiderdiep 3
9521 AA Nieuw-Buinen
Tel.: 06 13 49 18 65
Voor wie?
Peuters vanaf 2 jaar en 3 maanden t/m 4 jaar.
Wanneer?
Op de dinsdag en donderdag van
08:00 uur – 13:15 uur.
Op de vrijdag van
08:00 uur – 13:30 uur.
U kunt twee of drie dagdelen
afnemen naar keuze en over de
tijden kunnen ook afspraken
gemaakt worden.
Wat?
Een gevarieerd aanbod aan activiteiten die de ontwikkeling van
uw peuter stimuleren met behulp
van het VVE programma Uk en
Puk.
Waar?
In een lokaal van o.b.s 75, hierdoor kunnen we veel samenwerken met de kleuters, gebruik
maken van de faciliteiten van de
basisschool en houden we de
lijntjes naar de basisschool kort.
Meer informatie?
Kijk op:
www.peuterkidz.nl
info@peuterkidz.nl
of bel tijdens de openingstijden
naar onze locatie: 06 13 49 18 65
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LEKKER SPELEN MET GEVARIEERD SPEELGOED……
Hou je van gezelschapsspelletjes, tractor rijden, sjoelen, glijden, auto rijden in een echte politieauto???
Kom dan eens bij ons kijken in de Speelotheek Kiekeboe.
Ook voor kinderopvang, grootouders, tussentijdse schoolopvang etc..

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

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

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

Dorpskrant Buinerveen
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Volleybal toernooi
Het bestuur + activiteiten commissie van Voetbalvereniging Buinerveen is van plan

3 juli
Weer de jaarlijks (straten, familie, vrienden) volleybal toernooi te organiseren
op het sportveld in Buinerveen

Aanvang 13.00 uur
Nog even voor de duidelijkheid:
Een team bestaat uit 6 personen waarvan (2 vrouwen , Meisjes)
binnen de lijnenmoeten staan. Inleg is 10 euro per team
Alle teams moeten een half uur van tevoren aanwezig zijn.
Een team dat niet speelt moet een teller +scheidsrechter beschikbaar stellen

Opgave kan tot dinsdag 28 juni tot 18.00 uur
Opgave kun je doen bij:
G Boekholt tel 0599-212869
Iedereen een gezellige maar vooral sportief toernooi toe gewenst

Jeugdwerk Buinerveen
Na het paaseieren zoeken en de
super leuke markt op hemelvaartsdag hebben wij deze keer
een kinderbingo in de agenda
staan. En wel op vrijdag 17 juni
om 19 uur in de achterzaal van
het dorpshuis. Kies zelf je prijs
uit op 1 van de tafels.
Opgeven is gewenst! Dit kan bij
Karin Loerakker 0610990024.
Ook organiseren wij voor alle
volwassenen die van de 90's houden in samenwerking met Gerrard en Alie het 90's café!

Op vrijdag 8 juli!
Je raad het al, in het café van het
dorpshuis natuurlijk! Heerlijk
swingen op die gave hits van de
90's! Waan je terug in die goeie
ouwe tijd!
Heb jij nog echte 90's kleding in
de kast hangen?
Chroom je niet en trek het aan!
De bar hangers onder ons zijn
deze avond natuurlijk ook van
harte welkom!

We maken er samen een super
gezellig feestje van!
Gratis entree!
Team Dorpshuis(Gerrard en
Alie) en Team Jeugdwerk(Karin
en Jeannet).
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Nieuws OBS 75
Inmiddels zijn we hard op weg
richting de zomer. Te merken aan
het steeds warmere en mooiere
weer buiten en te merken aan de
eindschooljaardrukte binnen de
school. Zo gaat groep 7/8 straks
een musical opvoeren, voor het
allereerst! Hiervoor zijn de audities voor de verschillende rollen
net achter de rug. De eerste liedjes zijn geleerd en iedereen weet
wat er straks van hem en haar
verwacht wordt. Spannend en
tegelijkertijd super leuk en inspirerend.
Ook werken we toe naar de
schoolreizen die gaan plaatsvinden. Voor alle groepen behalve
7/8 is dat een dag samen op pad.
Groep 7/8 gaat meerdaags met de
boot over naar het prachtige
eiland Schiermonnikoog. We
hopen natuurlijk voor alle klassen op mooi weer.
Wellicht heeft u het gelezen in de
Week In Week Uit van een week
of wat terug? Uit de opbrengst
van de sponsorloop eind vorig
jaar hebben we namelijk de helft
daarvan aan twee goede doelen
geschonken. Zowel aan Dierenasiel Ter Marse als aan Stichting
Julian werden 2 mooie cheques
op feestelijke wijze door de kinderen overhandigd. Van de andere helft zijn zowel spellen voor
binnen en buiten als gereedschap
voor in de nieuwe moestuin
gekocht. Die is een week later
geopend.
Maar eerst nog even over het 10jarig bestaansfeest van OPO
(openbaar primair onderwijs)
Borger-Odoorn. Tijdens dit grote
festijn werd zowel de finale van
de Droomschool georganiseerd
als de finale van de Talentenjacht. Pim Elting uit groep 4 deed
namens onze school mee met het
geweldige liedje Dance Monkey
van Tones & I. Ze won geen prijs

maar heeft er geweldig van genoten. Wel won onze school de
ere(vermeldings)prijs voor de
Droomschool van OPO BorgerOdoorn. Als hele school bouwden we met hulp van een grote
groep moeders en oma tijdens
een 8-tal middagen 8 verschillende klassen. Die samen de
Droomschool obs 75 vormden.
Elke klas had een door de kinderen verzonnen thema. Zo was er
natuurlijk een disco-klas (met
écht knipperende lampjes) en een
plek met glijbanen, met dieren,
met ijsco of juist een plek waar je
heerlijk spelletjes kon spelen.
Prachtig gebouwd in kleine
groepjes door alle kinderen, van
kleuters tot groep-8-leerlingen.
Nogmaals dank voor alle betrokken (groot)ouders en hulde voor
de kinderen die het bedacht hebben.

Cheque voor St Julian

Talentenjacht

In de middag volgde de opening
van de moestuin. Het doorknippen van het lint maakte de opening officieel. André Trip en
Geert Hilbolling hielpen ons mee
met de verzorging en waren ook
aanwezig bij de opening. We
hebben onder andere aardbeien,
bieslook, tomaat, radijs en aardappels geplant/gezaaid. In de
komende weken gaat de moestuin in groepjes volgens een rooster onderhouden worden door de
kinderen. Natuurlijk hopen we
op een mooie oogst.

De Talentenjacht op de eigenschool (met Pim als winnares)
werd trouwens op de dag van de
Paasviering gehouden. Complimenten voor de kinderen die
optraden, de presentatoren, de
kinderen die geduldige toeschouwers waren en complimenten voor de ouders van de AC die
ons met de PaasLunch en de verstopte eieren zo smakelijk op
weg geholpen hebben. Het moet
genoemd; de zelfgemaakte eiersalade (restant eitje tik) was absoluut heerlijk! Ook fijn voor de
kinderen was de aanwezigheid
van een echte PaasHaas ;-) Hartelijk dank voor de enorme inzet
van alle ouders en teamleden
weer om dit samen met de kinderen tot een groot succes te
maken! Over eieren gesproken,
grote dank gaat ook uit naar de
Familie Trip (familie van overbuurman André) die de 90 eieren
voor eitje tik en de eiersalade aan
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onze school gesponsord heeft,
werkelijk super!

Afgelopen week heeft de Grote
Nationale Rekendag op school
plaatsgevonden. Alle activiteiten
van de dag stonden in het teken
van… Precies 'Rekenen'! De
juffen verkleed met bijzonder
thema's waaraan alles rondom
reken- en wiskunde didactiek
was opgehangen.

Dorpskrant Buinerveen
In de weken voor Hemelvaart
zijn we bezig geweest met 2 nieuwe letters. Dit keer de s. Niet uit
spreken als 'es' maar als 'su'. Zal
het de kinderen weer lukken om
net z'n volle lettertafel te krijgen?
Daarna kwam de letter l van lente. Spreek uit als 'lhu' niet als de
'el'. Ook hebben we twee koffertjes aangeschaft voor de letter
van de week. Elke dag krijgen
twee andere kinderen deze mee
naar huis en kunnen ze deze thuis
vullen met spullen voor de lettertafel. We hopen dat er zo nog
meer enthousiasme voor letters
ontstaat bij de kinderen!

Naast het bovenstaande is er
natuurlijk nog veel meer gebeurd, aan feestelijkheden maar
ook aan hard werken en leren in
de klassen. Hieronder een aantal
verhalen uit de klassen. Ik wens u
veel leesplezier toe en wellicht
tot ziens op obs 75!
Hartelijke groeten namens alle
kinderen en het gehele team,
David de Jonge
Schoolleider obs 75
Groep 1 en 2
Omdat de moestuin feestelijk
zou worden geopend was juf
Betty met alle kleuters naar de
nieuwe moestuin gelopen. Juf
Betty had bij haar verhaal ook
allerlei kaarten met woorden
erop die passen bij de moestuin.
De kinderen vertelden over hun
ervaringen en kennis van de
moestuin. Waarbij juf Betty heel
mooi de woorden koppelde aan
de plaatjes. Prachtige letter- en
woordenschatverrijking!

Ook Koningsdag was weer
enorm gezellig samen! Eerst het
Koningsonbijt en daarna de spelletjes met hulp van onze fantastische ouders op het plein! Er werd
geschminkt en er waren heerlijke
zoetigheden en ranja te drinken.

Groep 3 en 4
Sinds vorige week zijn alle groepen, net als de kleuters al langer
deden, gestart met; 'Ieder zijn
eigen biebboek mee naar huis'.
Van groep 1 t/m groep 8 wordt
wekelijks de kinderen een boek
meegeven naar huis. Uiteraard
wordt gekeken naar de behoeften
van de kinderen (wat ze leuk vinden) en wat hun leesniveau is.
Het is bedoeld om het leesplezier
te bevorderen en tegelijkertijd
het technisch leesniveau van de
kinderen verder te verbeteren.
De boeken komen wekelijks
weer terug op school zodat de
kinderen een ander boek kunnen
kiezen. In de klas gaan de kinderen in 2- of 3-tallen met elkaar
over de boeken praten, gaan ze
hun eigen boek promoten aan de
rest van de klas, stellen ze elkaar
vragen aan de hand van speciale
bieb-kaartjes waardoor hun boekkennis, hun woordenschat, het
leesplezier én het leesniveau
wordt vergroot.
Afgelopen week hadden we de
Grote Rekendag. Het thema was
Op Rekenreis. De gezamenlijke
opening was op het plein. In
groep 3 en 4 stond deze dag in het
teken van een treinreis naar verschillende stations.

De kinderen gingen onder andere
bezig met de begrippen links en
rechts en maakten een plattegrond door goed naar een verhaal
te luisteren. Ze hielpen een meisje op het station door voor haar
sommen te maken met antwoord

Dorpskrant Buinerveen
1,2,3,4,5,6 en 7. Zo had ze voor
iedere dag van de week een som.
We maakten zoveel sommen .....
Het meisje heeft nu genoeg sommen voor wel een paar maand.
Het was een leuke en leerzame
dag!
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Latiefa heeft de kinderen getrakteerd omdat het Suikerfeest was.
Wat lief dat wij hiervan mee
mochten genieten!

Verder was er een tijdje geleden
een gastles van de brandweer en
leerden de kinderen allerlei dingen over vuur, het bellen van 112
en hebben we samen een 'brand
geblust' in mijn huis.

Ook nam Bas een salamander
mee naar school. Bas wist hier
veel over te vertellen. Op de gang
stond een bak met kikkerdril en
hebben we gezien hoe dit veranderde in kikkervisjes. Voor de
kinderen was het geweldig om te
zien hoe de diertjes veranderden.
Veel visje hebben inmiddels al
voor- en achterpoten gekregen en
daarom hebben we ze vandaag
vrijgelaten in de sloot.
Groep 5 en 6
Vandaag hadden we de Grote
Rekendag op school. Het thema
was: op rekenreis!
We zijn gestart met een gezamenlijke opening op het plein.
Alle juffen gingen op reis. Vervolgens de hele ochtend in de
klas gerekend aan de hand van
een plattegrond. Wegen, meten,
kaart lezen, routes uittekenen en
rekenen met geld. We hebben een
leuke en leerzame ochtend gehad
samen. Ook zijn er nog een aantal
foto's toegevoegd van eerdere
activiteiten in onze groep.

Carin Bijl is langs geweest bij
ons. Ze heeft de kinderen het
gewonnen boek (van de Leesvreters) overhandigd en nog een
leuk spel gespeeld met het rad
van fortuin.
Verder proberen we de nieuwe
(begrijpend) leesmethode Atlantis uit om te kijken of dit bij onze
school en de kinderen past. Deze
week donderdag is het trefbaltoernooi. Het vervoer is rond, de
kinderen zijn goed voorbereid en
hebben goede zin!
De kinderen mogen verder iedere
week een biebboek uitzoeken om
mee naar huis te nemen. De maandag erop houden we dan een boekenkring.

Groep 7 en 8
Joechee het is bekend, ons
schoolkamp zal plaatsvinden
vanaf maandag 20 juni t/m
woensdag 22 juni en gaat naar….
Rapapaaarapapaa. het eiland
Schiermonnikoog. We slapen in
de Kampeerboerderij Eureca. We
hebben de kinderen afgelopen
week hierover verteld.
Uiteraard, het programma wordt
later nog bekend gemaakt.
Echter, de bestemming is bekend
en gaan ervoor! Kinderen zijn
laaiend enthousiast en het begeleidingsteam net zo. Dat wordt
gezellig en een groot avontuur.

Eindelijk eindelijk eindelijk zijn
de lang verwachte Centrale Eindtoetsscores van groep 8 binnengekomen. Ook dit jaar hebben de
kinderen de IEP-eindtoets
gemaakt. De scores zijn inmiddels aan de kinderen meegegeven. Altijd weer spannend of de
scores overeen komen met de
door het team gegeven adviezen
Voortgezet Onderwijs (geschat
niveau middelbare school). Ook
dit jaar kwamen de adviezen
goed overeen met de IEPeindtoetsscores. Een prachtig
resultaat, knap gedaan van de
kinderen!
Ook zijn we de laatste tijd druk
met allerlei coöperatieve werkvormen. Manieren om met elkaar
samen te werken en toch even
anders dan de kinderen gewend
zijn. Juist om de hersenen te prik-
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kelen en de kinderen te activeren
om nog prettiger en leuker te
werken en te leren. Dit keer iets
geprobeerd bij spelling: de kinderen moesten zoveel mogelijk
woorden bedenken die horen bij
een categorie. De kinderen hadden per groepje een blad gekregen dat in 4 vakken verdeeld
moest worden. Elk vak had zijn
eigen spellingscategorie. De
kinderen moesten met hun eigen
kleur pen zoveel mogelijk woorden opschrijven die pasten bij de
categorie die zij voor zich hadden. Na 45 seconden moest het
blad een kwartslag gedraaid worden en moesten er weer opnieuw
zoveel mogelijk woorden opgeschreven worden die pasten bij
de categorie die ze dan voor zich
hadden. Op deze manier ben je
samen aan het nadenken en aan
het oefenen over en met de spellingscategorieën! De kinderen
zijn fanatiek bezig geweest!
Daarnaast hadden we op donderdag een heuse 'reddingsoperatie'.
Britt, Jessie en Niek hadden zich
ingegraven in de zandbak, maar
kwamen er vervolgens niet meer
uit. Met een beetje graafwerk en
door samen te werken met elkaar
is het toch gelukt. We hebben nu
wel de afspraak gemaakt dat
alleen de voeten ingegraven
mogen worden, want anders zijn
de kinderen niet op tijd uit de
zandbak wanneer de bel gaat.
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Vrijdag zijn we begonnen met
het oefenen van de liedjes van de
musical 'De tent op zijn kop'. We
hebben ondertussen geïnventariseerd wie welke rol zou willen spelen. De kinderen zijn
mega enthousiast en pakten de
liedjes super op!
Aankomende weken gaan we
hier natuurlijk verder mee oefenen en zal het ook duidelijk worden wie elke rol gaat spelen.
Begin juli gaat de musical plaatsvinden, dat staat al vast! Waar,
hoe laat en hoe deze dag er verder
uit gaat zien, zal op een later
moment natuurlijk nog met de
kinderen en ouders gedeeld worden!

Website
Wilt u op de hoogte blijven
van het laatste nieuws van
OBS School 75,
bezoekt u dan onze website:
www.obs-75nieuwbuinen.nl/

Dorpskrant Buinerveen
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Nieuws Dorpshuis de Viersprong
Zoals de verschillende dorpsbewoners al hebben vernomen, zijn
we begonnen met het aanbieden
van “De weekend Plate”. Het is
voor ons nog een beetje zoeken,
wat en hoe, we dit willen presenteren, maar de 1e reacties zijn
positief dus het gaat aardig goed
denken we, maar we horen graag
uw ervaring.
Via facebook maken we iedere
week bekend wat de weekend
Plate voor het aankomend weekend is. Op de website kunt u dit
vinden onderaan op de “Home”
pagina. Hier staat het nieuwste
facebookbericht wat we hebben
geplaatst. Als u hier op klikt, gaat
u door naar onze facebookpagina, en ook als u zelf geen facebook hebt, kunt u deze berichten
zien.
We zijn in gezellig overleg met
de verschillende commissies van
Buinerveen, om meer inzicht te
krijgen, wat er door wie georganiseerd wordt. Zo proberen we
een soort van gezamenlijke agenda op te zetten. Dit wordt binnenkort ook vertoond op het
scherm bij ons achter de bar.
Voor de komende tijd zijn er verschillende leuke activiteiten
gepland, zoals:
17 juni
Kinderbingo
22 juni
Koffie-ochtendconcert van de Tremolino's
8 juli
90's café
9 juli
Bingo
13 juli
Vrouwencafé
9-10 sept.
Pleinfeest
Nadere informatie volgt via facebook, op buinerveen.info, en op
het scherm achter de bar.
De afgelopen periode hebben we
verschillende gezellige activiteiten in het Dorpshuis gehad, zoals
bijvoorbeeld de kleedjesmarkt
en fietstocht op Hemelvaartsdag,
en de jubileumviering van Vrouwen Nu. Ook hebben verschillende clubs ons al weten te vinden voor een lekker warm en

koud buffet. Ons 1e half jaar zit
er bijna op, we hebben heel veel
geleerd, inmiddels ook wat
gewend aan het “café” leven, en
vooral veel nieuwe mensen leren
kennen.
Helaas is het nog niet gelukt om
voldoende personeel voor in de
keuken te vinden, dus mocht u
nog iemand weten…… dan
horen we het graag.

Nog een paar weken en de
zomervakantie gaat al weer
beginnen. We hebben van onze
gasten al verschillende plannen
gehoord. Ook wij gaan er even
tussenuit, van maandag 1 t/m
maandag 15 augustus zijn we
gesloten. Daarna is het wat
betreft de vaste activiteiten nog
een beetje rustig, en in september
gaat alles weer volop beginnen.
Gerrard en Alie Wubs
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Nieuws van de Kerngroep Buinerveen-Nieuw Buinen West
Mooi om te zien dat er intussen 3
aanvragen voor ons kerngebied
zijn ingediend! Dat betreft aanvragen van de Spelweek, Pleinfeest Buinerveen en de Stichting
Dorpshuis Buinerveen. De website van de stichting Gebiedsfonds Drentse Monden,
www.gebiedsfonds.nu werkt
intussen maar heeft af en toe nog
wat last van kinderziekten
waardoor aanvragen niet meteen
onder de juiste kerngroep vermeld worden. Onderling houden
de kerngroepen daarover contact
zodat uiteindelijk iedere aanvraag op de juiste plek terecht
komt.
Hoe zit het ook alweer?
De komende 10 jaar storten de
Rijksoverheid, de provincie
Drenthe en de gemeente BorgerOdoorn zo’n 3 miljoen euro in
het fonds om lokale maatschappelijke initiatieven te ondersteunen. Jaarlijks komt 1/10 deel van
het totale bedrag beschikbaar
voor de kernen. Het fonds moet
een belangrijke bijdrage leveren
aan de leefbaarheid van het
effectgebied van de windparken
in de gemeente Borger-Odoorn.
Om de verdeling van de gelden
volgens lokaal opgestelde spelregels te stroomlijnen is de stichting Gebiedsfonds Drentse Monden opgericht. Binnen onze
gemeente zijn 7 kerngroepen
vastgesteld, waarvan Buinerveen-Nieuw Buinen West ‘onze’
kern betreft.
De Kerngroep BuinerveenNieuw Buinen West bestaat uit:
•
Ina Habing (voorzitter)
•
Chris van Houten (secretaris)
•
Dennis Middeljans
•
Arnold Habing
•
Gerbrand Plat
•
Harm van Rhee
•
Margriet Nascimento

De kerngroep beoordeelt de binnengekomen aanvragen door ze
te toetsen aan de spelregels van
het Gebiedsfonds. We vinden het
nog steeds leuk wanneer een paar
jongeren uit ons dorp mee willen
gaan draaien in de kerngroep.
Om formeel mee te kunnen
beslissen moet je 18 jaar zijn,
maar mee kunnen praten en
invloed hebben is natuurlijk niet
leeftijdgebonden. Dus, heb je
ideeën voor ons leefgebied Buinerveen-Nieuw Buinen West én
wil je graag met een groep afwegingen maken voor toekenning
van bedragen uit het gebiedsfonds, dan horen we het graag!
Ieder jaar komt voor onze kern
een bedrag van ca. € 35.800,beschikbaar.

binnen ons kerngebied voor je
initiatief, een goede financiële
onderbouwing én check of je
aanvraag/project niet toevallig
de taak is van de overheid of een
semipublieke instantie. Daarmee
voorkom je dat de aanvraag niet
in behandeling genomen wordt.
Heb je vragen, dan kun je altijd
met een van de kerngroepleden
contact opnemen. De uiterlijke
inleverdatum voor de eerste
ronde aanvragen is 30 juni 2022.
Daarna worden ze beoordeeld op
de criteria die je ook op de website kunt vinden door de kerngroep
en doorgezet met een advies naar
de stichting Gebiedsfonds Drentse Monden. Het streven is om
eind juli 2022 de eerste bedragen
uit het fonds uit te kunnen keren.

Alléén via de website www.gebiedsfonds.nu kunnen aanvragen voor een financiële bijdrage
uit het gebiedsfonds ingediend
worden. Ook de voorwaarden
waaraan de aanvragen moeten
voldoen staan daar vermeld.
Denk in ieder geval aan het aantonen van een breed draagvlak

Een tweede fonds? We merken
dat er soms wat verwarring is
over het gebiedsfonds waar we
nu mee werken. Vanuit de windparken zelf wordt ook gesproken
over een gebiedsfonds. Dat fonds
betreft voor de gemeente BorgerOdoorn en deels Stadskanaal de
gelden die beschikbaar worden
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gesteld vanuit de windparken
zelf op basis van opgewekt MWh
stroom per jaar. Vertegenwoordigers van de windparken zijn op
dit moment in gesprek met een
nieuwe adviesgroep vanuit de 8
kernen (7 + Stadskanaal) over de
besteding van deze toekomstige
geldstroom. Dat staat dus op dit
moment volledig los van het
gebiedsfonds waar we nu in onze
kern aanvragen voor in kunnen
dienen. Wel weten we intussen
dat per kern 15 jaar lang ongeveer € 20.000,- op jaarbasis
beschikbaar kan gaan komen
vanaf 2023 uit het fonds van de
windparken. Zodra bekend is hoe
het nieuwe fonds eruit gaat zien
en binnen welke ‘spelregels’
daarvoor aanvragen ingediend
kunnen gaan worden, wordt onze
kern daarover geïnformeerd.
Intussen is wel duidelijk dat individuele compensatieregelingen
op basis van het aantal woningen
en de verwachte middelen in het
fonds, per woonhuis niet echt
lonend zijn. Zodra meer bekend
is over dit fonds, zullen we dat
ook met jullie delen via onze
dorpskrant. Houd daarvoor ook
de site www.drentsemondenoostermoer.nl van de windparken
zelf in de gaten.

In de volgende dorpskrant vertellen we jullie graag meer over de
projecten die de komende tijd in
onze kern met behulp van bijdragen van de Stichting Gebiedsfonds Drentse Monden van start
kunnen gaan.
Namens de kerngroep Buinerveen-Nieuw Buinen West,
Margriet Nascimento
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Imkerij - Destilleerderij - Schminkerij

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
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

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

•
•
•
•

Migraine en hoofdpijn
Pijnbestrijding
Stoppen met roken
Zelfvertrouwen
www.feel-fine.nl
info@feel-fine.nl
0619050605
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Deelnameformulier Spelweek Buinerveen 2022
Deze zomer weer een nieuwe!!

woensdag 24 augustus t/m zaterdag 27 augustus
Voor informatie en aanmelden volg onze facebookpagina spelweek Buinerveen ofbij de bestuursleden

Naam:
Adres:
Postcode + Woonplaats
Telefoonnummer
Contactpersoon:
Geboortedatum:
E-mail:
Groep in schooljaar 2022/2023
Voor 1 juli € 12,50 daarna € 15,00
Kosten:

Alleen avond spellen en dropping € 7,50 (12+)
(te voldoen bij opgave)

Wanneer:

Woensdag 24 augustus t/m
zaterdag 27 augustus 2022

Vrijwilliger:
Bijzonderheden:
Ik doe alleen mee met de avondspellen (12+)

Ja / nee

(graag aanvink en als dit van toepassing is)
Deelname eigen risico. Mocht de spelweek i.v.m. Corona maatregelen niet
doorgaan, ontvangt u het deelname geld retour.

Aanmelden via dit aanmeldformulier of wat uitgedeeld wordt op de scholen.
U mag ook een foto maken en verzenden naar:
spelweekbuinerveen@gmail.com (Kan niet meer via de website!)
Deelnameformulieren + bijdrage kan ingeleverd worden bij: Inge Hoving, Buinerstraat 4 in Buinerveen.
(Mag ook in de brievenbus gedeponeerd worden)
Of bij de overige bestuursleden: Laura, Nanda, Henrike en Monique

Dorpskrant Buinerveen
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Weekschema
spelweek:
Dag
Woensdag

Tijd
14.00-16.00

Groep 1 t/m 4

Groep 5 t/m 8

4-7 jaar

8-12 jaar

Ruilen maar

Challenge

12+
De alleskunner

The game

20.00-22.00
22.00-00.00
Donderdag 10.00-12.00
14.00-16.00

Wie is de mol
Pimpen en smikkelen

Hou je sokken wit

Het Kabouter pad

Lasergamen

14.00-17.00

Suppen op de Drentse wateren

21.00-23.00
Vrijdag

10.00-12.00

Lasergamen
Stormbaan

Waterfeest

Levend Buinerveen

Stormbaan

19.30-20.30

BBQ

BBQ

20.30-22.00

Pubquiz

14.00-16.00
18.30-19.30

22.00-08.00

Feestje

Groep 5 naar huis

Groep 6,7,8
overnachten

22.30-08.00
Zaterdag

07.00-08.00

Dropping
Ontbijt
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Gemiddeld kwam er elke 2 maanden een container met goederen
vanuit Indonesië aan. De inhoud
was al verkocht maar deze moest
dan gehergroepeerd worden en
doorgezonden worden in heel
Europa. In 3 dagen tijd was alles
weer verzonden, van deur tot
deur.
Ina haar zus helpt vanaf Java mee
om de gevraagde goederen in te
kopen en op te slaan. Ze hebben
een opslagruimte in Jakarta waar
de bestellingen verzameld worden en deze worden dan eens in
de zoveel tijd verscheept per zeevracht naar Nederland. Daar heet
ons bedrijf PT LaVaCo Logistik
Indonesia en heeft 5 medewerkers. Alle vijf medewerkers zijn
familie. Op deze manier zorgen
we er (ook) voor dat onze familie
in Indonesië het goed gaat,
omdat ze regelmatige inkomsten
hebben. Als de goederen worden
opgeslagen zijn deze al gekocht
door hun Europese klanten en
worden deels vooruit betaald. Bij
aankomst in Nederland worden
ze afbetaald en verzonden naar
de klant. Veel wordt gewerkt met
container vrachten, waardoor het
tot ongeveer 3 maanden kan
duren voordat het bestelde in
Europa aangekomen is. Ook
gebeurt het dat toeristen in Indonesië mooie dingen aanschaffen
maar deze zelf niet mee kunnen
nemen. Het tweede bedrijf van
Ina en Henk kan dan regelen dat
deze spullen mee verscheept
worden naar Europa.
Het tweede bedrijf
Henk merkte dat er ook vraag
was voor verschepingen van niet
eigen goederen vanuit Indonesië
naar Nederland. Daarom heeft
hij in 2018 LaVaCo opgericht, de
naam is ontstaan uit de 2 voorletters van hun dochters Latiefa en
Varla en deze gecombineerd met
Company. Lavaco Logistics is
een transportservice voor pakketten of pallet-/container trans-
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port van Jakarta naar Europa en
vice versa. Zowel luchtvracht als
zeevracht. Zelfs hele boedelverhuizingen nemen ze aan. Ze zoeken voor hun klanten altijd de
beste verzendwijze die tevens de
laagste kosten met zich mee
brengt. Mogelijk is de TongTong
fair u wel bekend (vroeger de
Pasar Malam). Op het Malieveld
te Den Haag vindt de grootste

Indische happening van Europa
plaats, sinds 1959. Lavaco
Logistics mag daarvoor de verschepingen regelen vanuit Indonesië naar Den Haag. Om maar
een voorbeeld te noemen.
De Corona pandemie van de laatste 2 jaren heeft de handel niet
makkelijker gemaakt. Het eerste
jaar liep de handel nog erg goed
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en werd er ook volop verscheept.
Maar internationale schaarste
van containers en blokkades van
havens als gevolg van quarantaine hebben de zeevracht niet vereenvoudigd en fors duurder
gemaakt tot wel 800%. Mede
daardoor zijn de hoeveelheden
kubieke laadmeters teruggelopen. Maar Lavaco Logistics is
nog steeds in staat om goederen
over te laten komen uit Indonesië
of projectmatig grote verschepingen te regelen, te denken valt
aan verhuizingen of grote projecten. Momenteel wordt gewerkt
aan een samenwerking met Post
Indonesia, om rechtstreeks vanuit Jakarta wereldwijd te verschepen, zonder tussenkomst in
Buinerveen. Hun klanten zitten
voor 60% in Nederland. Verder
wordt verscheept richting Duitsland, Frankrijk, België, Italië,
Finland, Bulgarije, Tsjechië en
het Verenigd Koninkrijk. Al is
dat laatste na de Brexit wel wat
lastiger geworden.
Een voorbeeld van de handgemaakte authentieke Indonesische artikelen die Ina in- en verkoopt zijn te vinden op haar facebook kanaal, Bakker Handicrafts. Vanwege het internationale karakter een zeer goed medium. Via haar website www.bakkerhandicrafts.com word je doorgelinkt naar deze pagina op facebook. Ook als je geen facebook
account hebt kun je de veelheid
aan artikelen op de foto's bekijken. Ze heeft geen webwinkel
maar verkoopt online en erg veel
via mail en telefoon. Originele
kleding, veelal met de hand gebatikt, een grote variëteit aan Indonesische artikelen. Authentiek en
handgemaakt. Op bestelling is
alles mogelijk. Vooral mond op
mond reclame binnen de Indonesische gemeenschap vult haar
orderportefeuille, voor 99%. En
waar we in Buinerveen dan misschien iets minder exotisch gefocust zijn, achter de muren van
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Zuiderstraat 2 wordt hard
gewerkt in de internationale handel in handgemaakte authentieke
Indonesische artikelen.
En natuurlijk stelden we ook nog
een laatste vraag: Hoe zijn jullie
in Buinerveen beland? Na Dronten waren Henk en Ina op zoek
naar een betaalbaar bedrijfspand
in de noordelijke provincies. En
zo kwam ook Zuiderstraat 2 in
beeld. Voorheen hadden ze al in
volle tevredenheid in Emmen
gewoond en dan is de regio wel
een beetje bekend. Henk komt
van oorsprong uit Warffum en als
positief gevolg op de corona
beperkingen was woonwerkverkeer richting Kampen
niet meer elke dag een noodzaak
en kan hij 4 dagen vanuit huis
werken en 1 dag op kantoor in
Kampen. Was het toeval dat in de
eerste dorpskrant die in hun huis
lag een historische foto van Zuiderstraat 2 stond? Een pand met
een bedrijfshistorie. En nu weer
een bedrijf aan huis: Bakker Handicrafts én Levaco Logistics
Heeft u in uw omgeving een link
met Indonesië, of kent u mensen
met een Indonesische achter-

grond of met zelfs nog familie
daar? Vergeet dan niet dat onze
dorpsbewoners Henk en Ina Bakker in staat zijn om de geliefde
Indonesische authentieke handgemaakte artikelen dichterbij te
brengen en tevens in staat zijn
om pakketjes te versturen of te
ontvangen Vanuit Jakarta, door
heel Europa!
De redactie van de Dorpskrant
wenst dit ondernemersechtpaar
veel succes met hun bedrijven,
evenals veel woonplezier in Buinerveen.
Marjan Poelman
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Meraskikkernieuws
Zo is het voorjaar, zo is het
zomer. Het lijkt erop dat we de
afgelopen maanden als Meraskikkers weer ruimte in de longen
hebben gekregen. Soms nog wat
met horten en stoten, soms nog
niet helemaal zuiver en in de
maat, maar we zijn er weer. Ik
heb al vaker wat verteld over ons,
soms exploderende groepsapp.
Over 1 verzoekje kunnen we
soms meer dan 400 berichtjes in
de app maken met elkaar. Een
van die verzoekjes was wel een
zeer vermakelijke en ook vertederende variant.
Woensdag 20 april, doorgestuurd
bericht: “Moi Carleen. Ik had een
vraag: M’n broertje wordt zondag 16 dus zaterdag geven we
een feest in de keet bij ons achter
’t huis. En vroeg me af of ik de
moeraskikkers kon laten komen
dat leek ons geniaaal als verras-

sing aangezien je moeder en je
broertje daar in zitten. Dus als jij
dat even kan vragen. En het hoeft
niet lang hoor en maakt ook niet
uit wanneer maar leek ons wel
leuk. Als ze met een paar komen
is het ook wel leuk. En moeten ze
daar ook wat voor hebben.”
En dan gaat het los. Wanneer
kunnen we allemaal? Eerste
optie na 56 appjes: “Zaterdag-

avond 19.00 uur kunnen we.”
Antwoord: “Hoi wat leuk dat
julie dat willen doen zeg. 7 uur is
wel wat vroeg denk ik denk dat
de meesten rond 8 komen.
Dus liever wat later maar als het
niet anders is is dat goed”
Vervolgens passeren zo ongeveer alle opties in de klok en
weten we dat het die zaterdagavond echt niet gaat lukken. “Volgende keer beter” We geven niet
op, want hoe leuk is wanneer de
jeugd in ons dorp om de Meraskikkers vraagt? Ok, we weten dat
we soms als droeftoeters (intussen een geuzennaam) weggezet
worden, maar hier worden ‘ouwe’ kikkers wel blij van!
Doorgestuurd bericht: “Zondag
komt er wel nog visite is dat een
optie ?” Broerlief geeft ook niet
op! We overwegen nog even om
de jongeling met een serenade

Dorpskrant Buinerveen

Pagina 21
want Margret heeft haar conga
mobiel gemaakt, naar de jarige
job. Was die een partijtje verrast!
Hadden we nog wat twijfel of dit
niet een grap van grote broer
was…de jarige vond het echt
leuk! Op de kruk een serenade in
ontvangst nemen wanneer je 16
wordt, hoe cool is dat? Lang zal
‘ie leven, Atje voor de sfeer, Snollebollekes links rechts en Ik ga
zwemmen in Bacardi lemon,
allemaal kwamen ze langs. De
buurman ook trouwens, want die
bleek ook jarig te zijn. Wat een
feest!

om 6 uur ’s ochtends te verblijden maar gelukkig is onze Henk
zo handig om te melden dat zondag uitgeslapen moet worden.
Niet alleen door jonge feestgangers, maar ook door ouwe kikkers.
We krijgen er langzamerhand
een beetje tabak van en iemand
suggereert om de pijp aan Maarten te geven. Daarop komt een
reactie dat dat jammer is, omdat
je die ook met de tabak kunt vullen en dan kan het feestje toch
beginnen. En zo geschiedde
…bijna.

Doorgestuurd bericht: “Tjonge
jonge wat een luxe haha. Zou nog
even aan me moeder vragen hoelaat de visite komt. Denk dat 2
aardig vroeg is namelijk”
Een laatste wijziging van het
plan was zo gemaakt. We hadden
de laatste tijd natuurlijk niet
zoveel geoefend, dus om 14.00
uur zijn we neergestreken op het
terras van het dorpshuis. Instrumenten uitgepakt en een half
uurtje gezellig samen muziek
gemaakt. Mogelijk beviel dat
Gerrard wel. In ieder geval kregen we het verzoek om Hemelvaartsdag de kleedjesmarkt op te
vrolijken met onze (NIET droef-)
toeters.
Vandaar in optocht, dat kon nu

Deze middag was een mooie
opmaat naar Hemelvaart. De
eerste Hemelvaartskleedjesmarkt was een succes! Jonge
‘Meraskers’ met handelsgeest,
een vrolijke noot, suikerspinnen,
koffie en taart, gevolgd door de
traditionele fietspuzzeltocht. Het
zonnetje werkte natuurlijk heerlijk mee. Wat ons betreft is er
naast de puzzeltocht een nieuwe
potentiële traditie in ons dorp
geboren.
Wij maken ons op voor nieuwe
activiteiten in de zomer. Brenda
heeft echt superleuke, herkenbare, nieuwe muziek besteld die
we de komende maanden gaan
oefenen. Op naar het pleinfeest
in september (en nog wat leuke
intermezzo’s tussendoor) We
hebben er zin in!
Margriet Nascimento
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Nieuws van Volkszang Buinerveen
Donderdag 2 juni was het feest.
Voor de leden van Volkszang
Buinerveen tenminste wel. Voor
het eerst sinds ruim 2 jaar kwamen we weer bij elkaar. Margret
had voor ons een gezellige avond
geregeld in het Dorpshuis. Best
spannend. Zou iedereen (terug)
komen? Is er animo genoeg om
na de zomervakantie weer met
elkaar te gaan zingen? Lukt het
dan om versterking te vinden
voor Margret, zodat ook organisatorische zaken wat meer verdeeld kunnen worden? Zorgen
om niets zo bleek maar weer.
Iedereen die kon, was aanwezig!
Super! Gerrard en Alie hadden
voor ons tafel gedekt in de voorzaal. Grappig om te zien dat
iedereen zonder omkijken de
neiging had als vanouds meteen
naar de achterzaal door te lopen.
Huh? Niemand aanwezig, wat
raar. En dan de pretoogjes wanneer bij terugkomst in de zaal de
ontdekking wordt gedaan dat we
aan een lange tafel deels al klaar
zitten.
We konden genieten van een heerlijk, best wel overdadig, buffet en
intussen afscheid nemen van
‘onze’ Anneke en Jantje. Jarenlang gemusiceerd en gezongen
bij Volkszang is door verhuizing
en gezondheidsredenen soms de
tijd van nieuwe wegen inslaan
daar. Mooie woorden bij het
afscheid, een bloemetje om nog
even na te genieten en een groot
dankjewel voor alle leuke jaren
samen zingen. Beide dames dragen de Volkszang een warm hart
toe en hebben zichzelf donateur
voor het leven gemaakt. Die kenden we nog niet, maar ze gaven
ons de suggestie mee om daar
toch mee te gaan beginnen.
Samen doneerden ze alvast een
bijdrage waar we stil van werden
om daarmee te starten. Onder 1
voorwaarde: een jaarlijkse donateursavond. Oef…de lat ligt

hoog! Dames, heel, héél, bijzonder bedankt!
Met instemming van de leden
gaan we na de zomer door! Het
lijkt erop dat de stukjes uit eerdere dorpskranten ons al 2 nieuwe
leden voor na de zomer gebracht
hebben. Daar zijn we blij mee!
En…binnenkort plannen we een
afspraak met een dorpsgenoot
die misschien de begeleiding met
de accordeon voor haar rekening
wil nemen. Muzikale begeleiding is echt wel handig hebben
we gemerkt toen we nog even
samen gingen zingen Kortom:
Donderdagavond 1 september

2022 om 19.30 uur treffen we
elkaar weer voor onze maandelijkse zangavond in de achterzaal
van het dorpshuis. Het gaat door!
Welkom!
Wil je ook graag meezingen?
Neem dan even contact op met
Margret Hoving
via 06-57782063 of
famwhoving@hotmail.com
‘Hoe meer stemmen, hoe meer
vreugd!’
Margriet Nascimento
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Huus van de Taol

Finale Drèents
Liedtiesfestival 2022
De 10e finale van het Drèents
Liedtiesfestival vanoet de grote
zaal in het Atlastheater in
Emmen. Op zaoterdag 2 juli um
19.30 uur begunt het. Kaorten
bint te koop via www.huusvandetaol.nl
Tien jaor leden was de eerste keer
veur het Drèents Liedtiesfestival.
Het Huus van de Taol en RTV
Drenthe zörgden veur een mooie
aovend vanuut de studio in
Assen. Intussentied is het liedtiesfestival groter worden. Stichting Reur vult samen met RTV
Drenthe het grote podium in het
Atlastheater in Emmen. Meer kuj
lezen op de site van stichting
Reur.
Naodat de inzendperiode sleuten
is, hef een beoordelingscommissie uut 20 inzendingen de uuteindelijke finalisten keuzen. De
finalisten van het DLF22 bint:

Martijje op Zomerzinnen –
FestiValderAa
Op zaoterdag 2 juli stiet zangeres
Martijje met heur band op
Zomerzinnen bij het FestiValderAa in Schipbörg. Van 16.45
tot 17.30 uur in De Drentse Aa.
FestiValderAa is jarig en pakt
groots uit met niet drie maar met
vier festivaldagen. 30 juni tot en
met 3 juli. Bezoekers kunnen
genieten van vier dagen theater,
muziek, kunst en natuur in het
bijzondere Drentsche stroomdallandschap. De eerste avond
wordt een bijzondere. Deze,
extra feestelijke, jubileumavond
vindt plaats op een andere locatie
welke later bekend wordt
gemaakt. Verder zijn de succesvolle theatrale fiets- en wandelroutes uit editie 9.5 weer terug in
het programma, het kleine podium krijgt meer aandacht en op
het gebied van eten en drinken
valt er veel nieuws te ontdekken.
Voor het publiek dat nóg meer
van de natuur wil genieten zijn er
verschillende natuur wandelroutes door het weidse landschap dat
Schipborg kent. Voor de allerkleinsten is er weer een ontdekprogramma in het welbekende
kinderbos.
ZOMERZINNEN
Sinds 2021 is Zomerzinnen een
vast onderdeel van FestiValderAa. Stichting literaire activiteiten Drenthe waar Zomerzin-

nen onder valt, verzorgt op 1 t/m
3 juli een gevarieerd literatuur
programma voor een breed
publiek. In restaurant De Drentsche Aa brengt Auke Hulst zijn
voorstelling 'Reiziger van het
Ruige Land', Annet Schaap vertelt over haar succesvolle
sprookjes 'Lampje' en 'De meisjes', Erik Harteveld wordt
geïnterviewd over zijn nieuwe
novelle 'Het verloren kind' en
Martijje presenteert met haar
band herkenbare liedjes en verhalen. Op zondag treden auteur
Thomas Verbogt en zangeres
Beatrice van der Poel op met
'Montere weemoed'.
Start kaartverkoop
FestiValderAa nummer tien
wordt een niet te vergeten editie.
Als vanouds koop je weer een
weekendbandje voor de drie
weekenddagen of een dagkaart
voor het festivalterrein. Voor de
theatervoorstellingen en de jubileumavond op 30 juni zijn er
losse tickets beschikbaar. Deze
zijn dus niet bij het weekendbandje inbegrepen. Het gehele
programma wordt de komende
tijd bekendgemaakt op social
media en op een gloednieuwe
website. De reguliere kaartverkoop en de verkoop voor het theaterprogramma is gestart op 6 mei
jl.
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NIEUWS VAN DE BIBLIOTHEKEN
Bibliotheek Nieuw-Buinen openingstijden
Maandag:
14.00 - 17.00 uur
Dinsdag:
14.00 - 17.00 uur
Donderdag: 08.30 - 11.00 uur
14.00 - 17.00 uur
Aangepaste openingstijden
In de zomervakantie van 16-7 t/m 28-8 zijn
we gesloten op dinsdagmiddag en donderdagmorgen.
In deze periode zijn we niet onbemand open.
U bent van harte welkom op
maandag- of donderdagmiddag
tussen 14.00-17.00 uur.
Kom gezellig langs!

Bibliotheek Borger openingstijden
Maandag:
14.00 - 20.00 uur
Dinsdag:
10.00 - 13.00 uur
Woensdag: 14.00 - 17.00 uur
Donderdag: 14.00 - 17.00 uur
Vrijdag:
14.00 - 17.00 uur
Zaterdag:
10.00 - 13.00 uur
Daarnaast is de bibliotheek geopend op:*
Maandag tm donderdag
08.00 - 18.30 uur
Vrijdag
08.00 - 17.00 uur
Er zijn dan geen medewerkers aanwezig, je kunt
alleen inleveren, lenen en verlengen
* Alleen als het MFA Hunzehuys ook op deze tijden
geopend is

Digitaal Café
Op maandag 4 juli en 1 augustus
van 14.00-15.30 uur.
Er is een docent aanwezig die u
leuke en handige tips kan geven
of die u vragen kunt stellen
omtrent uw pc, laptop, tablet en
smartphone. Neem uw eigen
laptop, tablet of smartphone mee.
Het Digitaal Café is gratis en ook
voor niet-bibliotheek-leden. Doe
mee, u bent van harte welkom!

Gratis Boekstartuurtjes
Deze gezellige uurtjes waarin we
voorlezen, zingen en knutselen
gaan na de zomervakantie weer
door.
Op 14 september van 10.0011.00 uur, met als thema: Vriendjes.
Gratis e-books downloaden
Met je bibliotheekpas kun je heel
gemakkelijk
e-books lenen via de online bibli-

otheek. De e-books zijn zonder
extra kosten te leen voor vrijwel
alle bekende apparaten: tablet,
mobiel, computer of
e-reader. Je hebt keus uit duizenden titels en het aanbod wordt
regelmatig ververst. Naast ebooks kun je in de online bibliotheek ook luisterboeken lenen.

Tijdschriftenbiebapp
Lees tijdschriften op je telefoon
of tablet. Van AutoWeek tot Yoga
Magazine. Er is keuze uit 16 tijdschriften. De app is gratis voor
bibliotheekleden.
Openingstijden Informatiepunt Digitale Overheid (IDO)
In bibliotheek Borger kun je
terecht met vragen op maandag:
18.30 - 19.30 uur en dinsdag:
11.00 - 12.00 uur
Dingen regelen met de overheid:
het gebeurt steeds vaker op de

computer via internet. Bijvoorbeeld zorgtoeslag aanvragen,
werk zoeken of een afspraak
maken bij de gemeente. Daarvoor moet je wel kunnen omgaan
met een computer en een DigiD
kunnen aanvragen. Veel mensen
vinden dit nog lastig.
Kun je wel wat hulp gebruiken?
Kom dan langs in de Bibliotheek.
Wij denken met je mee en geven
je informatie zodat je verder
kunt. We kunnen ook een
afspraak voor je maken met een
organisatie die je verder helpt.
De hulp is altijd gratis, ook als je
geen lid bent van de bibliotheek.
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Hooikoortsproblemen ?
Zo ja, dan kan deze informatie
misschien ook voor u nuttig zijn !
Kijk; hooikoorts, een soort hevige, vervelend hinderlijke en hardnekkige nies/verkoudheid, ontstaat in de zomer bij sommige
mensen. Dat komt doordat hun
lichaam reageert op ingeademde
buitenlucht waar in fijne stuifmeelpollen van bloeiende planten. Als u die allergie heeft kunt u
daarvan veel hinder ondervinden. Sommige mensen met deze
gevoeligheid blijken baat te hebben bij het gebruik van honing uit
de eigen streek.
Dat gaat dan zo: honingbijen
nemen bij het verzamelen van
nectar uit bloemen automatisch
aan hun lijfje ook wat stuifmeel
van die plant mee. Daarom is de
honingbij zo belangrijk bij het
bevruchten van bijvoorbeeld
fruit. Tijdens het nectar verzamelen brengen de bijtjes automatisch meegebracht stuifmeel op
de stamper van een volgende
bloem en bevrucht zo.
Een klein deel van dat stuifmeel
komt ook uiteindelijk in het eindproduct honing terecht. Naast
suikers (waaronder glucose en
fructose), enzymen en andere
nuttige stoffen bevat honing
altijd stuifmeelpollen van de
planten die door de bijen bezocht
zijn.
Bij regelmatig gebruik van deze
honing reageert het lichaam op
die kleine dosering stuifmeelpollen en bouwt daardoor weerstand
op. Het gevolg daarvan kan zijn
dat geen of minder hinder wordt
ervaren van hooikoortsaanvallen.
Meerdere afnemers van onze
honing hebben over deze positieve ervaring verteld en komen
steevast rond deze tijd hun voorraadje nieuwe honing aanvullen.
Na weer een enthousiast verhaal
over deze ervaring besloot ik in
een stukje voor de Dorpskrant

deze ervaring met u te delen. Vandaar…
Hebt u last van hooikoorts ?
Mogelijk dat regelmatig gebruik
van honing van bijen die hun
nectar in de omgeving van Buinerveen hebben verzameld uw
klachten kunnen verminderen.
Daarbij komt dat Nederlandse
honing sowieso een heerlijk en
goed product is !
Wim Windt

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

info@senas-zorg.nl

www.senas-zorg.nl

Ook voor:
- manicure
- diabetes en reuma
- vergoeding ziekenfonds
mogelijk
Jolanda Baars-van der Scheer
Zuiderdiep 83
9523 TB Drouwenermond
Tel.: 0599-611231
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NIEUWS van Plaatselijk Belang Buinerveen/Nieuw-Buinen west

Plaatselijk Belang is een vereniging die de inwoners vertegenwoordigt bij diverse (overheid-)
instanties. Plaatselijk Belang is
niet alleen een aanspreekpunt
voor alle inwoners maar ook
voor externe organisaties. Wij
behartigen de belangen van het
dorp en vertegenwoordigen het
dorp bij regionaal overleg. En
verlenen steun aan plaatselijke
projecten en activiteiten
Zuiderdiep/Hoofdstraat:
De werkzaamheden zijn januari
gestart op de Hoofdstraat en het
Zuiderdiep. WMD drinkwater
B.V. en netwerkbeheerder
Enexis vervangen het ondergronds netwerk van water-, gasleidingen en stroomkabels. Aannemer Alsema voert dit uit in
ongeveer 40 weken. Met behulp
van verkeerslichten blijft de
straat open voor alle verkeer.
Inmiddels zijn de werkzaamheden volgens plan voorbij de Lindenlaan. Tijdens de werkzaamheden worden de lantaarnpalen
verwijderd en dat betekent dat
het voor alle verkeersdeelnemers
erg opletten is in het donker.
Informatieavond reconstructie
Zuiderdiep
/Hoofdstraat/Hoofdkade.
Op dinsdag 28 juni is de volgende informatiebijeenkomst in
Dorpshuis De Viersprong om
19.30 uur. Aanwonenden hebben
een brief ontvangen met de uitnodiging. Alle aangeleverde reacties, die na en op 15 maart tijdens
de 1e informatiebijeenkomst zijn
gemeld, zijn besproken en meegenomen in de nieuwe tekeningen.
Plan: Het is de bedoeling de rijbaan, het fietspad, de parkeer-

strook, het voetpad, de afwatering en de openbare verlichting te
verbeteren. De weg wordt bij de
kruisingen met de zijlanen voorzien van rood asfalt, en ter hoogte
van de twee scholen en Zuiderdiep 217 worden verkeersremmende maatregelen genomen.
De weg wordt voorzien van
nieuw asfalt en het fietspad
wordt omgevormd naar een
betonfietspad.
De bomenrij (eiken) direct langs
de weg blijven staan. De populieren worden grotendeels gekapt
om een watergang terug te brengen. Deze watergang dient ook
voor het afvoeren van het regenwater van de weg, parkeerstrook
en voet- en fietspad. Na de reconstructie is het de bedoeling ook
het dakwater van de woningen af
te koppelen.

Nieuwbouwplan Zuidonder:
In Fase 1 wordt volop gebouwd
en zijn alle kavels verkocht.
In Fase 2 is bijna alles verkocht
en de eerste stacaravans/units
zijn al geplaatst.
In Fase 3 is de bouwvergunning
voor 12 woningen in 3 bouwblokken (2x 3 woningen en 1x 6
woningen) aangevraagd. Bouw
start in laatste kwartaal van 2022.
Fase 4 zal de invulling vlak achter de woningen op de Hoofdkade zijn en is nog niet in ontwikkeling.

Speeltuin:
Het ondernemingsplan is door de
werkgroepleden geschreven en
wordt voor de zomer aan de
gemeente overhandigd. Voor de
speeltoestellen zijn offertes aangevraagd. Thema van de speeltuin is boerenerf, waarin natuurlijke kleuren en materialen worden verwerkt. In Fase 3 wordt de
speeltuin gerealiseerd.
De werkgroep bestaat uit Olivia
Eloi, Sanne Middeljans, Karin
Loerakker, Elles Grit en Margje
Kroes. Vanuit Plaatselijk Belang
zit Ina Veenstra ook in deze
groep.
Website:
Hopelijk hebt u onze nieuwe
website www.buinerveen.info
al eens bekeken? Hét adres van
de nieuwe website van Buinerveen/Nieuw Buinen-West. Met
veel enthousiasme en inzet door
Plaatselijk Belang opgezet.
Op deze website komen alle activiteiten in de agenda te staan, die
in ons dorp georganiseerd worden. Denk er wel om deze activiteiten aan te melden via redactie@buinerveen.info Ook vind u
een pagina met historische informatie, alle verenigingen staan
genoemd onder 'vrije tijd' en bij
toerisme vindt u verschillende
wandelroutes rondom ons dorp.
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Contributie lidmaatschap:
De jaarlijkse contributie
bedraagt € 7,50 en wordt in
juni/juli via automatische incasso geïnd of opgehaald bij de
leden. Aanmelden of opzeggen
van het lidmaatschap bij verhuizing of andere redenen, kan bij
Jan van Noortwijk, jvannoortwijk@hetnet.nl

Bent u ondernemer in Buinerveen of Nieuw Buinen-West?
Voor €10 per jaar kunt u adverteren op onze website! Kijk voor
meer informatie op de pagina
aanmelden ondernemers.
Jaarvergadering:
Samen met Stichting Dorpshuis
De Viersprong wordt de Jaarvergadering op woensdag 15 juni
gehouden. Aanvang om 19.30
uur. U bent van harte welkom om
ook op de hoogte te worden
gesteld van de verbouwplannen
van het dorpshuis. En tevens uitleg te krijgen over een Grote
Optrommelactie, waarbij wensen en ideeën voor een nieuwe
Dorpsvisie opgehaald gaan worden. In een dorpsvisie staat wat er
leeft in het dorp en waarmee
Plaatselijk Belang zich bezig
moet houden op het gebied van
leefbaarheid.

Optrommelen en
5-Sterrendorp:
Samen met Stichting Dorpshuis
De Viersprong gaan we in najaar
2022 een project doen om informatie op te halen in ons dorp.
Over wat wij als dorp goed doen
en misschien nog kunnen verbeteren en nieuwe ideeën ophalen.
Waar we een nieuw plan mee
kunnen maken en nieuwe projecten kunnen gaan uitvoeren. Hiermee houden wij ons dorp leefbaar voor iedereen! Door de
BOKD (BredeOverleggroep
KleineDorpen) is opbouwwerker
Annyttsje Pruim aangesteld om
ons hierin te begeleiden. Verder
informatie is elders in deze krant
te lezen.

Het bestuur van Plaatselijk
Belang Buinerveen/
Nieuw-Buinen west bestaat uit:
Ina Habing, voorzitter
Marijke Kardol, secretaris
Jan van Noortwijk,
penningmeester
Dennis Middeljans, lid
Ina Veenstra, lid
Jacqueline Arkeveld, lid
Carianne Mencke, lid
Emailadres:
plaatselijkbelang@
buinerveen.info
www.buinerveen.info
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Op weg naar een 5 Sterrendorp!
Plaatselijk Belang Buinerveen/
Nieuw Buinen-west en het
bestuur van dorpshuis de Viersprong willen graag samen met
de bewoners onderzoeken waar
de behoeftes liggen in het dorp.
Welke voorzieningen worden
gemist? Wat kan er nog meer in
het dorp en het dorpshuis ? Hoe
kunnen we nog meer “zorgen
voor elkaar”?
Om de vragen samen op te pakken en door het dorp te laten
onderzoeken gaan we aan de slag
met de 5 Sterren die het woon,en leefplezier in het dorp bepalen. De 5 sterren zijn:
-dorpsidentiteit en cultuur,
-verenigingsleven en ontmoeting,
-zelforganisatiekracht,
-omzien naar elkaar,
-leren van elkaar.
Het uitgangspunt is om samen te
onderzoeken welke kwaliteiten

er zijn in het dorp, hoe we daar
gebruik van kunnen maken, maar
ook om te kijken welke valkuilen
we durven erkennen.
Een van de onderdelen van de
aanpak is het samen in de spiegel
kijken: wat gaat goed in het dorp
en wat kan beter. Dit gaan we
doen door huis aan huis met een
Optrommelactie aan de slag te
gaan: met koektrommels en daarin een eigen dorpsgerichte vragenlijst die van deur tot deur doorgegeven wordt, en aan het eind
van de straat weer opgehaald.
Succes verzekerd en nog leuk
ook.
De uitkomsten, en de uitdagingen van dit hele traject worden
feestelijk gepresenteerd in het
dorp.
Met ondersteuning van CMO en
de BOKD is er uit de Regiodeal
geld vrijgemaakt om ons te
ondersteunen: het resultaat van
de uitkomsten in Buinerveen/

Nieuw Buinen-west wordt meegenomen in het programma Vitale Dorpen.
Vanuit de Regiodeal worden we
ondersteund met een procesbegeleider ( Annyttsje Pruim van
Buurtwerk Nederland) en kunnen we aan de slag met de 5 Sterren aanpak !
Hoe gaan we te werk: Eerst
wordt er een werkgroep gevormd, die we het sterrenteam
noemen. Het sterrenteam is leidend en wordt ondersteund door
Annyttsje.
Als je al zin hebt om aan het Sterrenteam deel te nemen, of
gewoon meer wilt weten….
Neem contact op met Ina Ottens,
ina.ottens@outlook.com
(Stichting Dorpshuis) of Ina
Habing inahabing@ziggo.nl
(Plaatselijk Belang)
WWW.OPTROMMELEN.NL

Beste ondernemer,
Wat leuk dat u belangstelling heeft voor een vermelding van uw bedrijf op de website www.buinerveen.info
Als u onderstaande gegevens wilt invullen,
zorgen wij ervoor dat u op de website wordt vermeld met logo of foto.
Naam bedrijf:
........................................
Adres bedrijf:
........................................
Website:
........................................
(eventueel) FB-link: ........................................
E-mailadres:
........................................
Telefoonnr:
........................................
Wat voor product of dienst levert uw bedrijf:
O
Ik ga akkoord met beschikbaar stellen logo door firma Midddeljans:
Of:
O
Ik stuur zo spoedig mogelijk een foto (niet van internet of foto waarop auteursrechten van derden
zitten) of logo naar redactie@buinerveen.info
De hieraan verbonden kosten bedragen € 10,- per jaar waarvoor u telkens een factuur ontvangt. U steunt
hiermee de hosting en het onderhoud van de website. Na voldoening hiervan zal uw vermelding online
komen. Voor vragen en eventuele aanpassingen kunt u ook terecht op bovenstaand e-mailadres.
Webredactie Plaatselijk Belang Buinerveen/Nieuw-Buinen West
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Bunerveen
Een mooi dörp, in 't veengebied
waor men mekaor nog echt ziet
En waor ze nogal hecht bent
de meesten, die mekaor bij naom kent
Menig man, vrouw en kind
bent der goed gezind
Een veerhonderd personen
die der met plezeer wonen
In 't gezellige dörpshoes
vuult 't volk zich goed thoes
De deuren staot der open
zodat elk binnen kan lopen
Vroeger haj de plattelandsvrouwen
bestemd veur elk die gung trouwen
Gezelligheid bij Kroeze in 't café
elk zat daor goed op zien stee
De breipennen wurden met nommen
om zo de aovond deur te kommen
Der waren natuurlijk ok gasten
die de vrouwluu met lezings verrasten
De club bestaot al heul wat jaor
in 1932 kwamen ze veur 't eerst bij mekaor
Ze hadden der gliek allemaol veul schik an
daorom hadden ze der 25 jaor laoter feest van
Tiedens 't feest kregen ze mooie geschenken
zoas een geborduurd kleed as aandenken
Dit handgemaokte kleed wordt tot op heden
nog gebruikt bij speciaole gelegenheden
De Vrouwen van Nu, dat is de naom
zoas ze nou overal in de boeken staon
In Bunerveen bent der een veertig tal lid
die regelmaotig bij mekaor an taofel zit

Pagina 29
Dizze club het zich al jaoren goed neer zet
daorom doet omliggende dörpen geern met
Ze weet 't saomen veur mekaor te kriegen
dat de leden met plezeer lang an blieven
De commissies bent altied drok reur
activiteiten oetzuken, daor nimt ze tied veur
Jao, ze bent ok regelmaotig op pad
dingen regeln veur van alles en nog wat
Der is een groep die gangs is met de toen
en een club die wat op agrarisch gebied doen
Der bent ok allerlei PR zaoken
en de neudige Webmaster taoken
Het dörphoes wordt soms extra versiert
omdat men dan gezaomenlijk wat viert
Jao, tiedens zun speciaole gebeurtenis
bent de gezellige feesten lang niet mis
Maor 't wil ok wel is gebeuren
dat men wat feest boeten de deuren
Met mekaor naor een museum
vanwege 't 90 jaorig jubileum
Daor dan met de groep rond kieken
en van de mooie dingen genieten
De dag afsluten met eten en drinken
en op 't 90 jaorig jubileum klinken
Zo as men altied weer verwacht
wordt zun dag heul wat af lacht
Jao en aj met mekoar op stap gaot
wordt der natuurlijk ok gezellig praot
Aj 't volk is in Bunerveen zult vraogen
hej wat over 't Dréntse dörp te klaogen
Dan roept ze vast volmondig oet
nee hor, we hebt hier hartstikke goed!
Hennie Stokker-Stadman
Mei 2022
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Laat uw stem horen…
Bij verkiezingen voor Tweede
Kamer, Provinciale Staten of
Gemeenteraad is u gevraagd uw
stemrecht uit te oefenen. U geeft
dan uw stem aan de partij van uw
keuze.
Als er geen verkiezingen voor de
deur staan kunt u uw stem ook
heel goed inzetten…
U kunt dan uw partijtje gaan
meezingen in één van de koren
die ons dorp al jaren rijk is.
Een poos geleden heb ik er in de
Dorpskrant al eens aandacht voor
gevraagd. Om u te overtuigen
wees ik er op dat zeer geleerde
heren het zelf muziek maken
en/of zingen sterk aanprijzen.
Het is hartstikke goed voor je
geestelijke en lichamelijke
gezondheid.
Bekend van vooral de televisie is
Professor Erik Scherder ( ja, die
met witte haren en puntbaard) .
Hij wordt niet moe om ons te
vertellen wat er goed of juist
slecht is voor onze gezondheid.
In zijn boek “Singing in the
brain” (Engelse titel maar
Nederlands boek) beschrijft hij
de unieke samenwerking tussen
muziek en hersenen. Ook
Professor Dick Swaab; minstens
zo geleerd als Erik Scherder;
toont in zijn boek “Wij zijn ons
brein” aan dat muziek maken en
zingen onmiskenbaar bijdraagt
aan je geestelijke en lichamelijke
gezondheid.
Als u dit allemaal goed tot u door
laat dringen kan de conclusie
slechts zijn “ ik moet meer
zingen” !
Lekker ontspannen en goed voor
hersenen, lijf en leden. Zingen
dus; en dan bij voorkeur op een
ontspannen en gezellige manier.
Belangrijk voor je gezondheid !!!
Maar wanneer en waar ?? Thuis
in je uppie komt het er meestal
niet van…
Geen probleem ! In Buinerveen
is samen zingen heel goed
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m o g e l i j k ! We k e l i j k s o p
donderdagavond in het
Dorpshuis vanaf een uur of acht
's avonds. Meestal (3x per
maand) zingt Veenkaor; helaas (
vind ik) alléén voor mannenstemmen. En de eerste
donderdag van de maand geen
“Veenkaor” maar “Volkszang”.
Dan zijn zowel mannen als
vrouwen ( en hun stemmen) van
harte welkom.
Het repertoire van beide koren
verschilt wel wat. “Volkszang”
richt zich meer op oude
“volksliedjes”; liedjes van
vroeger dus vooral. Veenkaor
heeft een repertoire dat meer van
de jongere tijd is.
Leuke bijkomstigheid voor
mensen die nog niet zo lang in
ons dorp wonen; je leert in een
prettige en ontspannen sfeer
meerdere dorpsgenoten kennen

omdat naast het zingen ook
enkele keren gepauzeerd wordt
voor koffie of iets anders. Geeft
gelegenheid tot een praatje. Ook
belangrijk !.
Zo burger je als “nieuwkomer”
vanzelf in; word je echt
“Buinervener”.
Ik garandeer u; de meeste liedjes
kent u al en zingt u zonder
problemen mee. Geen moeilijk
gedoe met noten en zo, dat lost de
begeleidende accordeoniste voor
ons op, en de tekst krijgt u op een
standaard voor uw neus.
Meld u aan op donderdagavond
(zo rond kwart voor acht) in de
achterzaal van het Dorpshuis.
Kunt u na de koffie gelijk
meezingen.
En niet vergeten: kom in een
goede stemming !!
Tot donderdag,
Wim Windt
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Nieuws van de Vrouwen van Nu, afdeling Buinerveen
Zaterdag 16 april hebben we het
90-jarig jubileum van de afdeling
Buinerveen gevierd.
90-jarig jubileum van de afdeling Buinerveen
Met elkaar stapten we 's morgens
om 10.00 uur in een oude bus van
het Nationaal Bus Museum in
Hoogezand. Vanaf Dorpshuis De
Viersprong vertrokken we naar
Galerie Harwi in Eesergroen.
Daar aangekomen genoten we
eerst van koffie of thee met een
heerlijk stuk appeltaart. Wie dat
wilde kon er nog een beste toef
slagroom op krijgen. De kopjes
en schoteltjes waren door henzelf
gemaakt van klei en afgebakken.
Daarna liepen we door de tuinen
om de prachtige beelden te bekijken. Ook een bezoek aan de winkel werd door velen gedaan.
We gingen met de bus terug naar
Buinerveen, waarin ons dorpshuis een heerlijke lunch met lekkere groentesoep voor ons klaar
stond. In de achterzaal namen we
plaats. De zaal was prachtig aangekleed met vlaggetjes en ballonnen, geschenken die we ooit
hebben ontvangen, oude plakboeken, bondsbladen, vele foto's
en het prachtig geborduurde
tafelkleed.
Na de middag een rijtoer met de
bus door Buinerveen en NieuwBuinen met gids Jan Haikens, die
de historie vertelde van ons dorp.
Van Noorderstraat, Zuiderstraat,
Zuiderdiep en Noorderdiep.
Over de het ontstaan van Buinerveen vanuit Buinen, over het
afgraven van het veen vanaf
Stadskanaal met de kavelnummers, over school 75 en 59, over
de vele winkels die er vroeger
langs het kanaal stonden, over 38
bruggen over het Zuiderdiep,
over de historie van de aardappelmeelfabriek Hollandia, over
beide glasfabrieken Thöne en
Meursing gevestigd vanwege de
beste turf, over Villa Flora, over 't

Aailand, over de afgebroken
molen in de Molenlaan, enz.
Bij Goedewaagen kregen we
eerst onder het genot van thee of
koffie met een lekkere koek uitleg van Friggo Visser. De Stichting Keramisch Museum Goedewaagen heeft inmiddels een collectie van ca 4000 stuks aardewerk, variërend van sieraardewerk tot serviesgoed, van tegel
tot tegeltableau en van Goudse
pijp tot miniatuurhuisje. De op
zaal gepresenteerde collectie
beslaat om en nabij 800 stuks die
tezamen het verhaal vertellen
over de Nederlandse aardewerkproductie vanaf 1880.
Vele aardewerken pijpen, vazen,
serviesgoed en tegeltableaus
hebben we kunnen bekijken.
Op dit moment hangt er een
tegeltableau van prinses Wilhelmina met daarnaast de afgebeelde jurk in het echt tentoongesteld.
In het Keramisch museum is ook
een grote collectie glas voorwerpen te zien; bij elkaar verzameld
door Henk Brans. Hij vertelde
over beide glasfabrieken, waar
medicinaal glaswerk, de bekende
Eau de cologne- en Maggiflessen, bier- en wijnflessen, olie- en
zuurcontainers, wekflessen, kortom van alles werd geblazen.
Hierna gingen we terug in de bus
over het Noorderdiep naar ons
dorpshuis De Viersprong in Buinerveen voor een heerlijk warm
en koud buffet.
Geesje Middeljans gaf een mooie
speech over 90 jaar afdeling Buinerveen met daarin heel wat belevenissen opgediept uit de historie. Met elkaar hebben we
geproost op dit heuglijk feit.
De hele dag had een gouden randje gevormd door zon en blauwe
luchten, maar tevens om met
elkaar te genieten van al het
moois in onze eigen omgeving.

Avondbijeenkomsten:
Woensdag 18 mei:
Verhalen en gedichten in het
Drents met Hennie StokkerStadman. Hennie sprek en schref
altied in het Drents. We heurden
verhalen en gedichten over
Geboorte, Heidebraand, Winkelen in uutverkoop, Fietsen in
donker deur ’t bos, Hemmeltied,
en nog veel meer. Veul verhalen
gingen over heurzelf en heur
familie. Het was mooi om te heuren en we waren goed stil om
alles met te kriegen.
Tot slot las Hennie een gedicht
over onze afdeling Buunerveen
veur, die ze zölf maokt had. Dit
kuj eem wieder in dizze kraant
lezen.
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Floriade 20 mei 2022
Met 11 vrouwen van onze afdeling gingen we met de bus om
half 8 vertrekken uit Borger naar
de Floriade in Almere. De stemming zat er goed in en het weer
vol zon hadden we al mee. Daar
aangekomen met 752 vrouwen
uit Drenthe konden we onze
kaart scannen en in groepjes het
hele gebeuren gaan verkennen.
Nou dat gaat niet in 1 dag lukken,
kwamen we aan het eind van de
dag wel achter. Er was enorm
veel te zien; planten, struiken,
bomen, aankleding tuinen, tiny
houses, kunst, cultuur, verschillende workshops enz. En natuurlijk gingen we tussendoor ook
even wat eten en drinken, waarvoor verspreid over het park
diverse mogelijkheden waren.
Een kabelbaan met gondels waarmee je het hele park kon overzien
en een trein die rondreed, zodat je
ook nog even kon uitrusten.
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hadden gekregen kwamen goed
van pas. De meeste vrouwen liepen daarna naar de bus terug in de
regen en op de terugreis zijn we
in Steenwijk bij het RABOTheater gestopt voor een heerlijk
3-gangen diner. Voldaan kwamen we om half 9 weer thuis in
Buinerveen.
70e EXPOSITIE
HANDWERKEN &
TEXTIELE WERKVORMEN
Schitterende werkstukken waren
tentoongesteld in Westerbork.
Hierbij een paar foto's:

Tuincommissie:
Maandag 30 mei gingen een
groepje dames weer eens op pad
naar een tuin. Dit keer met de
auto naar Gasselte naar de tuin
van Familie Ten Dam. Gelukkig
hielden we het droog tijdens de

rondleiding door de prachtige
tuin. Hier staan geen gewone
planten of bomen, maar bijna
altijd een bijzondere soort.
Prachtige Alliums, Phlomis, Zonnehoed, Heliopsis, Thalictrum,
Siererwt, Zeug met biggen met
rode steel, Crocosmia, Deutzia,
Iris-soorten. Het bezoek werd
afgesloten met thee/koffie met
wat lekkers.
Volgende tuinbezoeken:
Maandag 20 juni naar de tuin
“MoeNieks” in Vlagtwedde.
Maandag 4 juli naar de tuin van
Roy en Trijnie Hofstede in Erica.
Maandag 15 augustus naar de
Stonefarm van Tinus en Anna
Scheltens in Stadskanaal.
Vertrek bij Dorpshuis De Vier

Tegen half 3 werden we verwacht op het Centrale plein voor
de groepsfoto van alle meer dan
2300 Vrouwen van Nu die op
deze dag special werden verwacht. Het begon al te regenen en
de oranje poncho's die we cadeau

Als men overweegt om lid te worden van onze afdeling en de kosten (€ 55,50 voor 2022 ) zijn te hoog, kan men bij
de gemeente terecht voor een bijdrage. Toetsing van het inkomen zal hierbij plaats vinden.
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Zaterdag 16 april hebben we het
90-jarig jubileum van de afdeling
Buinerveen gevierd.
90-jarig jubileum van de afdeling Buinerveen
Met elkaar stapten we 's morgens
om 10.00 uur in een oude bus van
het Nationaal Bus Museum in
Hoogezand. Vanaf Dorpshuis De
Viersprong vertrokken we naar
Galerie Harwi in Eesergroen.
Daar aangekomen genoten we
eerst van koffie of thee met een
heerlijk stuk appeltaart. Wie dat
wilde kon er nog een beste toef
slagroom op krijgen. De kopjes
en schoteltjes waren door henzelf
gemaakt van klei en afgebakken.
Daarna liepen we door de tuinen
om de prachtige beelden te bekijken. Ook een bezoek aan de winkel werd door velen gedaan.
We gingen met de bus terug naar
Buinerveen, waarin ons dorpshuis een heerlijke lunch met lekkere groentesoep voor ons klaar
stond. In de achterzaal namen we
plaats. De zaal was prachtig aangekleed met vlaggetjes en ballonnen, geschenken die we ooit
hebben ontvangen, oude plakboeken, bondsbladen, vele foto's
en het prachtig geborduurde
tafelkleed.
Na de middag een rijtoer met de
bus door Buinerveen en NieuwBuinen met gids Jan Haikens, die
de historie vertelde van ons dorp.
Van Noorderstraat, Zuiderstraat,
Zuiderdiep en Noorderdiep.
Over de het ontstaan van Buinerveen vanuit Buinen, over het
afgraven van het veen vanaf
Stadskanaal met de kavelnummers, over school 75 en 59, over
de vele winkels die er vroeger
langs het kanaal stonden, over 38
bruggen over het Zuiderdiep,
over de historie van de aardappelmeelfabriek Hollandia, over
beide glasfabrieken Thöne en
Meursing gevestigd vanwege de
beste turf, over Villa Flora, over 't
Aailand, over de afgebroken
molen in de Molenlaan, enz.
Bij Goedewaagen kregen we
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Website
Wilt u op de hoogte blijven van
het laatste nieuws van
‘Vrouwen van nu’, bezoekt u
dan onze website:
http://vrouwenvannu.nl

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

Pedicure Holla
Het beste adres voor voetverzorging
www.pedicureholla.nl
Hollandialaan 4
9521 BW Nieuw-Buinen (West)
Behandeling op afspraak 06-13251889

Ontspanning is de basis voor een gezonde lichaam en geest
Voel jij je moe en gespannen?
Zit je niet lekker in je vel?
Pieker je veel en maak je je snel zorgen?
In mijn praktijk geef ik Voetreflextherapie,
Tuinatherapie en Qigong.
Ik ben gespecialiseerd in overgangsverschijnselen.
Heb je interesse of wil je meer weten?
Neem dan contact op via 0630504658
petra@innerlijkestap.nl
www.innerlijkestap.nl
De behandelingen worden in de aanvullende verzekering door
zorgverzekeraars vergoed. Informeer hiervoor bij je zorgverzekering.

Noorderstraat 19a
9524 PB Buinerveen
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R u b r i e k u i t h e t v e r l e d e n

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

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

Paul Siepel
In- en export
Engeland & Frankrijk

2e hands meubels, kleingoed,
voor al uw inboedels
& zolderopruimingen
Openingstijden: ma t/m za van 9 tot 17 uur
Zuiderdiep 42A | Nieuw-Buinen
0599-212607 | www.snuffelschuur-drenthe.nl
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Nieuws van de Historische vereniging Nieuw-Buinen en Buinerveen
Nog enkele leden en dan hebben
we een mijlpaal bereikt van 300
leden. Een aantal dat we niet hadden durven dromen. Dit is zeker
ook te danken aan ons mooie
tijdschrift waar we als vereniging
zeer trots op zijn. Door verschillende leden is inmiddels een bijdrage geleverd en hebben verschillende dorpsgenoten hun
verhaal verteld. En er komen
nog steeds mooie verhalen binnen die we kunnen opnemen in
ons tijdschrift, dus mocht u nog
iets willen vertellen over iets
bijzonders uit Nieuw-Buinen of
Buinerveen dan willen wij dit
graag ontvangen. Zo hebben
enkele leden hun jeugdherinneringen op papier gezet. Iets dat
door onze lezers zeer wordt
gewaardeerd.
Ons nieuwe onderkomen in het
M.F.A. gebouw De Noorderbreedte krijgt steeds meer vorm.
Inmiddels zijn de contouren van
de vitrines zichtbaar en is de
bibliotheek in een nieuw jasje
gestoken. Binnenkort zal het
zover zijn dat we kunnen inrichten en ons museum aan het
publiek kunnen gaan tonen. Dit
project is mede mogelijk
gemaakt door een bijdrage van
Leader.
De “Buuner”, het tweede deel
van 2022 van de Historische Vereniging Nieuw-Buinen, Buinerveen is reeds weer in de maak.
Ook in deze uitgave nemen wij u
weer mee naar de historie van
onze dorpen Nieuw-Buinen en
Buinerveen met verhalen uit
vervlogen tijden.
Ons tijdschrift de Buuner verschijnt drie keer per jaar en er
komen verhalen en artikelen in
uit en over Nieuw-Buinen en
Buinerveen. Laat u verrassen en
word lid van onze vereniging
voor 17 euro per jaar. U ontvangt
dan ook ons tijdschrift op de deurmat. Voor leden die buiten de

regio wonen vragen wij een extra
bijdrage van 7,50 euro voor een
tegemoetkoming in de verzendkosten.
Verder dank aan een ieder die op
de een of andere wijze zich heeft
ingezet voor de vereniging als
ook voor het museum. Zonder u
kunnen we dit niet. Zo kunnen
we het op deze manier bewaren
en in stand houden voor de toekomst.
Ook kunt u ons volgen op de facebook pagina's en op onze website

waar meer over onze vereniging
te vinden is.
Facebook; Oald Buunermond en
Oald Buunerveen en onze website; histver-nbb.nl zijn dus te
bezoeken.
Voor meer informatie over onze
vereniging en het Glasmuseum
kunt u contact opnemen met
Jacco Pranger; secretaris van de
vereniging. Tel. 06-21831002 of
pranger@nieuwbuinen.com

Bel voor een afspraak: 088 2323300

THEEWINKEL STADSKANAAL
EUROSTATE 10
9501 DC STADSKANAAL
RIA TRIP
06-46785100
marktidee.org@hotmail.com
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Het
voorwerp
Hoewel onze postbox niet door
overbelasting is uit- of omgevallen, zijn er toch interessante
informatieve verhalen binnengekomen over de voorwerpfoto die
voor reacties in onze dorpskrant
van april jl. is opgenomen. Hierna het verslag, aangeleverd door
Jan Kruit uit Nieuw-Buinen en
Evert Beijering uit Valthe. Beiden schoten in de roos met rijwielplaatje, waarin de elementen
RBW (rijwielbelasting), geldigheidsduur (jaartallen), toevoeging van de “kosteloos”-tekst en
de kleine ronde opening (ontheffings- en bevestigingsgaatje).
De rijwielbelasting is in de jaren
rond 1895 “uitgevonden” door
de gemeenten Gouda, Enschede,
Brielle, Amsterdam en Rotterdam. Op provinciaal niveau toonden Noord-Brabant en Limburg
belangstelling voor deze heffingsmogelijkheid. Het ging toen
om bedragen van rond 5 gulden
per rijwiel. De diversiteit in
gemeentelijke en provinciale
regelingen bracht het parlement
ertoe te werken aan 'n uniforme
landelijke doelbelasting. Dat
werd een wet die per 1 februari
1897 werd ingevoerd en die per
(éénpersoons)rijwiel een belastingopbrengst van Fl. 2,- betekende. Een fiets voor meer personen bracht het dubbele op.
Nog maar net 22 jaren later
waren de Kamerleden uit die
periode (1919) van oordeel dat
een rijwiel niet kan worden aangemerkt als onderdeel van welstand. En dus werd de wet afgeschaft en daarmee verdwenen de
inkomsten van Fl. 861.500,- uit
heffing op belastingplichtige
fietsen. (Noot: Zijn al onze auto's
nog onderdeel van welstand?)
Een kleine 5 jaar later, de (nog
steeds om diens vasthoudende
zuinigheid bekende) Minister
van Financiën, H. Colijn, speelde
in op “den treurigen staat van den
schatkist”. Dat betekende dat via
“Wij, Wilhelmina” per 1 augustus 1924 á raison van 3 gulden bij
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een postkantoor (die waren er
destijds nog, óók in Buinerveen!)
jaarlijks een metalen rijwielplaatje kon worden aangeschaft.
Plaats van bevestigen: aan het
stuur tussen de handvatten.
Colijn deed goede zaken, immers
in 1924 waren er in ons land
1.700.000 fietsen die voor belastingbetaling in aanmerking kwamen. Voor 's-Landskassa toch
zo'n 5.000.000 gulden extra.
(nog een Noot: De belangstellende lezer wordt ontraden deze
sommetjes door te sturen aan
mevrouw Kaag!)
De gegevens over aantal fietsen
en belastingopbrengst waren aan
het begin van de periode '40 – '45
grondig veranderd. Ons land
telde 3.600.000 fietsen die met
elkaar goed waren voor
9.000.000 Hollandse Florijnen
(HFl.) Er waren vanaf de crisisjaren tot en met 1940/1941 om en
nabij 443.000 zogeheten “kosteloos”-plaatjes in omloop. Een

groot percentage van rijwielbezitters met zo'n plaatje – voorzien
van vermelde tekst én gaatje –
behoren tot de groep werklozen.
Een kleiner deel reed kosteloos
rond met een crisisoplossing,
waarbij elke cent a.h.w. meerdere keren moest worden omgedraaid. Men kocht één plaatje en
naar behoefte werd dat op het dán
te gebruiken rijwiel geplaatst.
Enkele crisiservaringen: de huisartsverzekering kostte 1 gulden
per maand, soms betaald met
eieren, slachtkoeien werden voor
een prikkie opgehaald voor in te
blikken vlees voor de allerarmsten, een deel van de rogge, gerst
en tarwe werd “verkleurd” tot
veevoer. Tenslotte, op 1 mei
1941 was het einde fietsplaatjesplicht, evenwel met gedempte
vreugde vanwege een bezettingsmaatregel. Velen onder ons
weten nog: met de fietsplaatjes
verdwenen toen ook de fietsen.
Jan, Evert en Martin
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De vliegende
brik
Zoekt nieuwe leden voor de
sjoelvereniging.
Wie gaat er gezellig met ons
op dinsdagavond sjoelen?
Wij sjoelen van
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SIMON BERENDS
Zuiderdiep 18
9521 AT Nw-Buinen
Tel 0599-212518
Fax 0599-212171
Mobiel. 06-53844312
www.simonberends.nl

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

Noorderstraat 38
9524 PD Buinerveen

AFRASTERINGSMATERIALEN
TUINHOUT
PVC MATERIALEN

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

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

Zuiderdiep 249
Nieuw-Buinen
Tel 0599-617968
Vrijdag, zaterdag en zondag

Lopend Buffet
Onbeperkt eten voor slechts

€ 17.50 p.p.
Ook catering mogelijk voor
thuis en bedrijf
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Filippine
Inleiding
Hierna een herinneringspuzzel, onder meer verbonden aan het beëindigen van Martins betrokkenheid bij de
Voorwerp-rubriek. Om een kleine koppeling te krijgen aan diens bezigheden voor onze dorpskrant zit een
toepasselijk woord verborgen in de gekleurde verticale balk in het invulraster.
Het invulraster of diagram wordt voorzien van woorden, begrippen of namen die (moeten) volgen uit
onderstaande teksten, vragen of impliciete uitnodiging tot reactie. De puzzel bestaat uit 12 regels. Tussen de
grijze blokjes worden de reacties ingevoerd. Voor invulling van elke regel ( 1 tot en met 12) is de informatie
daarvoor hieronder opgenomen.
De kleine cijfers in de rastervakjes duiden op gelijke letters. De letter ij gaat voor één letter. De letters q, x,
en z komen in deze filippine niet voor.
Puzzelopdrachten
1.
Onze dorpskrant tipte in 2017 een bestaan van 25 jaren aan. Wie was toen het langst redactielid?
2.
Een Amsterdamse dame schrijft zeer waarderend over de vrijwilligers die de lol aan een (doorgaans
kort) seizoenverschijnsel mogelijk maakt. Wat voor lol?
3.
Dit jaar nóg een jubileum. Het organiseren zat “Nooit Ophouden Altijd Doorgaan” in het bloed.
De dames van deze gymvereniging gaven de aanzet. Wat bewoog hen tot wat?
4.
Een van de vaste adverteerders van Dorpskrant Buinerveen vroeg -ook- steeds aandacht voor diens
langdurige ervaring. Kalenderjaar 2022 zou een kroon op het werk gezet kunnen worden. In welk
tijdvak is de bedoelde ervaring opgebouwd?
5.
In de terugblik op Kerstmis 2015 blijkt dat Lonneke Visser een goed en toekomstbestendig
kinderkoor in de steigers heeft gezet. Deze groep leerlingen van de basisschool zorgden - met een
heuse flashmob – voor een prachtige show. Hemmeltiedwaardig?! Naam van dit koor?
6.
Bij de bibliotheek een handige cursus voor internetgebruik. Naam?
7.
Voor het decenniumjubileum van de Spelweek kende de organisatie maar liefst 42 ondersteuners. Eén
daarvan verkoopt gipsplaten. Die was ook in te huren voor een toegespitste klus. Waarvoor?
8.
Al enkele jaren in Buinerveen een verblijfplaats van niveau.
9.
Jan belt Piet, Piet belt Karin, Karin naar Bram, Rika enzovoorts. In de covid-19-periode een
mogelijkheid om met elkaar contact te houden. Voorkom en verjaag de eenzaamheid en zoek
manieren om met anderen verbonden te blijven. Via “Telefoontje-Appje-Mailtje” van . . . Wie?
10.
Marjan Poelman bezocht Janita Holm in 2013 en vernam haar droom om na werken bij de bieb een
eigen winkel te beginnen. En ja, wat brengt zij aan “de man”?
11.
Een voorwerp dat de lezer - ook in de kroeg – heeft beziggehouden. Willem Wanders schrijft over het
aanbrengen van een kram op de neus van een (slacht)varken. Is voorbereiding voor de reis naar slager
Kruit. Thea van der Teems meldde de correcte naam van dit voorwerp. Welke naam?
12.
Plezier beleven aan een regenboogspel én het inwijden van een “basket”. Al wat langer geleden. Op
welke locatie? Naam van die plaats?
De oplossing
Is de lezer erin geslaagd deze filippine op te lossen,
dan niet schromen het gevonden woord door te geven
aan de redacteur van onze dorpskrant.
Zie adresgegevens in het colofon.
De constructeur van de puzzel en overige hoeders
van de dorpskrant gaan uit hun dak bij elke binnengekomen puzzelreactie.
Dat geeft ook blijk van uw dorpskrant-betrokkenheid.
In de augustuseditie zullen de puzzelopdrachten uit
en te na / van boven tot onder worden ontleed en toegelicht.
Martin
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Wel en wee in Buinerveen??
Bel of mail dan een van de bestuursleden van de Stichting Dorpshuis.
U vindt de namen en email-adressen van de bestuursleden hieronder.
Het bestuur van de Stichting Dorpshuis Buinerveen zou graag zijn medeleven tonen bij blijde en minder
blijde gebeurtenissen in ons dorp. Daartoe is deze rubriek in onze dorpskrant opgenomen.
Helaas horen wij niet alles tijdig en daarom roepen wij uw hulp in. Belt u of mailt u ons als u vindt dat een
kennis, buur(man of vrouw) of familie een bewijs van medeleven op prijs zou stellen. Of misschien wel een
felicitatie zou verdienen! Wij zorgen er dan voor dat het door u aan ons doorgebelde of doorgemailde
nieuws in de rubriek “Wel en wee in Buinerveen” wordt opgenomen.
Alleen met uw medewerking is dit mogelijk. Vermelding van de naam, adres en de reden is voldoende.
Bestuur Stichting Dorpshuis Buinerveen
Gienus Ratering voorzitter 06 13686986
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
Jacob Hospers
0616554099
Email van onze beheerder:

gienus@hrcoatings.nl
gplat@hetnet.nl
ina.ottens@outlook.com
ab.poelman@ziggo.nl
jvannoortwijk@hetnet.nl
harm-jane@online.nl
jacobhospers@outlook.com
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Sportnieuws
De tijd vliegt, tijdens dit schrijven is het alweer eind mei. Een
maand van een tweetal terugkerende activiteiten voor onze vereniging. Op zaterdag 7 mei hadden we de oud-ijzer actie. Voor
ons een lucratieve actie. Ook dit
jaar werd er weer genoeg aangeboden waar we een hele ochtend
mee zoet waren. In veel gevallen
werd er gebeld en gemeld dat er
voor ons wat klaar stond en in
andere gevallen stond het langs
de weg. Het aantal kilo's was
misschien wat minder, maar de
oud-ijzer prijs was prima en dat
heft elkaar dan weer mooi op
voor een goede opbrengst van
ruim 800 euro.
De tweede activiteit is de fiets
puzzeltocht op Hemelvaartdag.
Dit organiseren we samen met de
Voetbalvereniging onder de noemer Sportvereniging. Na 2 jaar
van afwezigheid hebben we
besloten er weer voor te gaan. We
hebben ons best gedaan weer
leuke en gevarieerde vragen te
bedenken voor volwassenen en
kinderen. Om de drempel te verlagen en daardoor de hoop op
meer deelnemers, is het inschrijfgeld hiervoor geschrapt en konden mensen eventueel een vrije
gift geven.
Toch leverde dit niet het gewenste aantal puzzellaars en fietsers
op. De teller bleef jammer genoeg bij 20 deelnemers steken,
waardoor wij ons afvragen of we
dit volgend jaar nog moeten organiseren? Degene die het hebben
gefietst kwamen gelukkig positief gestemd terug. Ondanks dat
vraag 10 spoorloos verdwenen
was. Er zijn veel goede antwoorden gegeven waardoor er voor de
3e plek veel gegadigden waren.
Gelukkig was er een vraag én een
pot met munten (hoeveel zit er in
de pot?) Degene die het dichtst
bij het werkelijke aantal kwam,
is er met de derde prijs vandoor

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

€ 6.00
€ 3.00
€ 8.50
€ 6.00

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:
€11.50
Persoonlijk lidmaatschap:
€ 6.50
gegaan. Leuk om te vermelden is
dat het juiste aantal munten toch
ook is geraden! De prijsuitreiking en het doornemen van de
vragen werd dit keer gedaan door
Sjoerd ipv Arnold.
De einduitslag is als volgt.
Bij de kinderen
1. Esmee Vlieghuis
2. Bas Ratering
3. Isa Ratering

Bij de volwassenen
1. Bram van Buuren
2.Sanne Middeljans
3. Ina Habing
Dank voor jullie deelname en
achteraf was het toch weer leuk
om dit te organiseren en leverde
het een gezellige middag op in
het Dorpshuis.
Tot een volgende keer!
De Schaatsvereniging
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Gezocht: collectanten in de week van 27 juni tot en met 2 juli!
Steun de strijd tegen de meest invaliderende ziekte onder jonge mensen
Multiple Sclerose (MS) is een progressieve ziekte van het zenuwstelsel en de meest invaliderende ziekte
onder jonge mensen. De oorzaak is nog steeds niet bekend en er is nog geen genezing mogelijk. De droom
van het Nationaal MS Fonds is een toekomst zonder MS. Daarom zijn wij op zoek naar collectanten die in
de week van 27 juni tot en met 2 juli langs de deuren willen gaan om geld in te zamelen. Maar er zijn meer
manieren om geld op te halen: collecteren met je mobiele telefoon door een betaalverzoek met vrienden en
familie te delen bijvoorbeeld. Helpt u ons mee?
Er zijn in Nederland meer dan 25.000 mensen met MS. Vooral jonge mensen tussen de 20 en 40 jaar worden
door deze ziekte getroffen. Zij zijn in de bloei van hun leven en gaan een onzekere toekomst tegemoet.
MS is een ziekte van het centrale zenuwstelsel. De laag om de zenuwen (myeline) wordt door het eigen
afweersysteem aangevallen en beschadigd. De zenuwen komen bloot te liggen, waardoor ze signalen van en
naar de hersenen minder goed of zelfs helemaal niet meer doorgeven. Mensen met MS kunnen hierdoor
plotseling verlammingsverschijnselen of uitval van lichaamsfuncties krijgen. Er ontstaan allerlei klachten,
bijvoorbeeld bij het zien, lopen of praten.
Word collectant
Met de opbrengst van de collecte maakt het Nationaal MS Fonds
onder andere wetenschappelijk onderzoek mogelijk naar de oorzaak
van en de oplossing voor MS. Ook zetten we ons in voor het continu
verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met MS en hun
zorg. Kijk voor meer informatie hierover op onze website:
www.nationaalmsfonds.nl .
Door voor ons te collecteren, kunt u hieraan bijdragen.
U bepaalt zelf hoe en hoe lang u collecteert.
Voor iedereen is er een passende manier van collecteren.
Hoe werkt het?
Wilt u zich aanmelden als collectant in de MS Collecteweek of
wilt u meer informatie?
Kijk dan op www.nationaalmsfonds.nl/collecteren.
Nu al in actie komen kan natuurlijk ook.
Maak dan een digitale collectebus aan op
www.digicollect.nationaalmsfonds.nl. Zo kunt u het hele jaar door collecteren!

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

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

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

Maandag:
Woensdag:
Vrijdag:

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

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

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.

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!
Hebt U nog vragen hierover bel
dan tel. 06 81810359
Vrijwilligers VV Buinerveen

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

212446

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

brammes@hetnet.nl
Website:

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

Druk:
Middeljans,
Buinerveen
tel. 212232

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

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