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Zoals ieder jaar zou ook in 2020 
de laatste week van de zomerva-
kantie een Spelweek aangeboden 
worden aan de kinderen en jeugd 
van Buinerveen en Nieuw-
Buinen West.
Het Spelweekbestuur was in de 
winter van 2019-2020 volop 
gestart met de voorbereidingen 

e
en omdat het de 15  opeenvol-
gende editie zou worden was er 
een speciaal, extra leuk program-
ma op poten gezet.  Een jubi-
leumjaar verdient immers wel 
wat extra's. 
Om op alles goed voorbereid te 
zijn was het bestuur op tijd 
begonnen met vergaderen. De 
opslagzolder boven het Dorps-
huis werd flink opgeruimd en 
doordat er leuke dingen weer 
tevoorschijn kwamen was het 
team extra gemotiveerd. Tot-
dat…..tja….dat einde kennen we 
inmiddels allemaal.
Alleen, het bestuur vond het niet 
doorgaan zo zuur. Je hebt je weer 
met alle ziel en zaligheid ingezet 
voor de jeugd en de gemeen-
schap, en dan blijkt alles voor 
niets, of ieder geval voor dit jaar. 

En natuurlijk verheugen heel 
veel kinderen zich iedere zomer 
weer op deze afsluiting van de 
vakantie en ook die zouden 
ineens een extra week gewoon 
thuis zitten, zonder vertier, zon-
der spellen, zonder een weerzien 
met klasgenootjes voordat de 
scholen weer beginnen. Je laat 
het over je heen komen, je kunt er 
toch niets aan doen. Regels zijn 
regels. 
Maar het kriebelde toch flink 
onderhuids bij de verschillende 
bestuursleden. Via de groepsapp 
werd onderling contact gezocht. 
Kunnen we niet toch iets organi-
seren, toch iets leuks doen, bin-
nen alle regels en regelgeving? Is 
er budget? De jaarlijkse stroop-
wafelactie kon vanwege alle 
beperkingen immers niet door-
gaan dus het was even afwachten 
wat er financieel wel mogelijk 
was. Nu heeft een goede organi-
satie altijd wat achter de hand en 
gelukkig was er voldoende reser-
ve om het hoogtepunt van de 
spelweek wel te organiseren: de 
stormbaan. Lees verder op pag.11
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ACTIVITEITEN IN EN OM HET DORPSHUIS
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Nieuw-Buinen
Locatie:
MFA Noorderbreedte, 
Noorderdiep 137
9521 BC Nieuw-Buinen
Tel.: 0800 2009
Mail: 

Maandag: 09.00 - 12.00 uur

Woensdag: 09.00 - 12.00 uur

Vrijdag: 09.00 - 12.00 uur

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

Halen en brengen van goederen 
op afspraak via 
Angelique Delfsma

  

hetveenland@
socialeteamsborgerodoorn.nl

tel. Is 0683806189

 

DATUM VOLGENDE EDITIES  
DORPSKRANT BUINERVEEN

Verschijning: eind van de betreffende maand

   brammes@hetnet.nl

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

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

Nummer 6 inleveren voor 2 december 2020

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

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

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

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

Tarief: 
€ 35,00 voor de B/E keuring 

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

Website:

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

en ze worden geplaatst in de agenda.

www.buinerveen.nu

Agenda

28 nov Schaatsen 
Kardinge

12 dec Kerstactie

30 dec

20 feb
 

Schaatsen 
Kardinge

Schaatsen 
Kardinge

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

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

Dit jaar helaas geen Sinterklaasfeest in Buinerveen/Nieuw-Buinen west.

Vanwege de aangescherpte maatregelen omtrent het Corona-virus heeft de organisatie contact gezocht met 
burgemeester Seton van gemeente Borger-Odoorn.
Er zijn veel regels:
-Bezoekersstromen scheiden
-Hygiëne maatregelen treffen
-Afstand houden en daarop toezien
-Gezondheidscheck
-Reserveren van tevoren
-Gegevens noteren
-Maximaal 30 personen, aangezien er volwassenen bij aanwezig zijn
-Placeren en op je plaats blijven zitten
Als je dit allemaal bekijkt, kan dit niet uitgevoerd worden op de wijze, zoals wij het Sinterklaasfeest willen 
organiseren.
Heel spijtig! Hopelijk is volgend jaar de situatie weer normaal, zodat we Sinterklaas en zijn Pieten van harte welkom 
kunnen heten in ons dorpshuis. En een mooi feest kunnen organiseren.
Er wordt nog nagedacht over een alternatief plan waarbij Sinterklaas toch nog samen met de Pieten in ons dorp langs 
komt.

Organisatie:
Schaatsvereniging Buinerveen e.o.
Voetbalvereniging Buinerveen
Plaatselijk Belang Buinerveen/Nieuw-Buinen west
Spelweek Buinerveen
Toneelvereniging De Schoakel
Dorpshuis De Viersprong

GEANNULEERD



Wij worden gesteund door:

Humanitas Nederland bestaat 75 jaar (1945-2020 )

Humanitas afdeling Emmen/Borger-Odoorn viert dit 75-jarig bestaan van Humanitas met een
taartenactie. Iedere bewoner van de gemeenten Emmen en Borger-Odoorn die in 1945 is
geboren, en dus ook in 2020 75 jaar wordt, krijgt een heerlijke taart thuisbezorgd. 
Bent of kent u een inwoner die 75 jaar wordt? Meld u dan aan bij Djoek Grimme (06-53405804)
of Zwaan Evenhuis (06-21598216) Of stuur een mail naar emmen@humanitas.nl

Bakker Kuipers Valthe sponsort deze actie.

Ambachtsbakker Kuipers, de bakkerij met een warme sfeer en ambachtelijke producten die de 

bakker met liefde voor u bereidt. ‘Eet het en je weet het’ is dan ook de slogan die bij deze bakker op 

het lijf is geschreven. Door gebruik te maken van natuurlijke grondstoffen zijn alle producten erg 

smaakvol en geniet u volop van wat u eet.

Ambachtsbakker Kuipers schoolstraat 4, 7872PC Valthe.

Telefoon: 0591-512247 Mail: kuipers@ambachtsbakker.nl
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KERSTACTIE

De gezamenlijke scholen CBS school 59 en OBS 75 komen weer bij u aan de deur voor de 
jaarlijkse kerstactie met de verkoop van heerlijke droge worsten 

en de ovenverse suikerbroden.
Dit jaar zal het iets anders gaan i.v.m. Corona. Wij komen bij u aan de deur op gepaste 

afstand. Graag willen wij u vragen of u contant wilt betalen.
Deze actie is ten behoeve van de schoolkinderen. 

Wij hopen dat uw bijdrage helpt om extra activiteiten hiervan te kunnen doen.

Wij komen 

Zaterdag 12 december a.s. 
tussen 10.00 – 13.30 

uur bij u langs.

Voor informatie en of bestellingen kunt u contact opnemen met:
CBS School 59                      Monique Meijer:  06-27742899 
OBS 75                                  Jannie Bijkerk:     06-14106641
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Zoals waarschijnlijk inmiddels 
iedereen wel weet is het beheer 
van ons Dorpshuis overgegaan in 
andere handen. Per 1 september 
zwaait Giny hier de scepter 
samen met haar vakkundige 
team. Natuurlijk zijn we als 
bewoners allemaal nieuwsgierig 
naar haar motivatie en haar ach-
tergrond. Het Dorpshuis is toch 
het kloppende hart van Buiner-
veen en gaat velen van ons zeer 
aan het hart. Vandaar ook  dat 
redactie van de Dorpskrant een 
kennismaking op de agenda zette 
voor de komende editie.
Giny kende Buinerveen met haar 
Dorpshuis al van jaren geleden. 
Toen Grietje nog beheerster was 
kwam ze geregeld even langs 
voor wat gezelligheid. Ze had 
nooit gedacht dat ze hier nog 
beheerster zou worden maar ze 
was toe aan iets totaal anders, iets 
nieuws, een nieuwe uitdaging. 
Kortom, het roer om. Toen ze dat 
eenmaal voor zichzelf duidelijk 
had en daar met haar vriendin 
over sprak, werd het ineens één 
en één is twee. Haar vriendin, 
Ria, is nu ook onderdeel van haar 
vaste team achter de bar. Nog op 
de achtergrond om Giny de 
kneepjes van het vak te leren. 
Ria, misschien wel bekend bij 
enkelen, zit al 29 jaar in het vak 
en heeft altijd samen met haar 
man de scepter gezwaaid op Cafe 
Veldzicht te Vledderveen. En 
toen Corona in het spel kwam en 
eigenlijk ook het pensioen voor 
de deur stond heeft Ria, samen 
met haar man en kinderen beslo-
ten om te stoppen aldaar. En laat 
Giny nu net in die zelfde tijd met 
het idee komen, super dapper 
overigens in deze tijd, om in een 
nieuw avontuur te willen stappen 
hier in Buinerveen. Ria die het 
onder de mensen zijn en de hore-

ca toch wel miste wilde Giny 
graag op gang helpen en zo is de 
nieuwe start gemaakt en zijn de 
rollen omgekeerd. Giny zwaait 
de scepter en Ria helpt haar waar 
ze kan.
Maar er was natuurlijk meer 
nodig, want ons Dorphuis is ook 
uitgerust met een prachtige keu-
ken waar ook weer een goeie kok 
gewenst was. En heel toevallig, 
met een verjaardag kwam dit ter 
sprake en kwam Johnny op haar 
pad. Johnny zwaait nu de scepter 
in de keuken. Jarenlange erva-
ring en hij houdt erg van de Azia-
tische keuken, dus dat belooft 
misschien nog wat. De weekend 
plates blijven wat ze zijn: elke 
week een ander gerecht voor een 
zeer schappelijke prijs. We zul-
len de signatuur van Johnny er 
vast in leren kennen. Via Face-
book worden deze elke week 
bekend gemaakt. Daarnaast zul-
len ze met de loop van de tijd een 
eigen menu kaart ontwikkelen. 
Natuurlijk blijven de patat en de 
snacks. Want Buinerveen houdt 
echt wel van een goeie zak patat 
en snacks kwamen ze al achter. 
De gehaktbal blijkt wat minder 
gemeengoed en dat hadden ze 
dan weer niet gedacht. Wat echter 
de lokale gewoonten en gebrui-

ken en eetwensen zijn, dat moet 
nog duidelijker worden ook voor 
de bestellingen en de voorraden. 
Daarnaast is het nu in deze onze-
kere tijd natuurlijk erg afwachten 
wat er komen gaat waardoor 
volle koelingen en diepvriezers 
wel een risico zijn en dingen 
soms op=op zijn. Maar lekkere 
alternatieven zijn er altijd voor 
handen.
Ook catering, hapjes of speciale 
menu's zijn op aanvraag beschik-
baar, alles is bespreekbaar. Kom 
gewoon langs, bel of neem per 
mail contact op. Dat mailadres is 
overigens gewijzigd. Het juiste, 
huidige mailadres is dorpshuis-
deviersprong@gmail.com. De 
rest van de gegevens zijn ong-
ewijzigd gebleven, zie ook de 
advertentie elders in deze krant.
Voorzichtig zijn enkele vereni-
gingen de afgelopen maand opge-
start en ook de vergadering van 
de Stichting heeft hier al weer 
plaats gevonden. Voor de 
bescheiden Giny volop kans om 
haar talenten en gastvrijheid te 
laten zien. 
Op de vraag of Giny nog wat 
kwijt wil aan ons als bewoners 
zegt ze: 'Iedereen is van harte 
welkom, we zien jullie graag 
komen. We hopen ook dat we 

Een nieuwe 
uitdaging

dorpshuisdeviersprong@gmail.com

Tel. 0599-212813

mailto:geerthilbolling@wanadoo.nl
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gauw weer normale tijden krij-
gen.' Het leuke vindt ze ook de 
verscheidenheid aan mensen en 
leeftijden.
Giny geeft ook nog aan dat de 
lopende sponsor contracten 
gewoon verlengd worden. Ze 
heeft net de voetbal weer toege-
zegd dat ze gewoon de afspraken 
voortzet. Ze beseft als geen ander 
dat ons Dorpshuis het hart is van 
onze samenleving en ze hoopt 
dan ook met iedereen de goede 
opgebouwde relatie van de afge-
lopen jaren voort te kunnen zet-
ten.

Op dit moment van schrijven is 
het eetcafé nog gewoon geopend, 
maar de kans is groot dat we weer 
alleen de afhaal richting op gaan, 
of zelfs nog erger. Hou in ieder 
geval Facebook of de communi-
catie aangeplakt bij het Dorps-
huis in de gaten voor de laatste 
openingstijden en mogelijkhe-
den. Indien er weer een (gedeel-
telijke-) lockdown komt, dan 
wordt per moment bekeken wat 
er mogelijk is. Getracht zal wor-
den om in ieder geval de afhaal 
van het standaard patat- en 
snackmenu aan de gang te hou-
den, mits het mag natuurlijk.

Wij als redactie wensen Giny en 
haar team ontzettend veel succes. 
Invloeden van buitenaf kunnen 
we niet beïnvloeden (Corona) 
maar we kunnen als bewoners 
haar zeker laten zien dat Buiner-
veen e.o. er alles aan zal doen om 
ook haar een goeie start te geven 
en een boterham te laten verdie-
nen in ons prachtige Dorpshuis.

Marjan Poelman

Feestverhuur / materieelverhuur

Info: website; www.potverhuur.nl

Email;

Facebook; www.facebook.nl/potverhuur

Telefoon; 06-23213242

Adres; Zuiderdiep 131  Nieuw-Buinen

oa Abraham / Sarah poppen, 

statafels, kloofmachines etc. 

info@potverhuur.nl

http://janvannoortwijk.mijnalbums.nl/
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Hallo 
Toneelvrienden,
Hier even weer een bericht van 
toneelgroep de Schoakel.
We hebben besloten dat we dit 
jaar geen uitvoering geven.
We hopen dat als het volgend 
jaar weer verantwoord is na de 
zomer de draad weer op te 
pakken. 
Wij hopen jullie dan weer te 
zien op een van onze 
uitvoeringen.

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

Ook voor:
     - manicure
     - diabetes en reuma
     - vergoeding ziekenfonds
       mogelijk
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Nieuws OBS 75

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

www.obs75nieuwbuinen.nl.nl

Er gebeurt veel in de wereld om 
ons heen. Dagelijks worden we 
weer geconfronteerd met nieuwe 
besmettingen, ziekenhuisopna-
mes en helaas mensen die sterven 
aan de gevolgen van het Corona-
virus. Het houdt ons allemaal 
bezig,  steeds weer aanpassingen 
in de maatregelen. Gelukkig kun-
nen we nog steeds naar school.
We hebben er inmiddels 8 weken 
op zitten en die zijn voorbij 
gevlogen. Ondanks alle Corona-
maatregelen hebben we met de 
leerlingen interessante en leuke 
activiteiten ondernomen. 
We stimuleren op vele manieren 
het leesonderwijs:
Onze leerlingen van groep 7/8 
hebben een workshop gehad over 
voorlezen. We doen namelijk 
mee aan de voorleeswedstrijd. 
De leerlingen hebben tips en han-
digheidjes gekregen over hoe ze 
zo mooi en goed mogelijk kun-
nen voorlezen. De schoolkampi-
oen is op dit moment nog niet 
bekend.
In groep 5/6 zijn we met onze 
leerlingen gestart met het Lees-
vreters project. De leerlingen 
lezen 10 boeken, daarover wor-
den digitaal vragen gesteld en 
soms moeten er creatieve 
opdrachten worden ingeleverd. 
Eind november is er het gemeen-
telijk eindfeest van het Leesvre-
ters project.
In groep 1 en 2 stimuleren we het 
leesonderwijs door veel voor te 
lezen, rijmpjes en versjes aan te 
leren en gebruiken we  Kamisi-
bai, een project van een aantal 
weken, om een aantal boeken 
centraal te stellen. Deze boeken 
worden voorgelezen, de leerling-
en maken er werkjes bij.
Schoolbreed besteden we 
natuurlijk aandacht aan de Kin-
derboekenweek.
Burgemeester Seton van de 
gemeente Borger-Odoorn kwam 
samen met de directeur van het 

hunebedmuseum naar onze 
school om de aftrap te geven 
voor Oktobermaand Kinder-
maand. De burgemeester las een 
prachtig verhaal voor over de 
“verwoesting van Hunsow”. Het 
was een spannend verhaal, de 
leerlingen luisterden aandachtig.  
Na afloop van het verhaal vertel-
de de directeur van het Hunebed-
museum over Oktobermaand 
Kindermaand. Ook mochten de 
leerlingen nog vragen aan de 
burgemeester stellen. De burge-
meester liet het boek met daarin 
het verhaal voor ons achter. 

Aangezien we niet iedereen 
fysiek op school mogen ontvang-
en, deed de inspectie van het 
onderwijs deze keer een digitaal 
onderzoek.  De intern begeleider 
en de schoolleider van onze 
school brachten de inspecteur op 
de hoogte van de lopende zaken 
en de verbeterpunten waaraan 
we werken op de hoogte. Het was 
een gesprek van ruim anderhalf 
uur. Het resultaat was voldoende. 
Natuurlijk zijn we hier heel blij 
mee. Het gesprek leverde een 
aantal nieuwe inzichten op.

Samen met de verkeersouder heb 
ik een digitale vragenlijst door-
genomen met de veiligheidsco-
ördinator van de regio Drenthe.  
Deze vragenlijst was bedoeld om 
inzicht te krijgen in de voortgang 

van de verkeersactiviteiten op 
onze school. We zijn immers een 
school met een Verkeersveilig-
heidslabel en dat label willen we 
graag behouden. Ik kan u melden 
dat we ook de komende 3 jaar het 
label op de muur mogen houden.

Op vrijdag 2 oktober vond de 
jaarlijkse fietsenkeuring plaats. 
De fietsen van de leerlingen uit 
de groep 5 t/m 8 werden gekeurd.
Alle leerlingen  zijn geslaagd 
voor het brigadiersexamen.

We vonden het heel plezierig dat 
we op afspraak de oudercontac-
ten hebben kunnen laten door-
gaan. Het waren plezierige 
gesprekken.

De leerlingen van de bovenbouw 
hebben meegedaan aan de survi-
valrun bij 25 Graden Noord. Dit 
was een sportieve en modderige 
ervaring. De leerlingen hebben 
ervan genoten!
Wat er in de komende periode op 
de rol staat zijn o.a. klassenbe-
zoeken bij de leerkrachten, uit-
stapjes naar het gevangenismu-
seum, schoolvoorstellingen en 
workshops. 
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Wel en wee in Buinerveen?? 
Bel of mail dan een van de bestuursleden van de Stichting Dorpshuis. 
U vindt de namen en email-adressen van de bestuursleden hieronder. 
Het bestuur van de Stichting Dorpshuis Buinerveen zou graag zijn medeleven tonen bij blijde en minder 
blijde gebeurtenissen in ons dorp. Daartoe is deze rubriek in onze dorpskrant opgenomen. 
Helaas horen wij niet alles tijdig en daarom roepen wij uw hulp in. Belt u of mailt u ons als u vindt dat een 
kennis, buur(man of vrouw) of familie een bewijs van medeleven op prijs zou stellen. Of misschien wel een 
felicitatie zou verdienen!  Wij zorgen er dan voor dat het door u aan ons doorgebelde of doorgemailde nieuws 
in de rubriek “Wel en wee in Buinerveen” wordt opgenomen. 
Alleen met uw medewerking is dit mogelijk. Vermelding van de naam, adres en de reden is voldoende. 

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

Email van onze beheerder: 
Xander en Marijke Bardewee

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

bardewee.drenth@gmail.com

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

0599639516 
0616554099

Van 16 t/m 21 november 2020 vindt de landelijke huis-aan-huiscollecte van het Nationaal MS Fonds 

plaats. We zijn hard op zoek naar collectanten in Buinerveen (BORGER-ODOORN). Help jij ons in de 

strijd tegen multiple sclerose (MS)?

Anders dan anders

Door het coronavirus ziet de MS collecte ziet er dit jaar anders uit. Collecteren mag van de overheid, maar het is niet 

vanzelfsprekend dat onze collectanten allemaal langs de deur gaan. Daarom biedt het Nationaal MS Fonds andere manieren van 

collecteren aan haar collectanten. Collectanten kunnen een donatieflyer met QR-code door brievenbussen in hun omgeving doen. 

Ook is het mogelijk om online te collecteren met een digitale collectebus. Meer informatie hierover vindt u op 

www.nationaalmsfonds.nl/ms-collecte/collecteren-in-coronatijd/

Lia collecteert al tien jaar

Iedere collectant heeft zijn of haar eigen reden om zich in te zetten in de strijd tegen MS. Zo ook Lia, die inmiddels alweer tien 

jaar collecteert voor het Nationaal MS Fonds. Haar man kreeg in 2002, na een aantal jaar van vage klachten, de diagnose MS. De 

impact op het gezin was groot. 'Hij was 52 en een sterke en ondernemende man. Na de diagnose stortte zijn wereld in. Hij kon 

niet accepteren dat hij ziek was. Door concentratieproblemen en vermoeidheid moest hij al vrij snel zijn werk als 

assurantieadviseur opgeven. Hij voelde zich afgeschreven. Die periode heeft een wissel op het gezin getrokken. En nog. Mijn man 

heeft veel last van vermoeidheid en kan nog maar een meter of twee, drie lopen. Hij gaat ook cognitief achteruit. Om daar een 

weg in te vinden, is een proces. Als partner kun je je machteloos voelen. 

Door te gaan collecteren, had ik het gevoel dat ik toch iets kon bijdragen.' 

MS staat niet stil, dus wij ook niet

De opbrengst van de collecte is enorm belangrijk voor het Nationaal MS Fonds. Met de opbrengst van de collecte wordt onder 

andere onderzoek naar betere behandelingen en een betere kwaliteit van leven voor mensen met MS gefinancierd. Dit onderzoek 

mag niet stil komen te liggen, MS staat immers ook niet stil. Helpt u mee? Word collectant.

Meer informatie of aanmelden: www.nationaalmsfonds.nl/collecteren 

mailto:gienus@hrcoatings.nl
mailto:gplat@hetnet.nl
mailto:ina.ottens@ziggo.nl
mailto:ab.poelman@ziggo.nl
mailto:jvannoortwijk@hetnet.nl
mailto:bardewee.drenth@gmail.com
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Gehandicapten Platform Borger-Odoorn
Secretariaat: Molenstraat 64 9531 CK Borger.
 E- gehandicaptplatformbo@home.nl
Tel.  0599-234722

Wij gaan de lucht in

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

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

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

Misschien kunt u er nog uw voordeel mee doen 

Veel plezier, platform leden GP Borger-Odoorn. 

Vervolg van pag. 1

Deze staat altijd standaard op het 
reguliere vrijdagprogramma en 
is echt de trekker van de week. 
Weliswaar iets kleiner deze keer, 
maar zeker niet minder leuk. 
Daarnaast waren er o.a. water-
spelletjes, een buikschuifbaan en 
flessenvoetbal. En dat allemaal 
zonder extra vrijwilligers, alleen 
het vijf koppige bestuur bege-
leidde de kinderen. Maar liefst 
60 stuks, verdeeld over de och-
tend en middag. Het vroeg mis-
schien wat meer discipline van 
de kinderen, maar het is een 
super geslaagde dag geworden. 
Waar eerst voor de 12+ jeugd nog 
iets anders in de planning stond, 
is toch besloten deze samen te 
voegen met de kinderen van 
groep 5-8. Eerst even wennen 
voor de oudsten misschien, maar 
uiteindelijk hebben ze allemaal 
samen erg genoten van datgeen 
wat voor hen beschikbaar was. 
De leiding had bewust geen 
groepjes gemaakt zodat de kin-
deren zichzelf konden vermaken 
waar en met wie ze maar wilden. 
En het liep voorbeeldig. Eén van 
de bestuursleden zei later nog: 
'Als na afloop een kind op je 
afkomt en je vervolgens met een 
stralende lach vertelt dat ie de 
mooiste dag van zijn leven heeft 

gehad, dan groeit je hart van trots 
en blijdschap en weet je weer 
waarvoor je het allemaal doet; 
die kids een leuke dag bezorgen!'
Gelukkig was de voetbalvereni-
ging weer bereid om zijn accom-
modatie beschikbaar te stellen. 
Doordat er hekken zijn en een 
poort, kon er volledig Corona-
proof georganiseerd worden. De 
ouders bleven ook keurig buiten 
het terrein zoals was afgespro-
ken.

Terugkijkend kan geconcludeerd 
worden dat het goed gelukt is om 
een kleintje Spelweek te organi-
seren. De jubileumplannen blij-
ven vooralsnog op de plank lig-
gen. Maar wat in het vat zit ver-
zuurt niet dus het Spelweekbe-
stuur laat zeker weer van zich 
horen zodra het kan. 

Marjan Poelman
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Iedereen die geregeld in ons 
Merasbos wandelt zal gezien 
hebben dat er flink wat activiteit 
is van gemotoriseerde machines, 
kettingzagen en mannen in vei-
ligheidspakken. Waarschijnlijk 
zal menigeen zich ook lam 
geschrokken zijn van de kaalslag 
die lijkt plaats te vinden. Begrij-
pelijk als je nu, in de herfst, de 
vele verreden doorgangen ziet, 
alsof er rücksichtloos dwars door 
de bossen gebenterd wordt en 
snoeiwerkzaamheden plaatsvin-
den. Maar niks is minder waar. 
Het mag dan nu zo lijken, over 
een jaar zullen we zien dat ons 
Merasbos weer een aantrekkelijk 
en waardevol bos aan het worden 
is waar mensen, dieren en plan-
ten in optima forma kunnen 
leven en vertoeven.
Onderhoud was dan ook echt 
nodig. Wie kende de piepende, 
krakende en schurende geluiden 
niet als er bij een beetje wind 
door het bos gewandeld werd? 
Bomen die omlagen, die scheef 
stonden, meest dood leken of 
gewoon niet optimaal de vrijheid 
hadden om hun kroon te ontwik-
kelen. Elk jaar gaan de bestuurs-
leden van de Schaatsvereniging 
met vrijwilligers het bos in ter 
voorbereiding van de jaarlijkse 
Spokentocht om de paden weer 
gangbaar de maken. Met ketting-
zaag versperrende bomen weg 
zagen of ander overtollig bodem-
groen, denk aan bramen en 
brandnetels, opruimen. En elk 
jaar werd dat lastiger omdat het 
eigenlijk wel een heel erg woeke-
rend bos geworden was door de 
jaren heen.
De oplettende bezoeker heeft 
kunnen zien dat er bomen voor-
zien zijn van een blauwe stip. Dat 
zijn de zogenaamde toekomstbo-
men. Bomen die ook bij volgend 
onderhoud ontzien worden en 
alle ruimte krijgen om zich te 
ontwikkelen. En om deze toe-

Onderhoud Merasbos
komstbomen de ruimte te geven 
worden omliggende bomen 
geveld. Dat is zichtbaar gemaakt 
door een geschilderde oranje 
cirkel om de boomstam. Voor de 
leek soms niet altijd even 
logisch; een miezerig boompje 
met een blauwe stip en een uit de 
kluiten gewassen boom er naast 
die veel mooier lijkt met een oran-
je cirkel. Gelukkig zijn er experts 
aan het werk en gaat dat helemaal 
goed komen.
Tevens wordt er ook op grotere 
hoogte uitgedund, zodat de juiste 
bodemvegetatie als kruiden en 
struiken meer kans krijgt en de 
variatie en gelaagdheid verbe-
tert.  Dit is met name rondom de 
ijsbaan gedaan. 
Ons Merasbos kent heel erg veel 
essen. Op zich mooie bomen 
maar ze zijn helaas aangetast 
door de een schimmel die essen-
taksterfte veroorzaakt. Deze wor-
den dus volledig geveld en weg-
gezaagd om de veiligheid te kun-
nen waarborgen. Ook enkele 
populieren die vlak achter de 
huizen staan gaan tegen de vlak-
te.
Het bos is vergeven van de Ame-
rikaanse Vogelkers. Een uit-
heemse soort die nieuwe aan-

plant overheersen gaat als er 
niets aan wordt gedaan. De ver-
nietiging van de Vogelkers geeft 
ook een treurige aanblik, maar is 
echt nodig om het Merasbos toe-
komstbestendig en gevarieerd te 
maken en te houden. Wie herin-
nert zich niet de georganiseerde 
snoei-acties met onder andere 
NL-Doet om die Vogelkers te 
verwijderen? Gelukkig wordt 
het nu op grote, professionele 
schaal aangepakt.
Als alles weer bijgewerkt is, is 
het de bedoeling dat komend 
voorjaar er nieuwe aanplant 
gezet wordt. Bomen als Linde, 
Iep en Boomhazelaar. Dat zijn 
soorten die redelijk goed bestand 
zijn tegen de effecten van de kli-
maatverandering en hebben een 
positieve invloed op de ontwik-
keling van de biodiversiteit.
Kortom, het bos lijkt nu één 
groot, ongeorganiseerd slagveld, 
maar wees verzekerd, het komt 
goed en wordt zelfs beter. In 
2002 tijdens een jaarvergadering 
van Plaatselijk Belang (Dorps-
krant 2003/2) en later in ons 
Dorpsomgevingsplan van 2008 
wordt ook al een onderhoudsbe-
hoefte omschreven voor ons bos. 
Geen idee of dat sindsdien heeft 
plaats gevonden. Zo niet, dan is 
het na 18 en 12 jaar nu tijd dat we 



Dorpskrant Buinerveen Pagina 13
 

 
 

 

eerst flink in de rommel komen te zitten om daarna weer te kunnen genie-
ten van een gevarieerd, toekomstbestendig bos. “Het heeft even 
geduurd”, maar ik hoop dat we als bevolking volgend jaar ook volmon-
dig kunnen zeggen: “maar dan heb je ook wat!'

Mogelijk dat het u onbekend is dat het ontwerp van het Merasbos jaren 
geleden gemaakt is door één van onze inwoners. Niet zo maar een ont-
werp, maar een ontwerp met een achtergrond, een visie. In een volgende 
Dorpskrant meer daar over.

Marjan Poelman

5
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PowerField heeft het zonnepark 
aan de Paardentangendijk ont-
wikkeld. Begin 2020 zijn de voor-
bereidende werkzaamheden van 
start gegaan, momenteel is bijna 
40% van het zonnepark voltooid. 
Voordat de bouw van het zonne-
park kon beginnen hebben wij 
diverse voorbereidingen getrof-
fen. Zo is het terrein bouwrijp 
gemaakt, er is een grondwal om 
het zonnepark aangelegd en is 
gestart met de aanleg van een 
natuurgebied aan de zuidwest-
kant van het zonnepark. Doordat 
de grondwal als eerste is aan-
gelegd zullen het zonnepark zelf 
en de bouwwerkzaamheden 
amper tot niet zichtbaar zijn 
vanaf Buinerveen. De voorlopige 
planning voorziet erin dat het 
zonnepark in november 2020 in 
gebruik zal worden genomen. 
Zodra het zonnepark operatio-
neel is, zal het aanleggen van een 

Komst Zonnepark Buinerveen levert ook 
wat op voor de buurt

natuurgebied van circa 2,5 hecta-
re starten. 

Participatie 
De energietransitie neemt ruimte 
in beslag en zal daarmee te zien 
zijn in het landschap. Om lusten 
en lasten zoveel en eerlijk moge-
lijk te verdelen heeft PowerField 
een aantal zaken aangeboden om 
bewoners van Buinerveen en 
Nieuw-Buinenwest mee te laten 
profiteren:
Alle inwoners van Buinerveen en 
Nieuw-Buinenwest krijgen 20% 
korting op zonnepanelen in-
gekocht via PowerField, deze 
actie is geldig tot 1 december 
2020. Reeds diverse bewoners 
hebben gebruik gemaakt van 
deze actie. 
Verenigingen en stichtingen 
gevestigd in Buinerveen en 
Nieuw-Buinenwest kunnen 
tegen 50% korting zonnepanelen 

inkopen via PowerField. 
Schenking van 52 zonnepanelen 
(ter waarde van circa € 17.500) 
aan het dorpshuis De Viersprong. 
Deze panelen zullen worden 
geplaatst wanneer het dak is ver-
nieuwd.
Een eenmalige schenking van 
PowerField aan het dorpshuis 
van € 50.000. (zie foto in bijla-
ge).

Daarnaast zal PowerField op nog 
enkele andere manieren een bij-
drage leveren aan de lokale 
gemeenschap:
Een bedrag van € 7.000 wordt 
geschonken voor de realisatie 
van een nieuwe brug/kunstwerk.
PowerField heeft de kosten ver-
goed voor het aanleggen van een 
nieuwe vloer in de voetbalkanti-
ne. 
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Voor meer informatie en recente 
foto's over dit project kijkt u op: 
https://www.powerfield.nl/proje
ct/buinerveen/
Voor een actueel bovenaanzicht 
gaat u naar:
https://www.youtube.com/watch
?v=QQSe6K_BInk

Informatie over PowerField
He t  Neder l andse  bedr i j f  
PowerField, gevestigd in Gro-
ningen en Wormer heeft de afge-
lopen jaren ruim 500 megawatt 
aan zonneparken ontwikkeld. 
PowerField draagt op deze wijze 
bij aan haar missie, namelijk het 
verduurzamen van Nederland. 
Momenteel is bij Vlagtwedde 
een  zonnepark van ruim 100 
hectare in aanbouw, welke na 
voltooiing ruim 29.000 Neder-
landse huishoudens van groene 
stroom kan voorzien. Dit zon-
nepark wordt omringt met bijna 
25 hectare blauwebessenteelt. 
Deze bessengaard is onderdeel 
van de landschappelijke inpas-
sing en draagt bij aan de werkge-
legenheid in de Gemeente Wes-
terwolde.

Verkoop van
afvoegmaterialen
voor alle soorten

gipsplaten

Voor delaagste prijs

Complete gipsplaatafwerking
Noorderstaat 1, Buinerveen

0599-212787
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NIEUWS VAN DE BIBLIOTHEKEN
Bibliotheek Nieuw-Buinen openingstijden
Maandag: 14.00 - 17.00 uur

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

14.00 - 17.00 uur

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

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

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

Digitaal Café

Op maandag 2 november en 7 
december van 14.00-15.30 uur.
In het Digitaal Café geeft een 
docent nuttige en handige tips 
om nog meer uit uw tablet te 
halen. Ook voor vragen en tips 
rond pc, laptop en smartphone 
kunt u terecht in de bibliotheek. 
Neem uw eigen laptop, tablet of 
smartphone mee! 
Het Digitaal Café is gratis en ook 
voor niet-bibliotheekleden.

BiebFabriek
Op dinsdag 20 oktober van 
15.30-17.00 uur gaan we magne-
tisch slijm maken.
Slijm maken is natuurlijk enorm 
gaaf, maar wist je dat je ook slijm 
kan maken die magnetisch is? 
Nadat jouw slijm klaar is zul je 
zien hoe deze een magneet op 
kan eten!

Op dinsdag 17 november van 
15.30-17.00 uur gaan we aan de 
slag met Lego We Do, maak en 
programmeer een raceauto.
Leeftijd vanaf 8 jaar, maximaal 6 
deelnemers. Deze activiteiten 
zijn gratis. Opgave via de websi-
te: www.bibliotheeknieuwbui-
nen.nl

Tentoonstelling 
'Kinderen met een ster'
Vanaf 17 september tot 30 okto-
ber staat in Bibliotheek Borger 
een deel van de tentoonstelling 
Kinderen met een ster.
 De tentoonstelling is vernoemd 
naar het gelijknamige boek van 
Martine Letterie. In deze ten-
toonstelling staan kinderen cen-
traal die tijdens de Tweede 
Wereldoorlog in Kamp Wester-
bork hebben geleefd. Dit sluit 
aan bij het thema van de Kinder-
boekenweek 2020: En toen?
 Tijdens de Kinderboekenweek 
gaan we terug in de tijd. Boeken 
brengen geschiedenis tot leven, 
waardoor de wereld van vroeger 
tastbaar wordt. Je hebt geen tijd-
machine nodig om andere tijden 
te ontdekken. Verken werelden 
uit het verleden door het lezen 
van boeken!

Deze tentoonstelling hebben wij 

 

in bruikleen van Kamp Wester-
bork. Je kunt de tentoonstelling 
bekijken tijdens de openingsuren 
van de bibliotheek.
 Boeken die je bij deze tentoon-
stelling kunt lezen zijn Kinderen 
met een ster en Groeten van Leo, 
beide geschreven door Martine 
Letterie.
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Cursus 'Schrijf je eigen levens-
verhaal' in bibliotheek Borger
In het kader van Nederland Leest 
organiseert bibliotheek Borger 
de cursus 'Schrijf je eigen levens-
verhaal' door Tineke Posthoorn.

De cursusdata zijn: vrijdag 30 
oktober, 13 en 27 november van 
10.00-11.30 uur.

In deze cursus leer je in drie les-
sen wat de waarde is van het 
schrijven van je levensverhaal en 
hoe je een begin kunt maken.
En het leuke is: iedereen kan het! 
Ook als je geen ervaring hebt als 
schrijver, want het gaat juist over 

jouw persoonlijke belevenissen 
en er is altijd een manier te vin-
den om die vast te leggen. 

De voorliefde voor verhalen van 
Tineke Posthoorn en haar erva-
ringen binnen dit project zijn de 
basis voor deze cursus.

Kosten voor 3 bijeenkomsten, 
inclusief koffie/thee: € 7,50 voor 
bibliotheekleden en € 12,50 voor 
niet-leden.
Informatie en aanmelding via 
info@bibliotheekborger.nl

Schrijversbezoek 
Op 18 en 20 november komen de 
schrijvers Corien Oranje en Jos-
hua Douglas naar de bibliotheek. 
Elk jaar worden er schrijversbe-
zoeken georganiseerd waarbij 
basisschoolleerlingen van te 
voren de boeken van deze schrij-
vers lezen zodat ze goed voorbe-
reid zijn op het schrijversbezoek.
Zie onder een greep uit de collec-
tie.

Taalhuis Borger Odoorn
Vestigingsplaats: Borger

In het Taalhuis kan iedereen terecht met vragen over beter leren lezen, schrijven, met de computer werken 
of rekenen. 

Weet je dat wanneer je moeite hebt met lezen, de kans op een ongelukkig leven groot is? Je kunt niet goed 
meedoen, je kunt recepten niet goed lezen en de kans is groot dat je vaker ziek bent dan iemand die wel 
goed kan lezen. Als je werken met de computer moeilijk vindt is het ook lastig omdat je heel veel via 
internet moet regelen. En wat denk je als er gebeurt wanneer je rekenen moeilijk vindt? Het uitzoeken van 
een geschikt mobiel abonnement is dan wel heel lastig.. 
 
In samenwerking met diverse partijen begeleiden we in het Taalhuis iedereen die beter wil leren 
schrijven, lezen, rekenen of met de computer werken. Jong en oud. Gratis. Daarvoor zijn we doorlopend 
op zoek naar mensen die als taalcoach wil werken. Een taalcoach werkt soms individueel, soms met 
kleine groepen. E.e.a. is afhankelijk van de vraag.

Ben je iemand of ken je iemand die interesse heeft in het Taalhuis? Neem contact op! Spreek zonodig de 
voicemail in, dan bellen wij je zo snel mogelijk terug!

mailto:info@bibliotheekborger.nl
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NIEUWS van Plaatselijk Belang Buinerveen/Nieuw-Buinen west

Website:

wordt bijgehouden door 
Bram van Buuren. 

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

agenda.

www.buinerveen.nu

Rabo ClubSupport
Rabobank Het Drentse Land
Een club is zoveel meer dan een 
club. Het is de plek waar de buurt 
samenkomt, waar je iedereen 
kent, waar je jezelf kunt zijn en 
waar we elkaar en de buurt ster-
ker maken.
Met Rabo ClubSupport bieden 
wij kennis, ons netwerk en finan-
ciële ondersteuning aan clubs en 
verenigingen. Om ze sterker te 
maken, voor nu en in de toe-
komst. Help jij jouw club haar 
doel te behalen? 
Als lid van de RABObank (het is 
niet mogelijk te stemmen als je 
alleen een bankrekening hebt) 
bepaal jij namelijk welke club 
een financiële ondersteuning 
ontvangt. Kortom: jouw stem is 
geld waard. Goed voor de club & 
geweldig voor de buurt.
Het doel van Plaatselijk Belang 
is bij het nieuw open gegraven 
kanaal een monument/ kunst-
werk te plaatsen van de oude 
hefbrug die hier ooit gelegen 
heeft en toegang gaf aan de turf-
schepen die hier ooit gevaren 
hebben.
Het doel van de vereniging is het 
behartigen van de belangen van 
de inwoners van Buinerveen en 
Nieuw-Buinen West in de ruim-
ste zin des woords. Hiertoe is zij 
o.a. schakel tussen de gemeente 
Borger Odoorn en het dorp.
Leden van Rabobank Het Drent-
se Land brengen van 5 t/m 25 
oktober hun stem uit op de deel-
nemers die zij een warm hart toe 
dragen. Hoe meer stemmen er op 
een club uitgebracht worden, des 

te hoger de bijdrage die de club 
ontvangt. Dit jaar stemmen leden 
van de Rabobank voor het eerst 
via de Rabo App en Rabo Online 
Bankieren.
Via de RABO App volg je deze 
stappen:
open de app – kies voor zelf rege-
len – lidmaatschap – Club Sup-
port – breng je stem uit – mini-
maal 3 clubs – Ver.Pl.Bel.Bui-
nerv.-Nieuw Buinen 
L E T  G O E D  O P  D E Z E  
NAAMSWIJZE !!

Praat mee over een mooi en 
leefbaar Borger-Odoorn
Vanaf 1 januari 2022 krijgen alle 
gemeenten in Nederland te 
maken met de nieuwe Omge-
vingswet. Deze nieuwe wet gaat 
over de leefomgeving en hoe we 
die inrichten. Denk daarbij aan 
wonen, mobiliteit, milieu, 
natuur, water en gezondheid. Nu 
zijn daar nog allemaal verschil-
lende wetten voor. Dat is inge-
wikkeld en goede initiatieven 
komen daardoor moeilijk van de 
grond.
 
Het gaat om uw leefomge-
ving/ons dorp
De Omgevingswet is straks over-
zichtelijk en duidelijk. Inwoners, 
ondernemers en organisaties 
krijgen ook meer te zeggen over 
hun directe leefomgeving. In de 
nieuwe Omgevingswet staan 
participatie, vertrouwen en doel-
gerichtheid centraal. De gemeen-
te wil zich hier goed op voorbe-
reiden. Het vraagt een andere 
manier van werken van de 
gemeente. 

 
Denk met ons mee!
Voordat de Omgevingswet wordt 
ingevoerd, maken we in Borger-
Odoorn een zogenaamde  omge-
vingsvisie. In deze visie staat wat 
de inwoners belangrijk vinden in 
onze gemeente en hoe daar in de 
toekomst mee om te gaan. De 
gemeente vraagt de inwoners om 
met hen mee te denken. 
Moeten er meer huizen gebouwd 
worden? 
Hoe gaan we in de toekomst om 
met energie en duurzaamheid? 
Wat heeft uw dorp of wijk nodig? 
Wat vindt u belangrijk?
Wat wilt u behouden? 
Of wat moet juist anders? 
 
Samen de basis leggen
Dit jaar worden alle uitgangspun-
ten voor de omgevingsvisie ver-
zameld. In het gemeentehuis, bij 
de gemeenteraad maar zeker ook 
bij inwoners, bedrijven en part-
ners van de gemeente. Er is een 
korte vragenlijst gemaakt voor 
iedereen in Borger-Odoorn. We 
hopen dat zoveel mogelijk men-
sen de enquête invullen. Denk 
mee voor ons dorp en vul de vra-
genlijst in!
 
Zo maken we samen de basis 
voor een visie op de toekomst van 
Borger-Odoorn!

http://www.buinerveen.nu
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 Meer weten over de Omgevings-
wet? Kijk op www.borger-
odoorn.nl/omgevingswet 
De vragenlijst staat in deze 
dorpskrant, maar is ook digitaal 
in te vullen via bovenstaande 
link.

Speeltuin:
In de vorige dorpskrant heeft 
Stichting Buiten Spelen Buiner-
veen/Nieuw Buinen-West een 
vragenlijst geplaatst. Hartelijk 
dank aan iedereen die de vragen 
heeft beantwoord.
Gelukkig zijn er aardig wat reac-
ties binnen gekomen. Daarmee 
kan de werkgroep verder.
Er wordt samen met de gemeente 
gekeken naar een plek in ons 
dorp.

Onderhoud bos 't Meras:
Op 25 september is gestart met 
de werkzaamheden voor het 
onderhoud van het bos 't Meras.
Bosgroep Noord Nederland is de 
uitvoerende partij in opdracht 
van gemeente Borger-Odoorn.
Het hele dorp is ingelicht door 
middel van een brief en aan de 
hand van de ontvangen reacties is 
een rondleiding door het bos 
geweest op 15 september.
De besprokenpunten zijn:

Bij de rondgang is toege-
licht dat het onderhoud van het 
bos vooral gericht is om het 
behouden en verhogen van de 
natuurlijke en recreatieve waar-
de. Daarnaast streven wij als 
gemeente de ontwikkeling van 
een klimaatbestendig en duur-
zaam bos na. Qua diversiteit en 
gelaagdheid is het reeds een bij-
zonder fraai bos, zeker in verge-
lijking met andere dorpsbossen. 
Iets waar we ook best trots op 
mogen zijn. 

De gemeente is nog aan 
het kijken naar de mogelijkheden 
om de overhangende takken 
langs de waterschapsloot weg te 
nemen zodat het schouwpad 
goed toegankelijk blijft. Waar 
mogelijk wordt dit meegenomen 

in deze onderhoudsronde. 
Het grasveld achter de 

school wordt extensief onder-
houden. Dat betekent dat het gras 
jaarlijks 2x wordt gemaaid en 
afgevoerd door de gemeente.

Wat betreft de hoofdpa-
denstructuur in het bos gaat de 
gemeente na afloop van de werk-
zaamheden kijken hoe deze er bij 
liggen. Ernstige spoorvormingen 
als gevolg van de werkzaamhe-
den worden hersteld door de 
gemeente. Volgens de gemeente 
mag er in een wandelpad in het 
bos best een plas en een oneffen-
heid zitten. Wat minder comfort 
in een nat seizoen is acceptabel, 
zolang de paden voldoende vei-
lig zijn.

De Amerikaanse vogel-
kers is bestreden op plekken 
waar nieuwe aanplant plaats-
vind. Bestrijding op overige plek-
ken is lastig en bovendien werkt 
intensieve snoei de verspreiding 

vaak ook in de hand. Daarnaast 
levert de vogelkers wel een posi-
tieve bijdrage aan de strooisel-
laag in een bos.

Bramen horen als onder 
begroeiing thuis in een goed func-
tionerend bos en hebben een 
belangrijke waarde voor fauna. 
Alleen zodra paden dichtgroeien 
wordt de braam actief bestreden.

De bomen worden gesta-
peld neergelegd op een aantal 
plekken aan de rand van het bos. 
Er wordt ter plekke aangegeven 
dat gevaarlijk is en dus niet is 
toegestaan om op de stammen te 
klimmen. Ook het verzoek om 
uit de buurt te blijven van mate-
rieel wat aan het werk is in het 
bos. De machinist ziet en hoort 
niet dat er iemand in de buurt is 
en is hier dus niet op bedacht. 
Laten wij als inwoners hier op 
letten. Zo houden we het samen 
veilig.
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Brug:
Er is een plan om een monu-
ment/kunstwerk in de vorm van 
een oude brug te gaan realiseren 
in ons dorp. De Noorderstraat en 
de Zuiderstraat zijn jaren verbon-
den geweest door middel van een 
klapbrug. Inmiddels is er al een 
tekening/ontwerp gemaakt.
Powerfield Zonnepark heeft een 
bedrag van 7.000 euro geschonk-
en voor de realisatie van dit 
kunstwerk.

H o o f d k a d e - H o o f d s t r a a t  
groenstrook:
De groenstrook tussen Hoofdka-
de en Hoofdstraat is voorzien van 
een sloot om de ergste water-
overlast bij stortbuien op te vang-
en. Het gras wordt nu eindelijk 
ook aan beide zijden gemaaid. 
Maar fraai ziet het er allemaal 
niet uit. Plaatselijk Belang heeft 
dit al herhaaldelijk bij gemeente 
Borger-Odoorn aangegeven. Het 
antwoord is dat er gewacht moet 
worden op de renovatie van het 
Zuiderdiep en deel Hoofdstraat. 
Dit zal in 2022 gaan plaatsvin-
den. Van tevoren worden we wel 

meegenomen in het planproces. 
Graag zien we dat de aanwonen-
den van beide straten hun beklag 
bij de gemeente gaan doen om 
meer druk uit te oefenen om een 
beter aanzicht gedurende de 
komende jaren te krijgen.
Ook zouden we het op prijs stel-
len van het noemen van langpar-
keerplaatsen langs de Hoofdka-
de. Er staan bijna altijd auto's op 
het gras van de groenstrook langs 
de weg.
De klacht kan gemeld worden via 
www.borger-odoorn.nl/bestuur-
en-organisatie/klachten-en-
bezwaar  (melding openbare 
ruimte) of bellen via 14 0591 
(werkdagen 8.30-16.30 uur)

Koffieuurtje en Klik en Tik 
computerles:
Helaas is het Coronavirus nog 
steeds niet verdwenen. De maat-
regelen zijn net weer aange 
scherpt.
Dus voorlopig gaan we nog niet 
herstarten met het Koffieuurtje 
en de Klik en Tik computerles.
Aanmelden kan via Ina Habing 
0599-212353 of 06-55582238 of 
via een briefje met adresgege-
vens in de brievenbus op Zuider-
straat 14A. Als het weer veilig is 
om te beginnen, gaan we weer 
van start.
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Denkt u mee over de toekomst van Borger-Odoorn? 
Vanaf 1 januari 2022 krijgen alle gemeenten in Nederland te maken met de nieuwe Omgevingswet. Deze 
nieuwe wet gaat over de leefomgeving en hoe we die inrichten. Voordat de Omgevingswet wordt ingevoerd, 
maken we in Borger-Odoorn een zogenaamde omgevingsvisie. In deze visie staat wat we belangrijk vinden 
in onze gemeente en hoe we daar in de toekomst mee om willen gaan. 
We willen graag met u in gesprek over de gemeente Borger-Odoorn. 
Laat u uw stem ook horen? Vult u dan de vragenlijst in? 

1. Woont u graag in de gemeente Borger - Odoorn ? 
……………………………………………………………………………………………………………… 
2. In welk dorp woont u ? 

�� 1e Exloërmond 

�� 2e Exloërmond 

�� 2e Valthermond 

�� Borger 

�� Bronneger 

�� Bronnegerveen 

�� Buinen 

�� Buinerveen 

�� Drouwen 

�� Drouwenermond 

�� Drouwenerveen 

�� Ees 

�� Eesergroen 

3. Wat vindt u fijn aan wonen in de gemeente Borger - Odoorn? Meerdere antwoorden zijn mogelijk. 

�� Er is veel ruimte voor groen 

�� Er is een goed woningaanbod 

�� Er zijn voldoende en goede voorzieningen 

�� De landelijke, rustige omgeving spreekt mij aan 

�� Ik woon er veilig 

�� De gemeente is goed bereikbaar met auto en openbaarvervoer 

�� Anders; namelijk……………………………………………………………………… 

4. Wat vindt u belangrijk in de gemeente? Meerdere antwoorden zijn mogelijk. 

�� Ik vind een goed voorzieningenaanbod belangrijk 

�� Ik vind de bereikbaarheid van de gemeente belangrijk 

�� Ik vind het belangrijk dat de gemeente aandacht heeft voor duurzaamheid 

�� Ik vind het karakteristieke landschap/ erfgoed belangrijk 

�� Ik vind de economische groei en werkgelegenheid binnen de gemeente belangrijk 

�� Ik vind een gezonde en veilige leefomgeving belangrijk 

�� Ik vind recreatie en toerisme belangrijk 

�� Anders, namelijk ……………………………………………………………………… 

�� Eeserveen 

�� Ellertshaar 

�� Exloërveen 

�� Exloo 

�� Klijndijk 

�� Nieuw-Buinen 

�� Odoorn 

�� Odoornerveen 

�� Valthe 

�� Valthermond 

�� Westdorp 

�� Zandberg 
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5. Wat wilt u absoluut behouden in de gemeente/uw leefomgeving ?

………………………………………………………………………………………………………………
6. Zijn er dingen die u mist in de gemeente ?

………………………………………………………………………………………………………………
7. Is er voldoende te doen voor jong en oud ?

………………………………………………………………………………………………………………
8. Kent u het keurmerk Cittaslow ? Zo ja, wat betekent het voor u ?
?  Nee, dit ken ik niet
?  Ja, dit ken ik
Ik vind het
...............................................……………………………………………………………………………….

9. Wilt u dat we u op de hoogte houden over de toekomst van de gemeente Borger - Odoorn
?  Nee, dank je
?  Ja. Ik geef toestemming om mij op de hoogte te houden over de Omgevingswet en
omgevingsvisie van de gemeente via mijn mailadres:
………………………………………………………………………….@................................................
We gebruiken uw mailadres alleen om u op de hoogte te houden van de Omgevingswet en
omgevingsvisie in Borger-Odoorn. U kunt zich op elk moment hiervoor weer afmelden door
een mail te sturen naar omgevingswet@borger-odoorn.nl.

10. Wilt u nog iets kwijt over de gemeente en leefomgeving ?
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Hartelijk dank voor het invullen van de enquête!
Uw antwoorden gebruiken we om een omgevingsvisie te maken. Daarin staat wat we belangrijk vinden in 
onze gemeente en hoe we daar in de toekomst mee om willen gaan.

Andes en VIP! Borger-Odoorn organiseren inloopmomenten
 
Andes & VIP! Borger-Odoorn komen weer naar je toe! Vanwege de COVID-19 crisis zijn onze inloopmomenten 
geannuleerd. Vanaf 14 september a.s. starten Andes en het VIP! Borger-Odoorn de inloopmomenten op vier locaties 
in de gemeente weer op. Tijdens deze momenten nodigen wij je uit om met ons in gesprek te gaan en willen wij je 
vragen beantwoorden. Uiteraard onder het genot van een kop koffie.

De inloopmomenten zijn op de volgende tijdstippen en locaties:
Maandagen van 09:00 uur t/m 12:00 uur in de Ruilgoederenbank, Industrieweg 25 in Nieuw-Buinen. 
Dinsdagen (VIP!) van 09:00 uur t/m 12:00 uur in het Andes kantoor, De Baander 2 in Borger.
Donderdagen van 10:00 uur t/m 12:00 uur in het MFA Brughuus, Vrijheidslaan 11 in Valthermond, bij het Sociaal 
Team.
Donderdagen van 10:00 uur t/m 12:00 uur in Verzorgd Wonen Exloo, Zuiderhoofdstraat 20 in Exloo.

Natuurlijk ben je ook op andere tijdstippen welkom op het kantoor van Andes in Borger, aan De Baander 2. Wil je 
zeker weten of er iemand aanwezig is op kantoor? Dan is het handig om even te bellen. Andes is telefonisch te 
bereiken op (0591) 58 55 54.
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EUROSTATE 10
9501 DC STADSKANAAL

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

THEEWINKEL STADSKANAAL

Avitec infra & milieu NV

Zuiderdiep 34, 9521 AT Nieuw-Buinen

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

Zuiderdiep 249 
Nieuw-Buinen

Tel 0599-617968

Vrijdag, zaterdag en zondag

Lopend Buffet

Onbeperkt eten voor slechts 

€ 14.95 p.p.
 

Ook catering mogelijk voor 
thuis en bedrijf

Belangrijk

Hier had een advertentie 
van uw bedrijf kunnen 

staan!
Wilt u adverteren in de 

Dorpskrant stuur dan even 
een berichtje naar de 

redactie, eventueel is het ook 
mogelijk een ontwerp te 

maken voor uw logo.

Ook zijn er diverse 
mogelijkheden qua formaat.
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Enkele  keren per dag ga ik met 
onze hond Boera fietsen.  Mee-
stal langs de Paardetangendijk of 
de Tweederdeweg. Soms kies ik 
ook wel een andere route.  Je rijdt 
dan door gebied dat van ons alle-
maal is, de openbare ruimte. Dit 
gebied wordt, namens ons allen, 
beheerd door mensen van de 
gemeente Borger Odoorn. Als 
het inderdaad van ons allemaal 
samen is, dan is het ook een beet-
je van mij en ben ik er ook een 
beetje zuinig op en heb er enige 
zorg voor. Ik vind het jammer als 
anderen die openbare ruimte zien 
als vuilnisbelt waar je rustig 
allerlei voorwerpen die je kwijt 
wilt kunt dumpen. Zo zijn er men-
sen, ik vermoed sportievelingen, 
die wel volle blikjes met sport-
drank van huis meenemen als ze 
rennend of fietsend  sporten over  

onze wegen maar door dat spor-
ten dermate vermoeid raken dat 
ze, na de drank geconsumeerd te 
hebben, niet meer in staat zijn 
deze lege blikjes naar huis te 
brengen en dan uitgeput beslui-
ten deze in de berm achter te 
laten.  Er blijken ook mensen  te 
zijn die onderweg een biertje 
drinken. Ook weer uit blik ken-
nelijk want er worden nogal wat 
blikjes (grote maat)  in de berm 
gevonden. Vooral rode Amstel-
bier blikjes zijn ruim vertegen-
woordigd.  Zo te zien ook na con-
sumptie te moe om de metalen 
verpakking van de drank mee 
naar huis te brengen. Dus dum-
pen….
Onze Boera is een nette hond.  
Altijd al geweest. Ik denk dat het 
bij haar is aangeboren.  Van natu-
re ruimt ze uit de berm dingen op 

die daar, in haar hondenogen, 
niet horen. Voorwerpen als blik-
jes,  lege shag en sigarettenpak-
jes, McDonalds 's rommel enzo-
voorts. Zij pakt ze op in de bek 
en, als een gevangen prooi, 
brengt ze haar vangst mee naar 
huis.  Daar, in de berg, staat een 
grote plastic zak waar de blikjes 
in verzameld worden en het 
papier en plastic in de juiste bak-
ken verdwijnt.  Als de blik zak 
vol is en we moeten toch voor 
een boodschap in Stadskanaal 
zijn, brengen we deze naar Wiel-
draaier die er, hopelijk op een 
goede manier, wel weg mee 
weet. 
Dikwijls heeft Boera aan één bek 
niet genoeg om de gevonden 
blikjes te bergen. In dat geval 
neem ik, met enige moeite en 
overtuigingskracht,  de eerder 
gevangen prooi van haar over en 
sla deze op in de fietstas of onder 
de snelbinders zodat de opruim-
capaciteit van Boera wat groter 
wordt. Zo houden hond  en baas, 
in goede harmonie en samenwer-
king,  onze omgeving, althans de 
bermen langs de meest nabije 
wegen, zo goed als we kunnen, 
papier, plastic en blik vrij. 
Wij, Boera en ik, hopen dat u in 
voorkomende gevallen hetzelfde 
doet zodat onze omgeving, ons 
gemeenschappelijk bezit, niet 
onnodig en overbodig vervuilt en  
verblikt. 

Wim Windt

Blik op de berm

HELP!! 
Voor het Zuiderdiep wordt gezocht naar 
een bezorger voor de Dorpskrant!!
Heb je een fiets, (lopend mag ook) wat tijd 
over en kun je wel wat frisse lucht 
gebruiken? Laat het weten!!  

Tel. redactie: 211918 
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Steun de 
VV Buinerveen 
door kleding in te zame-
len voor mensen in nood

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

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

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

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

Vrijwilligers VV Buinerveen

AFRASTERINGSMATERIALEN
TUINHOUT
PVC MATERIALEN

Noorderstraat 38
9524 PD Buinerveen

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

Tel. 0599-212326

WAAROM U ZOU MOETEN KIEZEN VOOR PGB

  PGB INFORMATIE  -  UITLEG EN ADVIES

  GRATIS EN VRIJBLIJVEND  -  WIE BETAALT, DIE BEPAALT!

?  Bij wie u uw hulp inkoopt.

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

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

?  

De aangewezen manier om zelf de controle te houden over:

De regie over de zorg en dus over uw leven.

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

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

Senas

info@senas-zorg.nl

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

www.senas-zorg.nl
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Nieuws van de Vrouwen van Nu, afdeling Buinerveen
Rabo ClubSupport 
Rabobank Het Drentse Land
Ook dit jaar is onze afdeling weer 
aangemeld voor RABO Club 
Support. Stem je ook op ons?
Doel is een bijdrage voor het 
vieren van ons 90 jarig jubileum.
Leden van Rabobank Het Drent-
se Land brengen van 5 t/m 25 
oktober hun stem uit op de deel-
nemers die zij een warm hart toe 
dragen. Hoe meer stemmen er op 
een club uitgebracht worden, des 
te hoger de bijdrage die de club 
ontvangt. Dit jaar stemmen leden 
van de Rabobank voor het eerst 
via de Rabo App en Rabo Online 
Bankieren.
Stem tussen 5 en 25 oktober, als 
je LID bent van de RABObank. 
Stemmen kan niet als je alleen 
een bankrekening hebt...
Kies in de app voor "Zelf rege-
len" en "Lidmaatschap", daarna 
kun je de stem uitbrengen.
Via de RABO App stemmen volg 
je deze stappen:
open de app – kies voor zelf rege-
len – lidmaatschap – Club Sup-
port – breng je stem uit – mini-
maal 3 clubs –

Avondbijeenkomsten:
Woensdagavond 16 september 
hebben we weer sinds een half 
jaar een bijeenkomst van Vrou-
wen van Nu in ons dorp gehad. 
Ferdinand Kruize van Water-
schap Hunze en Aa's kwam ver-
tellen over zijn werk als mus-
kusrattenbestrijder. Wat een 
enthousiasme en passie voor zijn 
vak. Opgezette dieren zoals de 
muskusrat, woelrat, zwarte en 
bruine rat en beverrat had hij 
meegenomen en van ieder dier 
werd duidelijk de kenmerken 
uitgelegd, wat een dier eet, hoe 
hij leeft in onze omgeving, enz. 
met leuke humor tussendoor.
Een aanrader om uit te nodigen!
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Als men overweegt om lid te wor-
den van onze afdeling en de kos-
ten (53,50 euro per jaar) zijn te 
hoog, kan men bij de gemeente  
terecht voor een bijdrage. Toet-
sing van het inkomen zal hierbij 
plaats vinden. 

Interesse?
De bijeenkomsten vinden plaats 
in de achterzaal van Dorpshuis 
De Viersprong in Buinerveen. 

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

welkom en kan vrijblijvend 2 
keer komen kijken. Informatie is 

ook te verkrijgen bij Geesje 
Middeljans, tel. 06-22950093

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

‘ Vrouwen van nu’, 
bezoekt u

 dan  onze website:
http://vrouwenvannu.nl  

De volgende bijeenkomst was 
gepland op woensdag 21 oktober 
in Dorpshuis De Viersprong.
Helaas gaat deze avond vanwege 
aangescherpte maatregelen 
tegen het Coronavirus NIET 
door. Per maand wordt bekeken 
naar de stand van zaken betref-
fende het Coronavirus voor een 
besluit over het wel of niet door-
gaan van activiteiten. 

Lidmaatschap:
De circa 40.000 leden en zo'n 475 
afdelingen van Vrouwen van Nu 
maken Vrouwen van Nu tot een 
krachtige en actieve vereniging. 
We zijn een ontmoetingsplaats 
voor vrouwen die hart hebben 
voor hun leefomgeving, die hun 
creativiteit willen ontplooien, 
aan hun persoonlijke ontwikke-
ling willen werken en die hun 
stem willen laten horen in de 
maatschappij. 
We zijn een actieve en gezellige 
vereniging met tal van activitei-
ten. We organiseren diverse cur-
sussen, trainingen, workshops en 
andere bijeenkomsten voor leden 
binnen onze afdeling en in de 
provincie. Wil je daarvan profite-
ren en aan bijdragen word dan 
lid. Je bent van harte welkom.
Informatie en foto's zijn te vin-
den op onze website 
www.vrouwenvannu.nl

http://www.vrouwenvannu.nl


Dorpskrant BuinerveenPagina 28

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

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

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

 

We hebben de afgelopen maan-
den niet veel kunnen doen binnen 
ons archief en museum door het 
Corona virus maar hebben als 
bestuur en vrijwilligers niet stil 
gezeten. Inmiddels zijn we 
begonnen met het inrichten van 
een expositie over oorlog en 
bevrijding van Nieuw-Buinen nu 
75 jaar geleden. Kom gerust kij-
ken in de bibliotheek waar wij 
onze expo hebben ingericht en 
welke vrij toegankelijk is voor 
een ieder die geïnteresseerd is. 
Voor ons nieuwe onderkomen 
binnen  het M.F.A. gebouw aan 
het Noorderdiep liggen de plan-
nen klaar en zijn we met de laat-
ste financiële zaken bezig om 
alles rond te krijgen. Als dit zover 
is  kunnen wij beginnen en de 
desbetreffende instanties op-
dracht geven ons museum in te 
richten. Wij houden u daarvan op 
de hoogte.

eHet 3  deel 2020 van ons tijd-
schrift de Buuner wordt inmid-
dels alweer druk aan gewerkt met 
oude tijden en herinneringen aan 
Nieuw-Buinen en Buinerveen.
Ons  tijdschrift de Buuner ver-
schijnt drie keer per jaar en er 
komen verhalen en artikelen in 
uit en over Nieuw-Buinen en 
Buinerveen. Laat u verrassen en 
wordt lid van onze vereniging 
voor 17 euro per jaar.  U ontvangt 
dan ook ons tijdschrift op de deur-
mat. Voor leden die buiten de 
regio wonen vragen wij een extra 
bijdrage van 5 euro voor een tege-
moetkoming in de verzendkos-
ten.
Tevens kunt u ons volgen op de 
facebook pagina's en op onze 
website waar meer over onze 
vereniging te vinden is. Face-
book; Oald Buunermond en Oald 
Buunerveen en onze website; 
histver-nbb.nl zijn ook te bezoe-

ken.
Verder hebben we als vereniging 
weer verschillende voorwerpen 
zoals foto's, glasmateriaal, boe-
ken, enz. mogen ontvangen, die 
we  kunnen  toevoegen aan ons 
archief.
Ook dank aan een ieder die op de 
een of andere wijze zich heeft 
ingezet voor de vereniging als 
ook voor het museum. Zonder u 
kunnen we dit niet. Zo kunnen 
we het op deze manier bewaren 
en in stand houden voor de toe-
komst.

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

WAAROM U ZOU MOETEN KIEZEN VOOR PGB

  PGB INFORMATIE  -  UITLEG EN ADVIES

  GRATIS EN VRIJBLIJVEND  -  WIE BETAALT, DIE BEPAALT!

?  Bij wie u uw hulp inkoopt.

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

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

?  

De aangewezen manier om zelf de controle te houden over:

De regie over de zorg en dus over uw leven.

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

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

Senas

info@senas-zorg.nl

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

www.senas-zorg.nl



Dorpskrant BuinerveenPagina 30

 

Tsjoew tsjoew tsjoew tsjikke 
tsjoew tsjoew tsjoew, 
Tsjoew tsjikke tsjoew tsjikke 
tsjoew tsjoew tsjoew 

Dit hoor ik nu al weken. Eerst 
geïrriteerd, dat wel. Thuis wer-
ken heeft z'n voordelen, maar 
wanneer er om je heen een wind-
park en een zonnepark letterlijk 
uit de grond getimmerd worden 
verlang je bijna naar het geroeze-
moes van een kantoortuin. 
Op een ochtend gebeurde het. Ik 
liep buiten met een volle kruiwa-
gen, ook een van de voordelen 
van flexibel plannen wanneer je 
toch thuis bent, en voelde het 
ritme uit de velden komen. Zoals 
hierboven. Hé, dat is gaaf! Een 
aanstekelijk ritme dat uitnodigt 
om mee te bewegen. Kruiwagen 
neerzetten, samba op het land 
wat het begin van een flashmob 
zou kunnen zijn. 'Voel je je wel 
lekker?' luidde het commentaar 
van mijn eerlijke huisgenoten. 
Ook thuis omdat studeren tegen-
woordig online kan. 
Kiplekker, of is het nu meraskik-
kerlekker? De ritmesectie is ook 
bij de Meraskikkers tegenwoor-
dig goed bezet. De nieuwe conga 
is intussen in gebruik. Margret 
heeft flink gestudeerd met hulp 
van YouTube en wij vinden het 
een geweldige aanvulling.
Gelukkig konden we in de zomer 
weer repeteren en dat hebben we 
dan ook gedaan. Bij Wim en Mar-
gret in de schuur. Grote groene 
tractor eruit, de rest aan de kant 
en zat ruimte om de voorgeschre-
ven 2 meter per muzikant te reali-
seren. De grote schuurdeur open 
voor de nodige ventilatie en een 
lichtje op de stander voor als het 
al wat schemerig wordt. Dat heb-
ben we tot eind september vol 
kunnen houden. Toen werd het 
toch te koud en op dit moment 
weten we nog niet of en hoe we 
de komende tijd kunnen/mogen 

Overal zit muziek in!
repeteren. Voldoende ventilatie 
wat aan de richtlijnen voldoet en 
ook nog een beetje warm, is de 
grote uitdaging. Of toch maar een 
winterstop? Dat laatste liefst 
alleen wanneer we noodge-
dwongen echt niet meer kun-
nen/mogen musiceren. 

Serenades
Wat op dit moment nog steeds 
kan en mag, zijn onze verras-
singsserenades. In de vorige 
Dorpskrant konden jullie al lezen 
hoe we dat doen. Gewoon even 
overleggen met een van de 
Meraskikkers en dan kijken we 
of we kunnen op het gevraagde 
moment. Op de dag zelf kunnen 
we pas definitief aangeven of het 
ook echt gaat lukken omdat we 
wel afhankelijk zijn van het weer. 
Een beetje wind en kou verdra-
gen we best maar onze instru-
menten kunnen niet tegen regen 
en binnen muziek maken gaat 
helaas niet. Een hele grote car-
port of overkapping waar we zelf 
2 meter uit elkaar kunnen staan is 
nog wel een optie. Veiligheid en 

gezondheid zijn en blijven 
belangrijk en met elkaar is het 
wel van belang dat we de dan 
geldende richtlijnen volgen. Ons 
motto: 'focus op wat kan en 
accepteer wat niet kan'.
Dus…binnenkort een jubileum, 
verjaardag of andere heuglijke 
gebeurtenis die je anders met een 
(groot) feest had gevierd? Wie 
weet regelt iemand voor je dat we 
langskomen voor een kwartiertje 
feestelijke muziek. De kosten? 
Een vrijwillige bijdrage voor 
nieuwe muziek vinden we altijd 
fijn maar het hoeft niet. Oh ja, 
een drankje of hapje, hoe leuk en 
lekker we dat ook vinden, slaan 
we voorlopig af, C…je weet wel. 

Decemberfeesten oproep:
We zijn al een beetje aan het voor-
uitkijken. Sinterklaas en Kerst 
komen eraan. Veel gaat niet door 
maar wat kan verantwoord wel? 
Over Sinterklaas wordt nog 
gebrainstormd. De 2 meter voor 
muzikanten zit ons wel een beet-
je in de weg en Sinterklaas dubt 
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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 

vast ook nog over 1,5 meter 
waardoor een geopperde rond-
gang op de kar langs de huizen 
van de kinderen met zijn allen 
ook niet echt haalbaar is. Goede 
ideeën zijn ook bij ons welkom 
dus deel ze graag. Denk niet met-
een: 'dat kan toch niet' of 'dat is 
niet te organiseren' Soms is er 
meer mogelijk dan je denkt!
Wanneer er geen nieuwe beper-
kingen bij komen en we gezond 
blijven, zijn we van plan om de 
kerstnacht net als ieder jaar wel 
op pad te gaan. We hebben nog 
ideeën over een kerstwandeling 
met kersttaferelen voor en door 
inwoners van eigen dorp maar 
die zijn nog in een pril stadium. 
Ook daarvoor geldt: wil je mee-
denken of eventueel meehelpen? 
Meld je bij een van ons en wie 
weet gaat dat met elkaar lukken 
en vinden we verantwoorde 
mogelijkheden die te organiseren 
en te overzien zijn. 

Blijf genieten van muziek, het 
komt soms zo maar je tuin bin-
nen. 

Tsjoew tsjoew tsjoew tsjikke 
tsjoew tsjoew tsjoew, 
Tsjoew tsjikke tsjoew tsjikke 
tsjoew tsjoew tsjoew

Margriet Nascimento
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Het  
voorwerp

De kleine terugval in de covid-
19-piek heeft er vast en zeker aan 
bijgedragen dat vele lezers van 
onze dorpskrant fris en vrolijk op 
de voorwerpuitnodiging van 
augustus jl. hebben gereageerd 
(Dorpskrant Buinerveen – 
augustus 2020). En . . . als lezers 
al met hun gedachtenspinsels op 
de proppen komen, dan is er ook 
een traditie-ontwikkeling te 
bespeuren in de aard van de kijk 
op de vraagfoto's. Gelukkig door-
gaans een meerderheid die met 
ernst en betrokkenheid aan ons 
doorgeven wat er in het fotowerk 
wordt voorgeschoteld. Er zijn 
evenwel lezers die voorwenden 
dat zij de boodschap niet begre-
pen hebben, die pakken iets aar-
digs op achtergrond of randver-
schijnsel en bombarderen juist 
dát onbenullige of niet-ter-zake-
detail tot de waarneming.
Soms leggen we zelf een beetje 
de kiem voor deze creatieve vond-
sten, zoals bijvoorbeeld ook in de 
vorige (augustus)editie: bij de 
oproep staat – wél gericht op de 
foto's! – vermeld: “en wat er ver-
der nog bij te bedenken is”.  Tja, 
als zo'n tekstdeel de welbekende 
boventoon gaat krijgen, dan heb 
je de poppen aan het dansen. 
Natuurlijk gunnen we iedereen 
een lolletje en daarom kijk even 
mee naar enkele van die onbe-
doeld creatieve reacties:

a. lijkt op materiaal om het 
spatscherm op een pan te 
houden;

b. over welk exemplaar 
gaat de vraag?;

c. haardracht van vrouw 
met mooie krullen.

Voor wat betreft de derde reactie 
- c – kunnen we ons uit een studie 
van de Zwitserse psychiater Her-
mann Rorschach herinneren dat 
mensen aan op zich onsamen-
hangende beelden (inktvlekken) 

min of meer tastbare realiteiten 
(kunnen) ontlenen. De jongeman 
achter de reactie c ziet waar-
schijnlijk in de meest uiteenlo-
pende schetsen, tekeningen, wol-
kenformaties, schaduwbeelden 
en inktvlekken vooral “beeldige” 
werkelijkheid.
Dan de overstap naar de lezers 
die met ernst, betrokkenheid en 
beide benen op de grond aan ons 
informatie hebben doorgegeven 
over het gebruiksvoorwerp dat in 
de vorige editie van De Dorps-
krant in de belangstelling is 
gezet. Een negental (e-mail) 
berichten van Weckdeskundigen 
of Weckliefhebbers uit de regio 
en het grensoverschrijdende 
Stadskanaal zaten op het goede 
spoor met begrippen als beugel, 
weckbeugel of klembeugel, in 
elk geval als een soort sluitklem 
in gebruik bij het in glazen potten 
garen en inmaken van groenten, 
fruit of vlees waarbij fles en dek-
sel met hulp van een rubberen 
ring en beugel tijdens het kook-
proces (ca 1,5 uur) bij elkaar wer-
den gehouden.

In alfabetische volgorde de 
namen (en woonplaatsen) van 
deze Weckenisten: Herma Bun-
skoek (Borger), Lucie Hartjes 
(Nieuw-Buinen), Jan Kruit 
(Nieuw-Buinen), Grietje Kuik 
(Buinerveen), Allie van der Laan 
(Stadskanaal), familie G. en H. 
Plat (Buinerveen), Luiktje van 
Rhee (Buinerveen), Jan Weits 
(Stadskanaal) en familie Westen 
(Nieuw-Buinen). Van de verha-
len die door hen zijn verteld en/of 
opgeschreven volgt in een vol-
gende voorwerprubriek een 
resumé. Met interessante foto's 
en historische details. 
Tenslotte de volgende voorwerp-
oproep. Het recept is bekend: In 
de foto's wordt u een voorwerp 
voorgeschoteld waarbij vragen 
worden geserveerd: wat is dit? 
waarvoor in gebruik? zit er een 
verhaal aan vast? Graag vóór 28 
november a.s. uw bijdrage naar 
de coördinerend redacteur of 
naar

Martin Snapper
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Door mijn eigen vergissing heeft 
de vorige Dorpskrant dit stukje 
gemist. Daarom komt dit een 
beetje als mosterd na de maaltijd. 
Moeren worden in mei, juni of 
juli geboren; niet in oktober. 
Toch stuur ik het in. 
Jullie moeten maar even in 
gedachten terugkeren naar  een 
mooi zonnige zomerse junidag 
en dan tegen die achtergrond, in 
die sfeer, dit stukje over het bijen-
leven lezen… 
Een nieuwe “bij praat”, een 
nieuw geluid….  
Een jonge moer is geboren in het 
volk en loopt enige tijd “tutend” 
over de raten. Geen nieuwe zus 
die zich al “kwakend” meldt 
geeft haar de zekerheid dat ze de 
enige dus de nieuwe moer is. 
Vanaf nu is het haar taak om door 
het leggen van eitjes aan de ver-
dere ontwikkeling van het volk te 
werken.  Maar dan is bevruchting 
noodzakelijk !! Daarvoor zijn 
darren nodig.  Vanaf half april 
zijn daarvan de eersten geboren 
dus vanaf begin mei kan dit pro-
ces plaatsvinden. Op een zekere 
dag ongeveer één week nadat zij 
haar cel verliet is het zo ver. Is een 
beetje van het weer afhankelijk. 
Na enkele verkenningsvluchten 
om te weten waar haar thuis staat 
gaat ze op “bruidsvlucht”. Ze 
vliegt heel hoog en verspreidt 
daarbij een geur die honingbij 
darren  aantrekt. Daar, hoog in de 
lucht vindt de paring van de moer 
(koningin) met achtereenvolgens 
enkele (kan tot meer dan 10 oplo-
pen)  darren plaats. Na “de daad” 
breekt het darren geslachtsdeel 
af. De dar moet zijn daad met zijn 

Bij praat
leven betalen. Hij valt dood neer.   
Als de moer naar huis terugkeert 
zijn die darrentekens in het ach-
terlijf zichtbaar maar de “hof-
staat”, de verzorgsters van dienst, 
brengen dat weer in orde. 
Het verzamelde sperma wordt 
binnen de moer bewaard en vanaf 
het moment dat de moer haar 
eileggend werk aanvangt wordt 
bij ieder eitje een micro beetje 
sperma toegevoegd waardoor uit 
dit eitje uiteindelijk een werkbij 
ontstaat; een onvolkomen 
vrouwtje.  Als de moer wordt 
gedwongen wat grotere cellen te 
beleggen is dat zonder sperma. 
Uit die onbevruchte eitjes ont-
staan de darren; de mannetje bij-
en. Het verschil in lichaamsbouw 
tussen werkbijen en darren is 
duidelijk zichtbaar. Kijk op Goog-
le om dit te zien bijv. .”honingbij-
en” als zoekwoord. Ook op het 
eerste blad van www.imkerpedi-
a.nl zie je een plaatje met naast 
elkaar een gemerkte koningin, 
een dar en een werkbij... 
Als al het broed van de oude 
koningin is uitgelopen begint de 
jonge moer  aan haar taak en in de 
volle zomer kan zij wel 2000 
eitjes per dag leggen. Zij wordt 
daarbij continu gevoerd en ver-
zorgd door “de hofstaat van 
dienst” werkbijen die enige tijd 
deze taak verrichten. In de zomer 
en nazomer neemt die dagpro-
ductie  geleidelijk af en in 
december stopt het ei leggen 
gewoonlijk enige tijd. In het vroe-
ge voorjaar begint de moer lang-
zaam maar zeker weer met ei 
leggen en gaat de productie 
opnieuw groeien. 

De werkbijen zijn in de zomer na 
zo'n 6 weken versleten en sterven 
dan. De winterbijen, die in sep-
tember/oktober zijn geboren 
hoeven minder te werken, heb-
ben weinig of geen haaltaken, en 
worden tot zo'n 6 maanden oud. 
Darren, de meeste komen niet 
aan “de daad” toe, worden gratis 
gevoerd en gedragen zich van 
nature als “vrije jongens”. Echter 
eind augustus vanaf zeker 
moment, worden deze mannetjes 
buitengesloten of afgestoken; de 
darrenslacht. Het volk wil geen 
opvreters in de winter. 
De moer kan meerdere jaren oud 
worden. Al die tijd benut ze het 
sperma dat bij de bruidsvlucht is 
verkregen om de eitjes te 
bevruchten. Haar hele leven 
wordt zij geleid en gevoerd door 
werkbijen en is haar taak eitjes 
leggen dan wel (in de winter) 
rusten en overleven. Het volk 
zorgt voor haar zo lang zij vol-
doet. Gaat het minder dan moet 
zij het veld ruimen en zorgt “het 
volk” voor een opvolgster. In de 
winter kan dit niet dus als de 
moer dan sterft is het volk moer-
loos. Dit overkwam mij dit jaar 
bij één volk. Brengt weer zijn 
eigen problemen mee.

Onderlinge informatie en com-
municatie binnen hert volk vindt 
plaats door uitwisseling van geu-
ren. Voor ons niet te ruiken, voor 
de bijen onmisbaar.
Tot een volgende keer.
Vragen zijn welkom op

Wim Windt.

wim.windt@planet.nl

mailto:wim.windt@planet.nl
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Schaats / visnieuws

 

Sportnieuws

 
 
 

 

 Schaatsvereniging Buinerveen e.o.

Kontributie schaatsvereniging 2020

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

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

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

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

Gezinslidmaatschap: €11.50
Persoonlijk lidmaatschap: €  6.50

Om maar  met de deur in huis te vallen.
Onze  jaarvergadering in  november 2020 is afgelast
Kort maar krachtige mededeling en behoeft geen nadere uitleg. Tja…. Corona hé.
Het treft vele verenigingen, bijeenkomsten en activiteiten die rond deze periode normaliter zouden plaatsvinden.
Mede daardoor én de huidige regelgeving waarin de 1,5 meter  en het mondkapjesadvies een grote(re) rol spelen, 
zijn wij ook genoodzaakt zaken anders aan te pakken. Elders in deze dorpskrant treft u een aanmeldingsformu-
lier aan voor  het verlenen van een  machtiging voor onze jaarlijkse contributie, zodat het middels automatisch 
incasso kan.
Zoals zo velen slaan wij dus ook de digitale weg in en op het formulier kunt aangeven wat u wenst. Daarom 
komen wij binnen enkele weken langs en halen de ingevulde  formulieren graag weer bij u op.

Wij zijn als vereniging erg blij met uw steun als donateur. In de vorige  dorpskrant stond al vermeld dat de 
schaats- cq ijsvereniging al bestaat sinds 1924.  Het zou toch geweldig zijn  om de 100 jaar te halen en de vereni-
ging nog langer te behouden. Want als je niet kunt schaatsen, omdat er geen ijs ligt, is er altijd nog de mogelijk-
heid te komen vissen in onze mooie vijver. Er zit genoeg vis in! Of anders is het  een begin- of eindpunt van een 
lekkere wandeling door onze natuur.

Het bestuur
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Schaatslessen voor kinderen
Komend winterseizoen organiseert KNSB Gewest Drenthe/Groningen wederom schaatslessen voor 
kinderen. De lessen vinden plaats vanaf 24 oktober 2020 in sportcentrum Kardinge in Groningen. 
Bij het jeugdschaatsen is er aandacht voor het aanleren van de basisvaardigheden van het schaatsen, 
waarbij het plezier voorop staat. 
De lessen zijn voor kinderen van 4 t/m 13 jaar. 
Tijdens de lessen zijn er geen andere schaatsers op de baan, deze wordt volledig door ons afgehuurd. 
De lessen worden verzorgd door een enthousiast team van gediplomeerde jeugdschaatsleiders en zijn 
op zaterdagochtend van 8.45 tot 9.45 uur. 
Aan het einde van de lesperiode doen de kinderen mee aan het diplomaschaatsen, wat voor zowel kind 
als ouder een mooie happening is. Tevens organiseren wij in de loop van het seizoen een 'echte 
wedstrijd'. De kosten bedragen € 91.- voor 14 lessen, incl. diplomaschaatsen en een wedstrijd. 
Informatie over lesdata, lestijd én inschrijven treft u aan op onze website: 

 óf 

Met sportieve groet, 
KNSB Drenthe Groningen, TC Jeugdschaatsen 
De Jeugdschaatsleiders 

www.knsbdrenthe.nl www.knsbgroningen.nl 

Er kan weer geschaatst worden! 
De data van het "vrij schaatsen" zijn bekend
De data in Kardinge (Groningen) zijn:
Zaterdag 28-11-2020 

Nog even in het kort de "spelregels".
-       de schaatsers moeten lid zijn van een natuurijsvereniging (ledenkaart tonen)
-       bij de toegang wordt geturfd van welke vereniging de deelnemers lid zijn
-       licentiehouders van schaats- of hardrijverenigingen hebben geen toegang
-       het Gewest zorgt voor "baanwachten" en EHBO
-       de schaatsers dragen handschoenen en mutsen of helmen

De berekening van de kosten is als volgt:
-       het Gewest verleent een subsidie 
-       iedere deelnemende vereniging betaalt een basisbijdrage van € 5,= per avond ( max. € 15,=)
-       de resterende kosten worden gedeeld door het aantal deelnemers per vereniging
(het bedrag per deelnemer wordt € 1,00.  Hierin zitten alle kosten, inclusief de medailles enz.)

Zeer belangrijk:
In verband met de Covid-19 perikelen zijn wij als organisatie verplicht iedere deelnemer te registreren.
Dit doen wij door middel van een ticketsysteem. Dat betekent dat iedereen die op 28 november komt 
schaatsen of kijken, verplicht is over een ticket te beschikken. De tickets worden gescand. De tickets zijn 
kosteloos en te verkrijgen vanaf 1 november via de site van 
www.knsbgroningen.nl/natuurijs/schaatsdagen  of via www.knsbdrenthe.nl/natuurijs/schaatsdagen
Ook kunt u de link om rechtstreeks naar de ticketshop te gaan, publiceren in het krantje of op de 
convocatie De rechtstreekse link is: 

Geef dit door of deel zo veel mogelijk. Maar.... wij moeten wel een streng deurbeleid voeren i.v.m. mogelijke 
controles en de daaruit voortvloeiende boetes. 
Om die reden geldt: GEEN TICKET = GEEN TOEGANG = GEEN DISCUSSIE.

16:00 - 18:00 uur
Woensdag 30-12-2020 16:30 - 18:30 uur (inclusief de toertocht met stempelkaart en medaille)
Zaterdag 20-02-2020 16:00 - 18:00 uur

https://knsb-groningen.avayo.nl/transactions/new/78153
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Het beweegseizoen 

voor senioren is geopend!

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

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

www.fitplus-borger-odoorn.nl

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  

http://www.fitplus-borger-odoorn.nl
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SIMON BERENDS
Zuiderdiep 18
9521 AT  Nw-Buinen
Tel 0599-212518
Fax 0599-212171
Mobiel. 06-53844312
www.simonberends.nl

De vliegende 
brik

Zoekt nieuwe leden voor de 
sjoelvereniging.

Wie gaat er gezellig met ons 
op dinsdagavond sjoelen?

Wij sjoelen van 

20.00 uur tot 22.00 uur. 

Locatie:
Dorpshuis Buinerveen

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

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

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

In- en export
Engeland & Frankrijk

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

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

  BETAALBAAR EN PASSEND VOOR IEDERE ZORGVRAGER

Uw zorgbutler

  BETROUWBAAR EN GEDIPLOMEERD

  PERSOONLIJKE SERVICE EN ZORGHULPVERLENER IN 1 PERSOON

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

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

Senas

info@senas-zorg.nl

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

www.senas-zorg.nl

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

A.Sloots
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Zuiderdiep 64

9521 AV Nieuw-Buinen

T 06 54774473

holmhuis@brocante-theeschenkerij.nl

www.holmhuis-brocantetheeschenkerij.nl

openingstijden: zie website

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

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

Imkerij - Destilleerderij - Schminkerij

 

 

Aanmelding voor de 
uitstapjes van 

BoodschappenPlusBus 
kan via welzijnsorganisatie 

Andes van 

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

06-31938756 of 0591-585554

De BoodschappenPlusBus 

wordt mogelijk gemaakt door 

de gemeente Borger-Odoorn, 

Welzijnsorganisatie Andes, 

het Nationaal Ouderenfonds, 

de Vriendenloterij, de 

Rabobank, het Drentse 

Mondenfonds, Woonservice 

Lefier, garage Oving en het 

fonds Sluyterman van Loo.

Oproep:

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

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

Stuur een berichtje naar de redactie, en indien nodig komen we de kranten ophalen. 

Alvast heel erg  bedankt.
 
Redactie  Dorpskrant

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

Locatieadres:
Dorpshuis ‘de Viersprong’
tel: 212813

Redactie:
Bram van Buuren 211918

Geert Hilbolling 212975

Foto’s

Janny Hoving 212446

Marjan Poelman 212275

E-mail-adres :

brammes@hetnet.nl

Website:

dorpskrant-buinerveen.nl

Redactieadres:                  
Bram van Buuren
Hoofdkade 4     
Buinerveen
tel: 211918

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

Druk: 
     Middeljans, 

Buinerveen
tel. 212232

brammes@hetnet.nl

geert.hilbolling1@ziggo.nl

hobo14@zonnet.nl

marjanpoelman@hetnet.nl

members.ziggo.nl/geertbuinerveen 

Belangrijke telefoon nummers 

Politie Wijkagent 
0900-8844 

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

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

 
Huisartsenpost buiten kantoortijden 0900-9229

Arjan Katerberg

Plaatselijk Belang Buinerveen/Nieuw-Buinen west
0599-212353

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

Een aandeel in elkaar

Wij steunen verenigingen uit de regio

Rabobank Borger-Klenckeland

Lokale verenigingen en stichtingen zijn erg

belangrijk voor de regio. In de buurt hebben we

een klein aandeel in verenigingen. Zij hebben een

groot aandeel in de maatschappij.

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