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Meraskikkernieuws
Terug in het dorpshuis en vanaf 
deze week ook weer gezellig in 
het voorzaaltje. Gelukkig, dat 
werd ook wel tijd! De schuur, een 
super alternatief toen nog niet 
zoveel kon, begon aardig koud te 
worden en 2 meter uit elkaar is 
nou ook niet echt handig wan-
neer je elkaar eigenlijk goed 
moet kunnen horen. Een dirigent 
hebben we niet om ons op de 
klank te wijzen, dus als modern 
zelfsturend team is goed luiste-
ren en zelf 'bijsturen' het devies. 
Zo fijn dat we nu lekker weer 
binnen bij de verwarming kun-
nen en de heren van Krijt Uw 
Topje, ook weer terug van weg-
geweest, af en toe 'horendol' 
maken met ons getoeter. Gekheid 
natuurlijk, de vreugde over-
heerst!
De eerste Sinterklaasliedjes zijn 
alweer gerepeteerd en zelfs de 
kerstmuziek heeft al even weer 
op de muziekstanders gestaan. 
Het lijkt er bijna op alsof we met 
een inhaalslag bezig zijn en daar-
in zijn we vast niet de enigen. 
Sinterklaas heeft ons gevraagd 
om tijdens de intocht in ons dorp 
op 20 november vrolijke muziek 
mee te nemen. Uit betrouwbare 
bron hebben we vernomen dat de 
goedheiligman dit jaar de kinde-
ren weer gaat verrassen en daar 
werken we natuurlijk graag aan 
mee! Hoe? Dat blijft nog even 
een verrassing. 
De kerstmarkt bij zorgbedrijf 
Trex in Tweede Exloërmond kan 
ook weer en wordt dit jaar gehou-
den op 11 december. Traditiege-
trouw zijn we ook van de partij 
om de markt van live kerstmu-
ziek te voorzien. Kom gerust 
langs, het is daar altijd bijzonder 

gezellig en de schuur is ver-
warmd!
Kerstnacht vorig jaar was ong-
ewoon stil. Dit jaar zijn we van 
plan om weer op een paar plaat-
sen in Buinerveen en Nieuw Bui-
nen West kerstmuziek te laten 
horen. Denk je “Dat lijkt me nou 
ook zo fijn om op kerstavond de 
Meraskikkers in de straat te 
horen”, geef dat dan voor 1 
december bij een van onze muzi-
kanten aan. We maken dan met 
elkaar een keuze uit de aanvra-
gen, waarbij we proberen ieder 
jaar op andere plekken langs te 
komen. Traditiegetrouw zijn we 
wel van plan om rond midder-
nacht te eindigen bij ons eigen 
Dorpshuis. 
Graag tot horens/ziens bij een 
van deze activiteiten. Enne…het 
zou maar zo kunnen dat dit jaar 
weer een paar ronddolende muzi-
kanten tijdens de spokentocht in 
het bos gesignaleerd worden. 
Advies: Rustig blijven…het 
wordt wel weer licht

Margriet Nascimento
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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@t-mobilethuis.nl

Hieronder de datum van verschijning van de Dorpskrant in 2021 en 
de data waarop het materiaal (foto's, teksten, mededelingen, 
tekeningen) uiterlijk bij :

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

Nummer 6 inleveren voor 1 december 2021

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:

www.buinerveen.info

Agenda

6 nov Spokentocht?

11 dec Grote Kerst 
Bingo  
20.00uur

26 mrt Toneel

2 Apr Toneel

2023 200 jaar?

mailto:hetveenland@socialeteamsborgerodoorn.nl


Dorpskrant Buinerveen Pagina 3

Jongeren café ' BuinerveenT HOK 

Jeugdsoos Buinerveen ´t Hok klaar om 
weer te beginnen! 

Nu het met de corona cijfers de goede kant op lijkt te gaan zien we het 
begin steeds weer dichterbij komen. Wij hopen na de zomervakantie 
weer van start te kunnen gaan en de leukste activiteiten te 
organiseren! 
Zin om het bestuur te helpen met het organiseren van activiteiten? Dat 
kan! Ons team kan altijd wel wat hulp gebruiken. 
Neem dan contact op met: 

Bjarne Drent - 06 37316522

Spokentocht
Spokentocht

Spokentocht
Spokentocht

Spokentocht

Dit jaar zullen wij weer onze uiterste best doen om er samen met alle spoken een griezelige tocht van te 
maken. De tocht vindt evenals voorgaande jaren weer plaats in en om het meras.

Datum: zaterdag 6 november 2021
Groepjes kunnen starten tussen 19:00 en 23:00 en kunnen maximaal uit 6 personen bestaan! Let op! Elk 
jaar levert dit weer erg veel onenigheid op. Meer als 6 personen is NIET leuk voor de spoken. 
Wij zullen dan ook GEEN uitzondering maken! 

Deelname: €2,- p.p.  Graag vooraf overmaken naar: 
NL34 RABO 0140 0468 79

T.N.V. St. Dorpshuis Buinerveen
Aanmelden als spook? Ook dat kan!
Zowel spoken als groepjes kunnen zich aanmelden bij Laura: 
06-30710781 of via onze mail: acbuinerveen@outlook.com

mailto:acbuinerveen@outlook.com
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Rondgang Sint en zijn Pieten
Sint nodigt jullie allemaal weer uit om hem te ontmoeten tijdens zijn RONDGANG met PIETEN door 

Buinerveen en Nieuw-Buinen West. Ditmaal voorafgegaan door de Meraskikkers, begeleid door Sint zijn 
Pieten die vrolijke Sint muziek brengen. Hoor je de Merasikkers, Sint is in de buurt!

Hoe: Zonder QR codes of aanmelding Sint en zijn Pieten ontmoeten
Voor wie: Alle kinderen van klein tot groot uit ons dorp en hun naasten
Wanneer:  

Zaterdag 20 november 
tussen 13.00u en 16.00u 

Waar: Rondgang volgens de route: 
Start Zuidelijke 2/3 weg te Buinerveen
Zuiderstraat
Hoofdkade
Zuiderdiep tot aan Molenlaan Nieuw-Buinen
Molenlaan
Noorderdiep tot Mondenweg
Zuiderdiep terug richting Buinerveen
Hoofdstraat
Finish bij Noorderstraat Viaduct

Sint hoopt jullie allemaal weer te kunnen ontmoeten en zijn Pieten zijn er helemaal klaar voor om wat lekkers 
uit te delen. Je kunt natuurlijk prima voor je huis gaan staan of zoek een eigen plekje langs de route mocht je in 
de laantjes wonen of net buiten de route. 

Tot zaterdag 20 november!

Sint en zijn Pieten
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Voorschool 75
Zuiderdiep 3
9521 AA Nieuw-Buinen
Tel.: 06 13 49 18 65

Voor wie? 
Peuters vanaf 2 jaar en 3 maan-
den 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 acti-
viteiten 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, hier-
door kunnen we veel samenwer-
ken 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

Nieuws van Toneelvereniging

de Schoakel
Het mag weer….
We gaan weer beginnen aan een 
nieuw toneelseizoen en hopen 
dat er volgend jaar geen Corona 
obstakels meer zijn. 
Een drietal van ons lezen 
momenteel een aantal zichtboek-
jes en daar zal vast iets moois bij 
zitten. Daarna gaan we de rollen 
verdelen en hopen dat de rest ook 
tevreden is met de keus van het 
stuk….
Dit seizoen gaan we voor een 
stuk van 5 dames en 2 heren. We 
hebben namelijk een beetje uit-
gedunde bezetting.
Twee spelers zijn bezig met een 
studie en een derde kiest voor de 
mogelijkheid om zijn hobby uit 
te oefenen. Moet allemaal kun-
nen en het kan niet tegelijk, dus 
prima.

Daarentegen zijn we natuurlijk 
blij dat Wim zich wel weer gaat 
wagen aan een nieuwe rol.

We hebben er allemaal weer veel 
zin in en kijken uit naar het repe-
teren en uiteindelijk de uitvoe-
ringen op 26 maart en 2 april 
2022. Zet ze vast op de kalender.
Hopelijk kunnen we dan  weer 
veel bezoekers verwelkomen.

Hartelijke groet,
De Schoakel

Bridgeclub DES Exloo

De Bridgeclub DES Exloo organiseert begin 2022 een 
beginnerscursus. Bridge is niet alleen een fantastisch mooi kaartspel, 
maar ook een prettige manier om mensen te ontmoeten. Bridgeclub 
DES Exloo speelt wekelijks op donderdagavond in de Oringer Marke in 
Odoorn. 

Als u interesse heeft of meer informatie wilt, dan kunt u contact 
opnemen met Piet Bokhoven, telefoon 0591-346454 of 0624825206, 
email-adres pieterbok47@gmail.com
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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 

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

Verkoop van
afvoegmaterialen
voor alle soorten

gipsplaten

Voor delaagste prijs

Complete gipsplaatafwerking
Noorderstaat 1, Buinerveen

0599-212787
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Beste lezers,
Inmiddels nadert de herfstvakan-
tie en zitten we alweer in de 7e 
schoolweek. Hierbij is er op OBS 
75 enorm veel gebeurd. Als eer-
ste stellen enkele nieuwe teamle-
den zich aan u voor, waaronder 
ikzelf. Verder staan we graag stil 
bij onze kinderen en hun harde 
werken. Zowel op sociaal emoti-
oneel gebied als de verrijking die 
heeft plaatsgevonden aan hun 
kennis en vaardigheden. Weer 
veel wetenswaardigheden, waar-
bij ik u bij dezen veel leesplezier 
toewens namens team obs 75! 
Voor een aantal lezers ben ik 
nieuw, met een aanzienlijk deel 
van Buinerveen e.o. heb ik reeds 
kennisgemaakt. Ik stel mij graag 
aan u voor, mijn naam is David 
de Jonge. Sinds begin van dit 
schooljaar ben ik als nieuwe 
schoolleider benoemd op OBS 
75. Tevens werk ik als nieuwe 
schoolleider op OBS Ekkelhof in 
Drouwen. Samen met mijn echt-
genote Yvonne en onze dochters 
Noa (bijna 20) en Erit (bijna 18) 
woon ik alweer 17 jaar in Borger. 
Daarvoor hebben we een aantal 

veen en haar omgeving te ver-
sterken.  
Op maandag, woensdagochtend 
en donderdag ben ik op OBS 75 
werkzaam. De andere dag(del)en 
werk ik als schoolleider op OBS 
Ekkelhof in Drouwen.  
Ik wens u allen alvast een mooie 
herfstvakantie! 
Met hartelijke groet en graag tot 
ziens op school of op een van de 
activiteiten van obs 75.  

David de Jonge 

Sakina de Haan
Even voorstellen,...
Mijn naam is Sakina de Haan. 
Vanaf de zomer sta ik voor groep 
7/8. Ik vervang juf Karin tot zij 
straks terug komt van haar 
zwangerschapsverlof. Dit bete-
kent dat ik fulltime voor de klas 
sta tot en met halverwege 
november. Vanaf dan werkt juf 
Karin op maandag, dinsdag en 
woensdag en sta ik de rest van het 
schooljaar op donderdag en vrij-
dag voor de groep.
Ik ben 24 jaar oud en ik ben in juli 
2019 afgestudeerd aan de Acade-
mische PABO in Groningen. De 
eerste twee jaar na het afronden 
van mijn studie heb ik in Gro-
ningen gewerkt waar ik het eerste 
jaar een groep 7 heb lesgegeven. 

jaren in Friesland gewoond 
boven Leeuwarden, in het mooie 
dorpje Hijum. Naast mijn passie 
voor het onderwijs ben ik een 
echte buitenbeweger. Ik wandel 
graag met Yvonne. Maar ook toer 
ik op mijn e-MTB door de pro-
vincies Groningen en Drenthe en 
zelfs wel richting Duitsland. Ik 
loop graag hard. En voor de coro-
napandemie begon, deed ik 
graag mee aan recreatieve wed-
strijden zoals de Run van Gieten, 
4Mijl van Groningen of de 
Hondsrug run. Gewoon voor de 
sfeer, de beleving, het ontmoeten 
van mensen met hetzelfde sport-
plezier. De langste afstanden heb 
ik in Zwolle en Amsterdam met 
de halve marathons gelopen. 
Momenteel oefen ik met mijn 
dochter voor de 8km van TCS 
Amsterdam Marathon op zondag 
17 oktober a.s.
Verder lees ik graag. Ook vind ik 
reizen en kamperen erg leuk en 
beluister en verzamel ik Lp’s. 
Vanuit mijn visie op onderwijs 
vind ik het belangrijk om ‘oog en 
hart voor de mensen’ te hebben. 
Oog en hart voor het schoolteam, 
ouders en kinderen. Ik wil de 
teamleden in hun kracht zetten. 
Zodat kinderen kunnen bloeien 
en groeien en de professionele 
schoolcultuur verder kan ont-
wikkelen. Ik houd van een 
gezonde dosis humor en relative-
ringsvermogen. Ik ben iemand 
bij wie het glas halfvol is. Voor 
mij spelen kinderen, de betrok-
kenheid van ouders en het team 
een belangrijke rol in de school-
omgeving. Maar ook de vele vere-
nigingen die samen met OBS 75 
het dorp doen leven. Samen zijn 
zij het hart van het dorp. Het ver-
binden van alle belanghebben-
den is een sterke eigenschap van 
mij. Hierbij is het mijn ambitie 
om de positie van obs 75 ten aan-
zien van Nieuw-Buinen, Buiner-

Nieuws OBS 75
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Afgelopen schooljaar heb ik 
zowel voor een groep 7 gestaan 
als voor een kleutergroep. 
Ik ben onlangs verhuisd naar 
Emmen en het is daarom fijn om 
nu mijn werk dichterbij te heb-
ben. Ik ben sinds de zomer 
gestart met kickboksen en dit 
vind ik erg leuk om te doen. Daar-
naast vind ik het leuk om te voet-
ballen, zowel op het veld als in de 
zaal. Dit doe ik dan ook nog wel 
eens bij mijn oude voetbalclub in 
Groningen. Ik hou van lezen, 
serie kijken, lekker eten met 
vriendinnen en ook het maken 
van een buitenrit te paard vind ik 
erg leuk om te doen.
Het is ontzettend leuk om alle 
kinderen en ouders goed te leren 
kennen. Wellicht ontmoet ik u 
(lezer) ook binnenkort op of bij 
de school!

Vriendelijke groeten, 
Sakina de Haan

Patricia Vos
Even voorstellen,.. 
Sinds de zomer werk ik mee in 
het team van obs 75 als admini-
stratief medewerker. Naast deze 
school werk ik samen met David 
ook op zijn andere school obs 
Ekkelhof in Drouwen. Verder 
verzorg ik op nog 4 scholen de 
administratie, namelijk; obs De 
Zweng in Exloo, ods De Dalton 
in Ees, obs De Aanloop in Val-
thermond en tot slot werk ik op 
obs Westhoek in  Tweede Exlo-
ërmond. Als hobby speel ik trom-
pet en haak ik het liefst knuffels. 
Ik wens u allen veel leesplezier.

Hartelijke groet
Patricia Vos

Maandag 27 september kwam 
Meester David bij ons in de klas 
met handpop Bram. Een pop die 
de meester tot leven kan brengen. 
Bram had stiekem allerlei keu-
kengerei mee genomen. Hij 
wilde er graag muziek mee 
maken en een liedje zingen met 
de kinderen. Daarna heeft hij met 
een mooi kistje met vertelplaten 
het verhaal verteld van ‘’Spuit 
Elf gaat naar school’’
We hebben genoten van het 
prachtige spel!

 Nieuws uit groep 1 - 2 door
Juf Esther
In de afgelopen weken zijn we bij 
de kleuters gestart met het the-
ma-werken rondom het alfabet. 
Zo hebben we afgelopen week 
we de letter ‘k’ behandeld, van 
kabouter. Hierbij speelt de Let-
terdief en het boekje Alfabet van 
Charlotte Dematons een rol. Op 
het grote raam heb ik de letterdief 
geschilderd. Om nog meer in de 
beleving van de kinderen en de 
omgang met letters te komen. 
Heb ik de Letterdief uit het boek-
je nagehaakt. Elke maandag krij-
gen ze een allemaal een papiertje 
mee met de letter van de week. 
Daarnaast krijgen ze voor thuis 
een kleurplaat met zoek opdrach-
ten van de letter van de week. 
Kinderen nemen vervolgens 
spulletjes van thuis mee die 
beginnen met de letter van de 
week. Deze voorwerpen geven 
we een plekje op de lettertafel.
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Nieuws uit groep 3-4 door
Juf Marga
Wat is er weer veel gebeurd in de 
afgelopen weken. Rome en Eva 
waren jarig en vierden hun ver-
jaardag. Charlotte heeft getrak-
teerd op beschuit met blauwe 
muisjes, want haar broertje Joren 
is geboren. Van harte gefelici-
teerd . We hadden dus heel wat 
feestjes te vieren. Een paar 
weken geleden zijn we naar een 
voorstelling geweest over Gup-
pie en de haai. Helaas mochten 
we hier geen foto’s van maken. 
Maar de voorstelling heeft wel 
indruk op de kinderen gemaakt. 
Nog regelmatig lopen er kinde-
ren als krabben (met scharen) 
door de klas.  
Afgelopen week kregen we 
bezoek van juf Carin Bijl. Zij 
werkt bij de bibliotheek en kwam 
een leuk prentenboek voorlezen. 
De kinderen hebben genoten van 
het leuke verhaal. Inmiddels heb-
ben alle kinderen van groep 3 een 
linkje gekregen naar een aantal 
programma’s waarmee de kinde-
ren thuis kunnen oefenen in het 
lezen en rekenen. 

Nieuws uit groep 5-6 door
Juf Kim
Het was weer een gezellige boel 
de afgelopen weken. Ook in 
groep 5/6 kwam juf Carin Bijl 
van de bibliotheek bij ons in de 
klas. Ze heeft verteld welke stic-
kers er op de zijkant van een boek 
zitten. En wat deze icoontjes bete-
kenen. Zo kunnen we nog mak-
kelijker een boek uit onze 
schoolbieb zoeken! 
Donderdag zijn de kinderen 
actief aan de slag geweest tijdens 
de rekenles. We hebben een vier-
kante meter gemaakt, daarna een 
vierkante decimeter en ook nog 
een vierkante centimeter. Vol-
gens de kinderen: 'de leukste 
rekenles ooooit!'   
In de middag gymles van meester 
Stefan: hockey en judo. Zo, dat 
ging er fanatiek aan toe! Meester 
heeft ze verschillende worpen 
geleerd. Binnenkort is er nog een 
leuk judofeest. De flyer is hier 
voor aan alle kinderen meegege-
ven. 

Verder hebben we dinsdag een 
les gehad over de cactus. Naar 
aanleiding hiervan kregen we 
door een moeder eetbare cactus-
sen aangeboden. Deze hebben 
we vanmiddag geproefd. Span-
nend. Dapper heeft bijna ieder-
een een stukje genomen. Ik ben 
benieuwd wie er de volgende 
schooldag met fruit eten, alle-
maal cactus mee heeft in plaats 
van een banaan of een appel.

Ook in groep 4 wordt hard 
gewerkt. Zo leren de kinderen 
via onze methode “Spelling in 
beeld” woorden van een bepaal-
de spellingcategorie goed te 
schrijven. Na zeven lessen 
maken de kinderen daarna een 
signaaldictee. Dit dictee maken 
we klassikaal en kijken we daar-
na meteen samen na. Zo kan 
iedereen zelf zien welke woor-
den ze al goed kunnen schrijven 
en ook welke woorden ze nog 
wat extra moeten oefenen. Dit 
oefenen doen we op school, maar 
ook thuis. Eén keer in de drie 
weken krijgen de kinderen daar-
voor een oefenblad mee met de 
juiste woorden erop.  

Ik vind het iedere dag weer een 
feestje om de kinderen les te 
geven. Het is prachtig om te zien 
hoe de kinderen van groep 3 en 4 
samenwerken! Samen een spel 
spelen, elkaar helpen met het 
Chromebook, samenwerken in 
de klas en bij de gymnastiek, 
zoals op de foto te zien is bij het 
chagrijnen-samenwerkingsspel 
met meester Stefan.
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Ook hebben we kort bezoek 
gehad van juf Karin met haar 
dochtertje Lieke. De kinderen 
hebben allemaal nog iets lekkers 
gekregen. Het was fijn om juf 
even weer te zien. 
In de eerste schoolweken, ook 
wel Gouden weken, was het eerst 
wennen aan de nieuwe klas, aan 
mij als leerkracht en aan elkaar. 
Samen hebben we dan ook afge-
sproken hoe we er een fijn en 
gezellig schooljaar van kunnen 
maken. Ieders ingrediënt staat op 
de lijst en zo maken we er een 
leuk en leerzaam schooljaar van. 
Twee keer in de week werken we 
aan de hand van de methode 
Nieuwsbegrip aan begrijpend 
lezen. Hier komen de heden-
daagse actualiteiten aan bod. 
Eervorige week ging dat over 
‘Krijn’. Vraagt u de kinderen 
maar eens wie dit is . 

Sanne heeft hier een prachtig ik-
gedicht bij gemaakt. Inmiddels 
zijn we ook aan de 'Leesvreters' 
gestart. Dit is een succesvol lees-
bevorderingsproject dat tot eind 
november duurt. Viri, Matti, Pul-
ki, Pluisi, Inki en Smarti zijn de 
leesvreters van dit vrolijke lees 
festijn. De kinderen zijn al aan de 
slag geweest met pastelkrijt om 
een eigen monstertje te tekenen. 
Op de website: www.leesvre-
ters.nl kunt u meer informatie 
vinden, de boekvragen bekijken 
en ook de titels van de boeken 
bekijken. De boeken zijn ook 
voor thuis te leen in de biblio-
theek.

De kinderen hebben het super 
gedaan en zijn allemaal ge-
slaagd! We hebben daarnaast 
samen torens gebouwd van 
Kapla. We deden een competitie 
wie de hoogste toren zou bouwen 
door middel van samenwerking. 
Door het flinke aantal jarigen 
was het toen een ware feestweek. 
Ook hebben we een presentatie 
van Isa over haar ogen gezien. De 
kinderen hebben ervaren hoe het 
is om minder goed te kunnen zien 
en hoe knap het is hoe Isa het 
allemaal doet. Het was erg ver-
helderend voor de kinderen, 
maar ook voor de juf ;) 
Klas 7/8 heeft hard gewerkt de 
afgelopen weken, zowel alleen 
als samen tijdens verschillende 
lessen. We zijn creatief aan de 
slag gegaan met het maken van 
aquaria en de resultaten zijn 
prachtig geworden. Ook heeft 
Nour een mooi gedicht gemaakt 
over onze klassenregels. Dat 
heeft hij perfect verwoord. 

Bedankt voor het lezen!
Fijne vakantie allen en tot de 
volgende dorpskrant.
 Team obs 75 

Nieuws uit groep 7-8 door
Juf Sakina
Juf Karin is met haar prachtige 
dochter Lieke langs geweest in 
de klas. We vonden het erg leuk 
om juf Karin weer te zien. In de 
klas hadden we een mooie sling-
er met babysokjes voor haar 
gemaakt en ze vond het erg mooi.

Verder zijn we met de klas op de 
fiets naar OBS de Poolster in 
Nieuw-Buinen geweest. Hier 
hebben wij een voorstelling beke-
ken over Charles Lindbergh. Dit 
was de eerste man die van Parijs 
naar New York vloog. Het was 
een erg leuke en leerzame voor-
stelling. Uit enthousiasme zijn 
we helaas vergeten foto’s te 
maken. 
Vorige week stond ook de briga-
dierscursus voor groep 7 op de 
planning. 
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Website

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

www.school59.nl
of volg ons op twitter:

@ckcschool59

Nieuws CKC School 59

Kinderboekenweek

De eerste schoolweken van het 
schooljaar 2021-2022 zijn 
alweer een feit. Wij zijn het 
schooljaar goed gestart met 40 
leerlingen en 5 peuters. Ook van 
de buitenschoolse opvang wordt 
inmiddels veel gebruik gemaakt. 
Uiteraard hebben wij nog plek 
voor nieuwe peuters en leerling-
en. U kunt te allen tijde vrijblij-
vend contact opnemen om eens 
langs te komen voor een kennis-
making. 

In de week van 7 oktober hebben 
wij samen de Kinderboeken-
week geopend. Het thema van de 
Kinderboekenweek dit jaar is: 
worden wat je wil!
Alle juffen hebben eens goed 
nagedacht over wat zij waren 
geworden als ze geen juf zouden 
zijn. Er kwamen veel leuke 
beroepen voorbij tijdens de ope-
ning van de Kinderboekenweek! 
Van leeuwentemmer tot schilder 
en van stroopwafelbakker tot 
dokter. 
Op woensdag 13 oktober hebben 
we samen de voorleeswedstrijd 
gehouden. Uit iedere groep was 
een winnaar gekomen die zijn of 
haar verhaal mocht voorlezen 
tijdens de grote voorleeswed-
strijd. Als winnares kwam Lotte 
Visser naar voren. Lotte mag 
binnenkort onze school verte-
genwoordigen tijdens de regio-
nale voorleeskampioenschap-
pen. 

Projectafsluiting
Dit schooljaar zijn wij gestart 
met het werken in thema's. 
Voor de vakken aardrijkskun-
de, geschiedenis en natuur 
werken wij thematisch. Een 
aantal keer per jaar werken 
wij schoolbreed aan hetzelfde 
thema, zodat we ook samen 
naar een mooie projectafslui-
ting toe kunnen werken. Afge-
lopen donderdag 14 oktober 
was het zover: De afsluiting 
van het thema: familie. 
Ouders en andere belangstel-
lende konden in de klassen 
het werk van de afgelopen 
weken bewonderen. Het was 
een geslaagde projectafslui-
ting!
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Huus van de Taol     

Evenementen:
NACHT VAN DE NACHT wan-
deling Dwingel/Lhee
In samenwarking met vrijwilli-
gers van het Huus van de Taol kuj 
een wandeling (niet rolstoel-
vriendelk) onder begeleiding 
maoken over 3,5 km. deur de 
duustere bossen van het Dwing-
elderveld en umgeving, met 
underwegens verhaolen in de 
streektaol. De start is vanof Bos-
pub De Boerdennen, Bosrand 18 
in Lhee. Op zaoterdag 30 oktober 
kuj begunnen um 19.00, 19.30, 
of 20.00 uur. Kosten € 7,50 pp., 
jeugd tot 12 jaor € 5,00 pp., (dit is 
incl. een kop snert of (vegetari-
sche) mosterdsoep en een gezel-
lige naozit.
Anmelden via: nachtvande-
nachtdwingeloo@gmail.com
of tel. 0521-597396. Zet derbij 
wanneer je vertrekken wilt.
Dielname is gehiel veur eigen 
risico. Goeie wandelschoenen en 
een lanteern mitnemen.

Moi-cursus in Beilen
Vanof 3 november kuj drie 
weken lang metandoen met de 
Moi-cursus in het Huus zölf.  De 
aovenden begunt um 19.30 uur 
en duurt tot umdebij 21.30 uur. 
Opgeven kan nog, der bint nog 
een paar plekken vrij.

Taal an Taofel in Noord-Slien
Taal an Taofel giet weer deur. Op 
de zundagen tussen 11.00 uur en 
14.00 uur kuj naor schrievers en 
muzikanten in de streektaal luus-
tern. En in de pauze kriej een 
lekkere warme maaltied. De 
entreepries is €20,-.
21 november kuj luustern naor 
Yvonne Bijl (gedichten), Andries 
Middelbos (proza) en De Fiebel-
dekwinten (meziek).

Risserveer veur Noord-Slien: 
0591-362371 (Reina Zwiers) of 
mail 

Bert Hadders en Herman Sand-
man in Van Slag
Op vrijdag 3 december staot 
muzikant Bert Hadders en 
schriever Herman Sandman in 
Van Slag in Börger. De Drent en 
de Grunninger bint beide opgruid 
in de Veenkoloniën en hebt een 
haat-liefde verholding met het 
laand van heur pappes. Dit hebt 
ze verwarkt in de veurstelling 
Gezing en Geplaas
Van Slag - Borger  
20:30 - 23:00 UUR | € 19,00

reina.zwiers@planet.nl

Zanger Leon Moorman
Zanger Leon Moorman wil vol-
gend jaor oet naom van oes laand 
met doen an het Eurovisie Song-
festival in Italië. Op het leste nip-
pertie schreef e zuch in met zien 
lied Knooin, wat e in het Drents 
zingt. De zanger wun het Drèents 
Liedtiesfestival in 2019 met dit 
nummer en dèenkt dat het de 
perfecte inzending is veur het 
songfestival: Het giet over het 
accepteren van aandere mèensen 
en je niet zoveul antrekken van 
aandern. Een universele bos-
schup. Daornaost döt zingen in 
de streektaol het volgens Moor-
man goed bij het internationaole 
publiek.

Der is wal een kaans dat zien 
inzending niet geldig is, umdat 
nummers die instuurd wordt niet 
eerder commercieel oetbracht 
weden mugt. Veur de wissigheid 
hef e dus ok nog een aander (nei) 
nummer instuurd.

mailto:reina.zwiers@planet.nl
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Podcasts
Wij hebt de krachten bundeld 
met RTV Drenthe en komt met 
Drentstaolige podcasts. In 'Praot 
Drents met mij' prat Renate 
Snoeijing (directeur Huus van de 
Taol) met gasten die in Drenthe 
geboren of getogen bint. Hoe 
bint ze daordeur vörmd? En wat 
doet ze vandaag de dag nog met 
de Drentse taol? En wat döt de 
taol met heur? Bint er plekken 
waor ze nou gien Drents praot, 
maor dat wal wilt? En hoe goed 
scoort ze eigenlijk, wanneer ze 
langs de Drentse Doemstok legd 
wordt?
Een podcast is een radiopro-
gramma daj belustern kunt via 
internet. En het mooie is, daj het 
op elk moment afspeulen kunt. 
De podcast is te vinden op Spoti-
fy (linkies staot hierunder bij de 
ofleveringen), iTunes, Google 

Podcasts en aandere podcast-
apps.
Dielnimmers bint: William Bos-
song (basgitarist Mooi Wark), 
Harry Tupan (Drents museum), 
Jetta Klijnsma (Commissaris van 
de koning), Tony Neef (musical-
speler en zanger), Ben Feringa 
(winnaar Nobelprijs scheikun-
de), Leon Moorman (zanger), 
Ria Westerhuis (schriever en 
dichter)

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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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: 
Giny Dokter

g
gplat@hetnet.nl
ina.ottens@ziggo.nl
ab.poelman@ziggo.nl
jvannoortwijk@hetnet.nl
harm-jane@online.nl
beorganised@hotmail.com
jacobhospers@outlook.com

0599639516 
0616554099

viersprong@gmail.com

Kookt u, 
of koken wij 
vandaag?

√ Specialist in  diëten
√ Gemalen en vloeibare maaltijden
√ Bezorging aan huis
√ Uw eigen maaltijd samenstellen
√ 365 dagen per jaar een verse maaltijd
√ Altijd een vaste, vertrouwde bezorger

 WARME MAALTIJDEN  - KOELVERSE MAALTIJDEN - DIEPVRIESMAALTIJDEN 
info@vansmaak.nl | www.vansmaak.nl | t 088 511 5400 

mailto:gienus@hrcoatings.nl
mailto:gplat@hetnet.nl
mailto:ina.ottens@ziggo.nl
mailto:ab.poelman@ziggo.nl
mailto:jvannoortwijk@hetnet.nl
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Jolanda Baars-van der Scheer
Zuiderdiep 83
9523 TB Drouwenermond
Tel.: 0599-611231

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

AFRASTERINGSMATERIALEN
TUINHOUT
PVC MATERIALEN

Noorderstraat 38
9524 PD Buinerveen

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

Tel. 0599-212326
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NIEUWS VAN DE BIBLIOTHEKEN
Bibliotheek Nieuw-Buinen openingstijden
Maandag: 14.00 - 17.00 uur

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

14.00 - 17.00 uur

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

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

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

* Alleen als het MFA Hunzehuys ook op deze tijden 
geopend is

Digitaal Café
Op maandag 1 november en 6 december 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-bibliotheekleden. Doe mee, u bent 
van harte welkom! 

Gratis Boekstartuurtjes 
Op woensdag 10 november en 8 december van 10.00-
11.00 uur voor kinderen van 1,5 tot 4 jaar. 
We gaan voorlezen, zingen & spelen. Boeken lenen 
mag ook. 
Lid worden is gratis tot 19 jaar. 

BiebFabriek in de bibliotheek:
Dinsdag 23 november: Maak je eigen zenuwspiraal.
Dinsdag 21 december: Aan de slag met robots!
We gaan in de bibliotheek aan het ‘werk’ van 15.00-
16.00 uur.
Leeftijd vanaf 8 jaar. 
Toegang is gratis.
Geef je op via de website:
 www.bibliotheeknieuwbuinen.nl

Kinderboekenweek 
6 t/m 17 oktober 2021  

Gouden Griffel:   
Gozert, Pieter Koolwijk (Lemniscaat)Ties heeft een 
probleem. Tenminste… dat vinden de meeste mensen. 
Ties vindt dat niet: hij heeft een vriend. Gozert. De 
tofste, leukste, stoerste, coolste vriend die je je kunt 
voorstellen. Alleen is Ties de enige die Gozert ziet en 
hoort. En de plannen van Gozert zijn zo fantastisch dat 
Ties erdoor in moeilijkheden komt… Ties’ ouders 
willen dat Gozert verdwijnt en nemen een ingrijpende 
beslissing. Maar Ties wil helemaal niet van Gozert af. 
Wat moet hij doen?

Zilveren Griffels:
Er lag een trommeltje in het gras, 
Edward van de Vendel (Querido)
Maar eerst ving ik een monster, 
Tjibbe Veldkamp (Lemniscaat)
Beste broers, Jowi Schmitz 
(Hoogland & Van Klaveren)
Die kleine is Don, de lange is Sjon,
 Catharina Valckx (Querido)
Gozert, Pieter Koolwijk (Lemniscaat)
Ons kasteel aan zee, Lucy Strange (Gottmer)
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Twee fonkelrode sterren in de blinkend witte sneeuw, 
Davide Morosinotto (Baeckens Books NV)
Hele verhalen voor een halve soldaat, 
Benny Lindelauf (Querido)
Gloei, Edward van de Vendel (Querido)
Wonderbos, Jan Paul Schutten (Lannoo)
De gemene moord op Mug-gemietje, 
Ted van Lieshout (Leopold)

Uit het juryrapport: ‘In een wereld die noodgedwong-
en op slot zit, kan de kracht van verbeelding niet 
genoeg geprezen worden. De Griffeljury las verhalen 
die de fantasie bedienen, ver weg van de beklemmende 
realiteit van besmetting en thuisonderwijs. Ze genoot 
van de beeldrijke taal die uit begaafde auteurspennen 
vloeide, in fictie én non-fictie. De jury heeft kinderboe-
ken willen bekronen die niet alleen goed geschreven en 
stilistisch verfijnd zijn, maar ook eigenzinnig en prik-
kelend. Geen verhalen die slechts verstrooiing of ken-
nis bieden, maar die tonen waartoe verbeelding ook 
buiten een boek in staat is. De jury onderstreept daar-
naast het belang van representatie, diversiteit en 
inclusiviteit.'’

Gouden Penseel
Hele verhalen voor een halve soldaat, Ludwig Volbeda 
(Querido)

Zilveren Penselen
Alles wat was, Marijke Klomp-maker (Kluitman)
Verborgen wereld, Ben Rothery (Van Goor)
Gloei, Floor de Goede (Querido)
Noorse sagen – Voorbij de regenboogbrug, 
Jeffrey Alan Love (Lemniscaat)
Mensen met koffers, Annemarie van Haeringen 
(Hoogland & Van Klaveren)

Marta en ik, It’s raining elephants (Boycott)
Vuilnisvarkens Job en Bob, Noëlle Smit (Gottmer)
    
Uit het juryrapport: ‘De Penseeljury van 2021 ver-
heugde zich in paginavullende overrompelende teke-
ningen en goed getroffen kleinere illustraties, in ijle, 
zachte, stoere, forse en gedetailleerde tekeningen en 
grote suggestieve lijnen. We zagen tekenplezier, vak-
manschap, stijl, vernieuwing, een eigen visie, materi-
aalgebruik, vlakverdeling, typografie, verbeeldings-
kracht, expressie, ontroering, lijnvoering, kleurge-
bruik. De boeken blonken uit in beelden, illustraties en 
tekeningen die met of zonder tekst iets kunnen beteke-
nen voor kinderen (en volwassenen), doordat ze een 
verhaal vertellen, informatie overbrengen, inspireren 
tot nadenken, doen, voelen, ontwikkelen en inbeel-
den.’

·            

·          

·

        

·         
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Krijg als moeder meer lef in bibliotheek Borger
Op maandag 25 oktober in bibliotheek Borger.
Inspiratie door Bjelke Rietveld, moedercoach met lef. 
Bjelke helpt moeders die onrust ervaren, moe en ener-
gieloos zijn, een schuldgevoel hebben of om een ande-
re reden niet gelukkig zijn. Zij geeft jou die ‘liefdevol-
le schop onder je kont’. Want het is tijd om met meer 
LEF, Liefde, Energie en Focus en zonder schuldgevoel 
voor jezelf te kiezen en daardoor een geluk-kige en 
leuke moeder te zijn.
De toegang is gratis. Graag aanmelden op
 info@bibliotheekborger.nl
Van 20.00 - 21.30 uur.

Nederland Leest: Eén boek, duizend gesprekken
Een goed boek brengt gesprekken op gang en verbindt 
lezers met elkaar. In november leest heel Nederland 
daarom één boek. Lezers krijgen dit boek cadeau van 
de bibliotheek, het centrum voor ontmoeting en 
gesprek. Het afgelopen jaar was voor veel mensen een 
periode waarin het leven zich voornamelijk tussen vier 
muren afspeelde. Onder andere om te laten zien dat 
reizen niet altijd fysiek hoeft te gebeuren is het thema 
van Nederland Leest 2021: Over de grens. Met een 
boek reis je in een mum van tijd van Jakarta naar New 
York en ben je maar een paar bladzijden verwijderd 
van 1924. Ook kun je met een boek je eigen grenzen 
verleggen en de wereld vergroten met nieuwe erva-
ringen en verhalen.

NIEUWS van Plaatselijk Belang Buinerveen/Nieuw-Buinen west

Zuiderdiep/Hoofdstraat:
In oktober gaan de nutsbedrijven 
WMD Drinkwater B.V. en 
Enexis gedeeltelijk hun lei-
dingen vervangen. De oude 
lichtmasten worden verwijderd 
en een aantal nieuwe geplaatst. 
De weg wordt niet afgesloten, 
maar in gedeeltes worden de 
werkzaamheden uitgevoerd. 
Daarbij zullen stoplichten 
worden geplaatst.
Het ontwerp van een dergelijk 
project is zo groot qua tekenwerk 
en voorbereiding dat de ge-
meente ondersteuning vraagt van 
een ingenieursbureau. De aan-
bestedingsprocedure hiervan is 

Speeltuin:
De werkgroep Speeltuin heeft 
met de gemeente Borger-Odoorn 
en de projectontwikkelaar 
Explorius voor elkaar gekregen, 
dat een speeltuin gerealiseerd 
mag worden in het nieuw 
bouwplan te Zuidonder.  De 
uitkomsten van de enquête zijn 
meegenomen om met ver-
schillende aanbieders een plan te 
ontwerpen.  Het dorp toont zich 
betrokken en meerdere mensen 
hebben zich aangemeld om het 
een en ander te doen in het 
onderhoud van de speeltuin. De 
speeltuinwerkgroep zal met een 
maandelijkse (op zicht) check, 2 
vergaderingen per jaar en een 
dag onderhoud, dit coördineren.
De gemeente is betrokken en 
enthousiast, de juiste stappen 

net afgerond. 
Het bureau Hollema uit Rolde 
gaat mede de voorbereiding 
doen. De eerste contacten met 
het bureau zijn gelegd en zij gaan 
op basis van de gehouden 
enquête en de input van de 
gemeente nu de eerste schetsen 
maken. Het is de bedoelding in 
november/december 2021 een 
avond te beleggen met de 
aanwonenden om een eerste 
ontwerp te delen en ook uit te 
leggen wat er met de enquête 
resultaten is gebeurd.
In de tussentijd wordt Plaatselijk 
Belang betrokken bij het 
ontwerp. Ben Timmermans van 
Avitec neemt deel als ver-
tegenwoordiger van alle be-
drijven.
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zijn gezet en ze willen graag 
meedenken en ondersteunen in 
de uitvoering. Zij zullen ook 
ondersteunen in het onderhoud 
en er is budget voor het 
onderhoud  van  de  spee l  
toestellen. Eind oktober zal er 
een gesprek plaatsvinden tussen 
projectontwikkelaar, gemeente, 
firma speeltoestellen en de 
speeltuinwerkgroep om het 
verdere verloop te bespreken. Er 
wordt gewerkt aan het werven 
van fondsen voor de financiering 
en het schrijven van het plan, om 
dit in te kunnen dienen bij de 
gemeente.
Hopelijk is er in de zomer van 
2022 een speeltuin gerealiseerd 
voor kinderen van 1 tot ongeveer 
12 jaar oud. De werkgroep 
bestaat uit Olivia Eloi, Sanne 
Middeljans, Karin Loerakker, 
Elles Grit en Margje Kroes.

Nieuwbouwplan Zuidonder:
Alle kavels van fase 1 zijn ver-
kocht en de eerste nieuwe 
woningen zijn volop in aanbouw.
De tweede fase gaat door aanne-
mer NTP in week 44 of week 45 
gestart worden met het grond-
werk voor het bouwrijp maken.
Ten aanzien van de verkoop zijn 
op dit moment op kavel 30 na alle 
kavels in optie. Inmiddels zijn de 
eerste koopovereenkomsten gete-
kend.

problemen melden. Beide is 
mogelijk! Om de vrijwilligers te 
coördineren. (Het gebied te 
verdelen, in overleg te gaan wie 
wat doet en elkaar bij problemen 
te helpen) zoeken we een 
vrijwillige coördinator.
Mocht je belangstelling hebben 
voor het vrijwilligerswerk of wil 
je meer weten, neem gerust 
contact  met  Ina Habing,  
inahabing@ziggo.nl op!

‚t Meras:
We zien de laatste tijd dat er veel 
groenafval in t Merasbos wordt 
gedumpt. Dit wordt zeker niet 
gewaardeerd! De gemeente 
Borger-Odoorn is ingelicht. 
Groenafval kan gratis gestort 
worden op de werf in 2e 
Exloërmond. Er is een Buiten 
Beter app, waarbij de meldingen 
bij gemeente Borger-Odoorn 
binnenkomen.  Mocht er 
afvaldumping plaats vinden, dan 
kan je ter plekke een foto maken 
en in de app de melding doen. Op 
de website van gemeente Borger-
Odoorn is het ook mogelijk om 

Met het ontwerp van het boeren-
erf met huurwoningen en de uit-
breiding van de woningaantallen 
op plan Zuidonder is Explorius, 
de projectontwikkelaar, samen 
met gemeente Borger-Odoorn 
nog bezig.

Wandelknooppuntennetwerk:
Op vrijdag 08 oktober vond de 
opening plaats van het wandel 
netwerk Borger-Odoorn in 
Drouwenerveen. Er is de laatste 
maanden hard gewerkt om de 
borden en palen te plaatsen die 
het wandelnetwerk aangeven. 
Nu is het zover dat het wandel 
netwerk officieel geopend is!
Het Recreatieschap Drenthe wil 
natuurlijk graag dat het wan-
delnetwerk er netjes bij blijft 
liggen.
Daarom is er bijvoorbeeld een 
webpagina, waar je kunt melden 
als er iets mist of als er iets niet 
duidelijk staat aangegeven.
Daarnaast zijn ze op zoek naar 
actieve vrijwilligers die 2x per 
jaar (in het voor- en najaar) een 
gedeelte van het wandelnetwerk 
willen poetsen en controleren. 
(Reken op minimaal 40 km, wat 
natuurlijk niet in 1x  gecon-
troleerd hoeft te worden.)
Sommige vrijwilligers vinden 
het leuk om het probleem direct 
op te lossen, anderen alleen de 
bordjes poetsen en anderen 
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een melding te doen.
Gratis Cursus Klik en Tik:
In september is opnieuw gestart 
met de gratis cursus Klik en Tik. 
Op dinsdagavond vanaf 19.00 
uur zijn 5 inwoners druk bezig 
met de cursus, die op www. 
oefenen.nl te vinden is.
Vrijwilligers van bibliotheek 
Borger begeleiden de deel-
nemers gedurende 5 dins-
dagavonden.

Koffieuurtje:
Op woensdagmiddag 1 sep-
tember en 6 oktober heeft in 
Dorpshuis De Viersprong in 
Buinerveen opnieuw een  
Koffieuurtje plaatsgevonden. Na 
een lange tijd kon er eindelijk 
weer een bijeenkomst plaats 
vinden. Het motto is ontmoeten 
en gezelligheid!
Onder het genot van koffie en 
thee kwamen er vele leuke 
gesprekken op gang. Daarna 
stapten de meeste deelnemers 
van 1 september op de fiets om 
een tochtje in de buurt te maken. 
Midden door het Lofargebied 
werd een korte route gereden, 
waarbij onderweg nog een kleine 
pauze werd ingelast. Het was 
prachtig fietsweer!
Tijdens de bijeenkomst op 6 
oktober is gezellig met elkaar 
gesproken.
De volgende bijeenkomst is op 
woensdag 3 november om 
14.00 uur in dorpshuis De 
Viersprong. Er wordt steeds 
begonnen met koffie of thee, 
w a a r n a  e r  s a m e n  w o r d t  
afgesproken wat men wil gaan 

het ontwikkelen was gevallen op 
het bedrijf TXT-WEB. Janet 
Barlagen heeft flink met ons 
meegedacht en het resultaat is 
zichtbaar op

www.buinerveen.info.
Op de website is een agenda te 
vinden evenals een nieuws 
pagina,  historie te lezen en alle 
verenigingen hebben een plekje 
gekregen. Vermelding op de 
website voor een ondernemer is 
mogelijk met een KvK in-
schrijving in Buinerveen of 
Nieuw-Buinen West is mogelijk 
tegen een vergoeding van 10 
euro per jaar. Aanmelden is 
mogelijk bij Ina Habing, 
inahabing@ziggo.nl
De aanwezigen ontvingen allen 
een pen met daarop de link naar 
deze website. Alice van Iersel is 
aangesteld als beheerder van de 
website en hoopt veel informatie 
vanuit het dorp te ontvangen, 
zodat de website goed actueel 
blijft.

Vrijwilligers
waarderingsbonnen:
Plaatselijk Belang heeft van 
gemeente Borger-Odoorn vrij-
willigerswaarderingsbonnen 
ontvangen. Deze zijn uitgedeeld 
aan verschillende inwoners. Let 
op: de bonnen zijn te besteden bij 
ondernemers in de gemeente tot 
en met 30 november 2021.

Rabobank Clubsupport:
Van 4 tot 25 oktober kun jij je 
stem uitbrengen. Alleen leden 
van de Rabobank mogen 
stemmen.

doen; fietsen of sjoelen of 
kaartspellen of iets anders.
Daarna kunt u deelnemen op 1 
december. Bij alle bijeenkom-
sten bent u van harte welkom!

Jaarvergadering:
Voor de jaarvergadering van 
Plaatselijk Buinerveen/Nieuw-
Buinen west was afgelopen 
Woensdag 6 oktober veel be-
langstelling. Wijkagent Arjan 
Katerberg kwam zich voorstellen 
en vertelde dat zijn werkgebied 
de dorpen en omgeving van 
Drouwenermond,
 Drouwenerveen, Nieuw-Buinen 
en Buinerveen is. 
Als nieuwe leden voor het 
bestuur van Plaatselijk Belang 
zijn Jacqueline Vlieger en 
Carianne Mencke benoemd. 
Jaarverslagen werden voor 
gelezen en gepresenteerd en 
financiële overzichten zijn 
behandeld.
De gemeente Borger-Odoorn 
geeft een dorpsbudget aan elke 
dorpsbelangenvereniging, die 
besteed kan worden aan pro-
jecten in het hele dorp.
Plaatselijk Belang houdt hier 
voor een deel beschikbaar voor 
de speeltuin, die in het Zuidonder 
gerealiseerd gaat worden, en 
voor een kunstwerk in de vorm 
van de oude brug.

Website:
Plaatselijk Belang heeft op deze 
avond een nieuwe website voor 
het dorp gepresenteerd. Daar is 
heel wat werk aan vooraf gegaan. 
De keuze van het bestuur voor 
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EUROSTATE 10
9501 DC STADSKANAAL

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

THEEWINKEL STADSKANAAL

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 
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. 

gehandicaptenplatformborger-odoorn.nl

Elk lid mag 3 stemmen uit-
brengen op 3 verschillende 
deelnemende verenigingen en 
stichtingen.
Via de Rabo app en op Rabo 
Online Bankieren kun je 
stemmen, je ontvangt geen code 
en het gaat als volgt: 
Inloggen op de Rabo app of Rabo 
internetbankieren. 
Ga naar service-zelf regelen-
lidmaatschap-Club Support
Dan je voorkeuren aan geven en 
stemmen!
Op de volgende verengingen in 
ons dorp kun je stemmen:
-Plaatselijk Belang
 Buinerveen/Nieuw-Buinen west
-Schaatsver. Buinerveen e.o.
-Voetbalvereniging Buinerveen
-Vrouwen van Nu Buinerveen

Aanmelden en opzeggen van het 
lidmaatschap van Plaatselijk 
Belang bij verhuizing of andere 
redenen, kan bij 
Jan van Noortwijk,
 jvannoortwijk@hetnet.nl .

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

Emailades is:
plaatselijkbelang@
buinerveen.info

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

A.Sloots

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
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Het beste adres voor voetverzorging

www.pedicureholla.nl

Hollandialaan 4

9521 BW Nieuw-Buinen (West)

Behandeling op afspraak 06-13251889

Pedicure Holla

SIMON BERENDS
Zuiderdiep 18
9521 AT  Nw-Buinen
Tel 0599-212518
Fax 0599-212171
Mobiel. 06-53844312
www.simonberends.nl

Volkszang 
Buinerveen
Het is lang stil geweest bij Volks-
zang Buinerveen. Zingen was er 
niet bij, gezond proberen te blij-
ven wel. We zijn van plan om in 
november weer te beginnen, 
voor en met iedereen die weer 
wil en kan zingen.
Voor Volkszang, landelijk, maar 
ook in ons dorp, heeft de afgelo-
pen periode meer effect gehad 
dan we met elkaar hadden 
gehoopt. Het is op dit moment 
dan ook niet helemaal zeker of 
we op dezelfde manier door kun-
nen gaan als voor de noodge-
dwongen lange pauze. 
Donderdag 4 november hebben 
we in ieder geval onze eerste 
zangavond weer gepland om 
19.30 uur in de grote zaal van het 
Dorpshuis. Voor de pauze samen 
zingen en na de pauze gaan we 
met elkaar vooruitkijken of en 
hoe we samen kunnen blíjven 
zingen. 
Dat begint natuurlijk met vol-
doende zangers en zangeressen 
dus iedereen die het leuk vindt 
om liedjes uit 'de oude doos' te 
zingen of ze muzikaal wil begel-
eiden is van harte welkom! 

Graag tot 4 november!
Margriet Nascimento
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Zijn compleet uitgestippelde 
wandelroutes niets voor jou? Met 
het wandelknooppuntennetwerk 
bepaal je heel gemakkelijk zelf 
waar en hoe lang je wandelt. In 
steeds meer delen van Drenthe 
wandel je van knooppunt naar 
knooppunt. Zo ontdek je Drenthe 
helemaal op je eigen wijze.

Hoe werkt het?
Je kunt je wandelroute starten 
vanaf elk genummerde knoop-
punt. Bij sommige knooppunten 
vind je een informatiepaneel, 
maar er staat sowieso altijd een 
knooppuntpaal. Op deze paal 
vind je een kaartje van de directe 
omgeving met daarop de bijbe-
horende knooppuntnummers. 
Kies het knooppuntnummer 
waar je naartoe wilt lopen, wan-
del en geniet! Witte bordjes met 
bruine pijlen brengen je met het 
grootste gemak naar het volgen-
de knooppunt. Alle tijd dus om 
tijdens het wandelen om je heen 
te kijken en te genieten van al het 
moois dat je tegenkomt.

lende grondeigenaren toestem-
ming hebben verleend voor het 
gebruik van hun paden. Neem 
dan ook vooral de regels van de 
grondeigenaren in acht, sluit 
hekken en laat geen afval achter. 
Het gebruik van de wegen en 
paden is op eigen risico. 

Weilanden en schouwpaden: 
honden aan de lijn
Wandel je langs of in de buurt 
van weilanden? Houd honden 
dan aan de lijn. Ook als je geen 
vee ziet staan. Honden kunnen 
via hun ontlasting koeien 
besmetten met Neospora, een 
heel besmettelijke ziekte. 
Schouwpaden zijn paden die 
langs water lopen (sloten, kana-
len en beken). Ook op deze paden 
moeten honden aangelijnd blij-
ven.

WWW.drenthe.nl

Waar?
In Drenthe kun je in de gemeen-
ten De Wolden, Westerveld, Coe-
vorden, Emmen, Borger-Odoorn 
en Midden-Drenthe al wandelen 
via het wandelknooppuntennet-
werk. En het Wandelnetwerk in 
Drenthe groeit. In steeds meer 
delen van Drenthe wandel je van 
knooppunt naar knooppunt. 

Voorbereid op pad
Wil je je knooppunten van tevo-
ren samenstellen? Je plant je wan-
delroute heel eenvoudig online 
via Wandelnet, Wandelknoop.nl, 
ANWB of Routeyou.  Kaarten 
van de locale wandelnetwerken 
zijn te verkrijgen bij de Tourist 
Info Punten. Maak je een wande-
ling in de buurt van de provincie-
grens? Geen probleem. Het 
Drentse wandelnetwerk sluit aan 
op de netwerken van de naastge-
legen provincies.

Te gast
Het wandelnetwerk is tot stand 
gekomen omdat veel verschil-

Opening wandelnetwerk op 8 oktober
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Nieuws van de Vrouwen van Nu, afdeling Buinerveen

Avondbijeenkomsten:
In Buinerveen zijn de Vrouwen 
van Nu weer in de zaal bij elkaar 
geweest. Dat vond plaats in 
Dorpshuis De Viersprong op 
woensdag 15 september. Fijn dat 
dit weer kan en meteen werd er 
iemand gehuldigd. Willy Brou-
wer werd voor haar 25-jarig lid-
maatschap een boeket bloemen 
en een handboek met logo van 
Vrouwen van Nu Buinerveen 
overhandigd. Op dit moment is 
zij voorzitter van onze afdeling, 
maar dit kwam als een verrassing 
voor haar.
Een ieder had gehoor gegeven 
aan de vraag om een voorwerp 
mee te nemen waar zij iets over 
kon vertellen. Heel verschillende 
zaken werden getoond en hierbij 
een verhaal verteld. Een grote 
map met allerlei handwerktech-
nieken, waarop Winy was afge-
studeerd. Een klein koffertje, dat 
dienst deed om spullen mee te 
nemen voor op schoolreis. Willy 
vond dit op in een kringloop-
winkel, maar de grootste verras-
sing was, dat in het deksel van 
het koffertje de naam van haar 
zus stond.
Tineke liet een houten breische-
de zien, die vroeger werd ge-
bruikt voor de breipennen. Gees-
je las versjes voor uit haar poe-

siealbum en Trienke las een ver-
haaltje voor uit “Het schaap Vero-
nica” van Annie M.G. Schmidt, 
dat vroeger voor haar was voor-
gelezen. Grietje had een single-
elpee mee, die ze gekocht had 
van haar eerste loon: “If a had a 
hammer” van Triny Lopez. Anne-
ke vertelde over haar bedelarm-
band, waarbij ze ook een belletje 
als bedel aan de armband kreeg. 
Tja, dat vond de onderwijzer niet 
leuk en ze mocht hem niet meer 
dragen. Truus ging in de afgelo-
pen tijd op zoek naar een hobby 
en volgde een tekencursus. 
Ze liet prachtige zelf getekende 
portretten van haar familieleden 
zien! Zo gingen veel verhalen 
over de tafel.

De volgende bijeenkomst is op 
w o e n s d a g  2 0  o k t o b e r .  
Andries Middelbos komt met 
sketches en muziek. 

Op het programma voor woens-
dag 17 november staat: “Van 
Wim naar Willemijn”: Trans-
gender bij de politie. Is dat niet 
zwaar, in zo'n traditionele man-
nenwereld? Valt wel mee, zegt 
Willemijn Ahlers. Zij begon in 
1975 bij de Rijkspolitie als 
wachtmeester Wim en gaat, na 
43 jaar bij de politie, als trotse 
vrouw met pensioen.
Lijkt jou dit ook leuk en gezel-
lig? Je bent welkom om 19.45 
uur in Dorpshuis De Viersprong 
in Buinerveen.

Er is voor deze bijeenkomsten in 
de achterzaal geen Coronatoe-
gangsbewijs nodig. 

Magazine Vrouwen van Nu:
Sinds dit jaar heeft het Vrouwen 
van Nu Magazine een nieuwe 
vormgeving gekregen. Ben je 
(nog) geen lid van Vrouwen van 
Nu maar wil je wel meer van ons 
weten? Vraag dan een gratis 
proefexemplaar aan via:
bureau@vrouwenvannu.nl

Rabo ClubSupport - Rabo-
bank Het Drentse Land
Ook dit jaar is onze afdeling weer 
aangemeld voor RABO Club 
Support. Stem je ook op ons?
LEDEN van Rabobank Het 
Drentse Land brengen van 4 t/m 
25 oktober hun stem uit op de 
deelnemers die zij een warm hart 
toe dragen. Hoe meer stemmen er 



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

maar bellen en persoonlijk contact opnemen mag uiteraard ook.
vrouwenvannubuinerveen@gmail.com 

op een club uitgebracht worden, 
des te hoger de bijdrage die de 
club ontvangt. Stemmen kan niet 
als je alleen een bankrekening 
hebt...
Elk lid mag 3 stemmen uitbreng-
en op 3 verschillende deelne-
mende verenigingen en stich-
tingen. Via de Rabo app en op 
Rabo Online Bankieren kun je 
stemmen, je ontvangt geen code 
en het gaat als volgt: 
 inloggen op de Rabo app of 
Rabo internetbankieren. 
Ga naar service-zelf regelen-
lidmaatschap-Club Support
Dan je voorkeuren aan geven en 
stemmen!

dorpshuisdeviersprong@gmail.com

0599-212813

06 34162251

mailto:vrouwenvannubuinerveen@gmail.com
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R u b r i e k u i t h e t v e r l e d e n

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

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

Deze foto’s geven een 
beeld van de oogst van 
voor de oorlog in 
Buinerveen.

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

Op dit moment zijn verschillende 
bedrijven bezig met het maken 
en realiseren van de vitrinekasten 
voor onze glascollectie. Onze 
projectontwikkelaar en haar 
medewerkers zijn op dit moment 
hier druk mee. Volgens planning 
zal het eind 2021 klaar moeten 
zijn en mogen we aan onze leden 
en allen die geïnteresseerd zijn in 
de rijke glashistorie van ons 
gebied laten zien wat we gereali-
seerd hebben in ons nieuwe 
museum. Dit als onderdeel van 
onze historische vereniging waar 
vele vrijwilligers en bestuursle-
den vele jaren aan hebben 
gewerkt om dit te kunnen realise-
ren. Via de media zullen we u op 
de hoogte houden en zal er tegen 
die tijd ook een feestelijke ope-
ning plaats gaan vinden.
Ook als vereniging hebben wij 
nog een opslagruimte, voorraad-
kamer erbij gekregen en hebben 
al verschillende zaken hiernaar 
toe overgebracht. Ook kunnen 
wij daar als bestuur onze verga-
deringen houden en ook is het te 
gebruiken als werkruimte. We 
zijn er dan ook zeer blij mee en 
kunnen onze papieren en boeken 
op een goede manier bewaren.
De “Buuner”, het derde deel van 
2021 van de Historische Vereni-
ging 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 Bui-
nerveen met verhalen uit  vervlo-
gen tijden.
Ons  tijdschrift de Buuner ver-
schijnt drie keer per jaar en er 
komen verhalen en artikelen in 
uit over Nieuw-Buinen en Bui-
nerveen. Laat u verrassen en 
word 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 7,50 euro voor een 
tegemoetkoming in de verzend-

kosten.
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 hebben wij van een verza-
melaar die op leeftijd is een grote 
verzameling inktpotjes van tus-
sen de 1100 en 1200 stuks over 
kunnen nemen. Inclusief admini-
stratie en geschreven stukken wat 
een mooi beeld geeft over de loop 
der jaren en veranderingen op dit 
gebied.

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.
Ook kunt u ons volgen op de face-
book pagina's en op onze website 
waar meer over onze vereniging 
te vinden is. Facebook; Oald 
Buunermond en Oald Buuner-
veen 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

Avitec infra & milieu NV

Zuiderdiep 34, 9521 AT Nieuw-Buinen

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

 In de voorbije weken is niet gere-
ageerd op het 125 jaar oude voor-
werp dat in deze dorpskrant van 
augustus 2021 is voorgelegd, 
niet op wat het is of voorstelt, 
noch op  omstandigheden waar-
bij en waarvoor het vaak is 
gebruikt. Niettemin grote verras-
sing dat de Week in Week uit van 
21 september 2021 vermeldt dat 
een van de leden van  Vrouwen 
van Nu Buinerveen (Tineke) in 
de bijeenkomst van 15 september 
een vrijwel identiek hulpmiddel 
aan de aanwezige leden heeft 
laten zien en - naar ik onlangs van 
Tineke heb vernomen – erover 
heeft verteld. Blijft helaas over-
eind dat schapen, schepers en 
hun functies en dagelijkse bezig-
heden in ons woongebied beken-
de koek is, er toch niemand tele-
foon of pen heeft gepakt. 
Het in de Dorpskrant Buinerveen 
getoonde voorwerp en ook het 
hulpmiddel dat Tineke heeft 
laten zien is een breischede of 
breischee. Daarbij gaat het om 
een koker waarin één breinaald 
kan worden opgeborgen en die 
zodanig is geconstrueerd dat die 
veilig en verankerd aan een 
(broek)riem kan worden beves-
tigd. De breischede in kwestie 
werd gebruikt door een schaap-
herder uit de regio Valthe /Weer-
dinge, die tijdens het hoeden van 
zijn kudde zich in rustige situa-
ties ook bezighield met breien. 
Meestal sokken of truien voor 
boerenfamilies, alwaar de sche-
per met zijn schapen te velde was 
om op hun akkers de best moge-
lijke mest, schapenpoep, achter 
te laten.
De getoonde breischede is in 
1896 vervaardigd voor herder F. 
Stevens (zie mini gutswerk in het 
houten deel van het voorwerp), 
een vakman waarvan bekend 
werd dat hij nogal vaak zijn 

derde (kleinere) breipen verloor. 
De maker van deze schee zou 
ook de maker kunnen zijn van het 
kleinood d.d. 1869 dat Tineke in 
haar bezit heeft. In plaats van de 
naam Stevens zijn daarin de initi-
alen G.M. gebeiteld. Blijft dat de 
breischede een doeltreffend op-
bergmiddel is dat aan de broe-
kriem werd gekoppeld en waarin 
de korte breipen werd 'vastgezet' 
en waardoor de herder verzekerd 
was van de beschikbaarheid 
ervan.
Aan dit onderwerp én voorwerp 
is door de Historische Vereniging 
Carspel Oderen in hun tijdschrift 
“Spitwa(ar)k” uitvoerig aan-
dacht besteed. De uitgave van 
september 2020 is wat dit betreft 
een aanrader, die voor een schap-
pelijke prijs nog is te verkrijgen 
bij Warenhuis Geerts aan de Zui-
derhoofdstraat 9 in Exloo. De 
eigenaar/bezitter van de aan ons 
uitgeleende breischede, Evert 
Beijering te Valthe, heeft zijn 
historisch waardevolle kleinood 
inmiddels terug. Uiteraard onder 
dankzegging door contactper-
soon en redactie dorpskrant.
De nieuwe hersenkraker is - na 
hoefsmid en scheper - ook ver-
bonden met een vakgebied waar-
in veelal het werk door een enkel 
individu wordt uitgevoerd. Zie 
de foto en bedenk dat het (hier!) 
liggende beeldmateriaal bijna 80 
cm hoog is, ca. 40 cm breed is de 
handgreep bovenzijde en weet 

dat de vier zijkanten van de 
onderzijde elk 10 cm lang zijn. 
Uiteraard zijn de overige afme-
tingen navenant en daarmee rede-
lijk goed in te schatten. En hier-
mee houdt onze inzet als “krui-
wagen” op. Wij kijken uit naar 
uw reactie, mag dat zijn vóór 
vrijdag 26 november a.s. 

 Martin Snapper     
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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

Het Voorwerp . . . een ander dingetje....
In augustus jl. heeft Martin in onze rubriek “Het Voorwerp” aangegeven 
de tweemaandelijkse bijdrage over historische én hedendaagse 
(gebruiks-) voorwerpen binnen niet al te lange tijd te zullen beëindigen. 

Even nu geen voorwerp, maar een onderwerp. Een onderwerp met een 
toekomst gerichte vraag: “Wie lijkt het leuk, zinvol, uitdagend, et cetera 
om “Het Voorwerp” over te nemen? Zelfs bij twijfel, begin eens met een 
praatje hierover met Martin (212867) of met een redactielid van 
Dorpskrant Buinerveen (zie Colofon).     

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

En  die  zoeken we dus! 
Stuur een berichtje naar de redactie, en indien nodig komen we 
de kranten ophalen. 

Alvast heel erg  bedankt.
Redactie  Dorpskrant

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 

Zuiderdiep 249 
Nieuw-Buinen

Tel 0599-617968

Vrijdag, zaterdag en zondag

Lopend Buffet

Onbeperkt eten voor slechts 

€ 15.90 p.p.
 

Ook catering mogelijk voor 
thuis en bedrijf
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Schaats / visnieuws

 

Sportnieuws

 
 
 

  

 

 

Schaatsvereniging Buinerveen e.o.

Kontributie schaatsvereniging 2021

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 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

NIEUWS
De zomer is alweer voorbij, de 
herfst doet zijn intrede en wie 
weet wat de winter ons weer gaat 
brengen. In ieder geval wel weer 
een aantal leuke activiteiten die 
weer door gaan. Zoals de 
spokentocht op 6 november. 
Een aantal bestuursleden en 
vrijwilligers zijn het bos alweer 
in geweest om de paden en 
kronkelpaadjes begaanbaar te 
maken zodat het goed te belopen 
is in het donker. Ook dit jaar 
zullen we ons best doen om een 
mooie route uit te stippelen. 

Onze bijdrage aan het volgende 
feest is de Sinterklaas intocht. 
Het zal ook dit jaar soortgelijk 
gevierd worden als vorig jaar.  
Het is toen ook positief ont-
vangen. 

De bedoeling is om binnenkort 
ook onze ledenwerfactie weer op 
te pakken. Dus het kan zijn dat 
we  bij u aanbellen met de vraag 
of u lid wilt worden van onze 
schaatsvereniging en zo ja om 
het dan middels automatische 
incasso te doen. (nb. Het klopt 
dat er het afgelopen jaar geen 
contributie is geïnd) Het digitaal 
verwerken kost nogal wat tijd en 
het zal pas volgend jaar ingaan.

Tot slot nog even aandacht voor 
onze deelname aan de Rabobank 
Clubsupport. Misschien al rond 
zien gaan op Facebook? Wij zijn 
natuurlijk hartstikke blij met 
iedere stem die er uitgebracht 
wordt. 

Hartelijke groet,
De Schaatsvereniging

Jaarvergadering 26 november 2021  om 20.00 uur in de kantine
van het schaatsgebouw. U bent van harte welkom!!!
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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  

Er kan weer geschaatst worden!
De data van het "vrij schaatsen" voor uw leden zijn bekend.
De data in Kardinge (Groningen) zijn:
Zaterdag 6-11-2021  - 
Zaterdag 18-12-2021  -  uur (inclusief de toertocht met stempelkaart en medaille)
Zaterdag 29-01-2022   -   

Nog even in het kort de "spelregels".
-       de schaatsers moeten lid zijn van een natuurijsvereniging (event. controle ledenkaart)
-       de toegang is alleen mogelijk via een ticket
-       licentiehouders van schaats- of hardrijverenigingen hebben geen toegang
-       het Gewest zorgt voor "baanwachten" en EHBO
-       de schaatsers dragen handschoenen en mutsen of helmen

Zeer belangrijk:
In verband met de Covid-19 perikelen zijn hebben wij als organisatie nog geen idee welke maatregelen er op 
6 november gelden. Om die reden hebben we besloten het ticketsysteem zoals vorig jaar geïntroduceerd, te 
handhaven.   Dat betekent dat iedereen die op 6 november komt schaatsen of kijken, verplicht is over een 
ticket te beschikken.  De tickets worden gescand. De tickets zijn kosteloos en te verkrijgen vanaf 15 oktober 
via de site van 
www.knsbgroningen.nl/natuurijs/schaatsdagen  of via www.knsbdrenthe.nl/natuurijs/schaatsdagen
Het principe: 
GEEN TICKET = GEEN TOEGANG = GEEN DISCUSSIE.
Dit hanteren we om de vrijwilligers bij de poort uit de wind te houden. 
Zij kunnen er ook niets aan doen en doen alleen hun taak.

16:00 18:00 uur
16:00 18:00
16:00 18:00  uur
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De bewonersadviesgroep 
(BAG) die eerder de gemeente 
Borger-Odoorn heeft geadvi-
seerd over de opzet van het 
gebiedsfonds met daarin geld 
vanuit de overheid, is nu door 
de initiatiefnemers van de wind-
turbines gevraagd om mee te 
denken over de verdeling van 
de particuliere gelden die van-
uit de opbrengsten van de wind-
turbines komen. De initiatief-
nemers van de windturbines 
stellen 15 jaar lang 50 cent per 
geproduceerde megawatt per 
jaar ter beschikking aan de 
lokale samenleving. Bij het 
voorbereiden van een advies 
over de verdeling van deze gel-
den houdt de adviesgroep reke-
ning met de uitkomsten van de 
enquête die de initiatiefnemers 
van de windturbines voor de 
zomer onder inwoners hebben 
gehouden.

Voor de zomer is door vertegen-
woordigers van de twee windpar-
ken in de gemeente Borger-
Odoorn, te weten Duurzame 
Energieproductie Exloërmond 
en Raethuys Pure Energie, een 
open en verkennend gesprek 
gevoerd met de BAG. De wens 
van de initiatiefnemers van de 
windturbines is om met behulp 
van de inmiddels opgedane ken-
nis en ervaring van de BAG te 
komen tot een gedragen advies 
voor de besteding van de particu-
liere gelden. De leden van de 
BAG hebben toegezegd de initia-
tiefnemers te willen helpen en 
werken de komende maanden 
met elkaar een advies uit.

Samenstelling
In de BAG zitten vertegenwoor-
digers van alle kernen in het gede-
finieerde effectgebied van de 
windturbines in de gemeente 
Borger-Odoorn. Voor het advies 
aan de initiatiefnemers is ook een 
vertegenwoordiger van het aan-
grenzende gebied in de gemeente 
Stadskanaal aangeschoven. Ook 
daar ervaren inwoners de effec-
ten van de windturbines in de 
gemeente Borger-Odoorn. Op dit 
moment is daarmee sprake van 
een vertegenwoordiging van 8 
kerngebieden in de BAG. De 
adviesgroep wordt voorgezeten 
door een onafhankelijk voorzit-
ter. De vertegenwoordigers wor-
den in hun eigen kerngebied 
weer ondersteund door een kern-
groep. De inwoners die deelne-
men aan de kerngroepen hebben 
zichzelf hiervoor aangemeld en 
vormen gezamenlijk een zo 
breed mogelijke afspiegeling 
van de inwoners in het gebied.

Eerste overleg
De BAG met daarin vertegen-
woordigers van de acht kernge-
bieden is na de zomer een eerste 
keer bijeengeweest om over het 
gevraagde advies te praten. De 
leden van de BAG hebben met 
elkaar afgesproken dat adviezen 
aan de initiatiefnemers van de 
windturbines met een meerder-
heid van stemmen tot stand 
komen. De eerste uitkomst van 
de dialoog in de BAG is het 
advies om aan elk deelnemend 
kerngebied 1/8 deel van de gel-
den die vrijkomen vanuit de 
opbrengsten van de windturbines 
ter beschikking te stellen. Ook 
gaat de adviesgroep mee in de 
wens van de initiatiefnemers om 
de gelden aan te wenden voor het 
versterken van de leefbaarheid 
van het gebied. Wat de BAG 

betreft komt er dan wel ruimte 
om binnen nog nader te bepalen 
kaders per kerngebied een eigen 
invulling te kiezen. Op die 
manier kan een kerngroep ervoor 
kiezen om hun gehele budget of 
een gedeelte daarvan, specifiek 
te besteden aan bijvoorbeeld de 
verduurzaming van woningen.

Vervolg
De komende maanden werkt de 
BAG verder aan een advies met 
kaders voor dit op te richten 
fonds. Het streven is om nog voor 
de zomer van 2022 dit advies aan 
te kunnen bieden aan de initia-
tiefnemers van de windturbines. 
Ruim op tijd voor de initiatiefne-
mers om een besluit te nemen 
voordat de eerste gelden op basis 
van de productie in 2022 
beschikbaar gesteld kunnen wor-
den. 

Namens de kerngroep Buiner-
veen-Nieuw Buinen West,
Margriet Nascimento

Bewonersadviesgroep gevraagd om te adviseren 
over besteding deel opbrengsten windturbines
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Andes en VIP! Borger-Odoorn organiseren inloopmomenten
 
Andes & VIP! Borger-Odoorn komen weer naar je toe! Vanwege de COVID-19 crisis zijn onze inloopmomenten 
geannuleerd. Andes en het VIP! Borger-Odoorn hebben de de inloopmomenten op vier locaties in de gemeente 
weer opgestart. Tijdens deze momenten nodigen wij je uit om met ons in gesprek te gaan en willen wij je vragen 
beantwoorden. Uiteraard onder het genot van een kop koffie.

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

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

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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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.

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
Geert Boekholt

Druk: 
     Middeljans, 

Buinerveen
tel. 212232

brammes@t-mobilethuis.nl

geert.hilbolling1@ziggo.nl

hobo14@zonnet.nl

marjanpoelman@hetnet.nl

geert-hilbolling.jouwweb.nl 

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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