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Inhoud:

Solex met historie
De jongere lezer onder ons weet
mogelijk niet eens meer wat een
Solex is. Wikipedia zegt erover:
Solex was een Frans bedrijf dat
vooral expertise had in de productie van carburateurs. Het
bedrijf is daarnaast beroemd
geworden door de rijwielen met
hulpmotor, die het tussen 1946
en 1988 produceerde onder de
naam Vélosolex (in Nederland
afgekort tot Solex.) Men begon
in 1946 met de productie van 45
cc clip-on motoren en bromfietsen. Het bekendst werd de kleine
bromfiets met een motorblokje
dat via een wrijvingswiel het
voorwiel aandrijft. En over zo'n
kleine bromfiets gaat dit verhaal,
de Solex.
Job Hoving, een oudere vrijgezel
vroeger wonende aan de Noorderstraat, vond op latere leeftijd
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zijn liefde in zijn overbuurvrouw, Lotte. Een Amsterdamse
die haar geluk op Buinerveen
beproefde en dus leek te vinden.
Ze woonde op Noorderstraat 12,
de voormalige woning van Bertus Kort. Toen ze het even niet
meer zo breed had sprong de
familie Hoving voor haar in de
bres en kochten het huis. En Job
vond zijn liefde bij Lotte.
Job en Lotte kochten in 1963
samen een stel Solexen, voor
man en vrouw. Bij Uneken, een
rijwielhandel aan de Hoofdstraat
6 te Buinerveen. Beide een gelijk
exemplaar, zodat ze samen gemotoriseerd op pad konden. Met de
kenmerkende lange donkere
leren jas die onder alle omstandigheden de berijder droog én
warm hield.
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ACTIVITEITEN IN EN OM HET DORPSHUIS

Agenda
26 okt Vrouwen Nu
28 okt Knutselmiddag
voor de jeugd
5 nov Spokentocht
9 nov Vrouwencafé
16 nov Vrouwen Nu
26 nov Vogelshow
9 dec
Kerstbingo
21 jan Playbackshow
2023
200 jaar?
10 jun Toneel

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

inleveren voor

1 december 2022

Verschijning: eind van de betreffende maand

Belangrijk

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

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.

Dorpskrant Buinerveen
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Jongeren café 'T HOK
Afgelopen 23 september hadden we onze eerste soosavond. We hadden een disco met
muziekquiz georganiseerd voor de kinderen, een extra element was dat diegene die het
leukst verkleed was met een prijs naar huis ging. We gingen van start met een dikke 20
kinderen. De muziekquiz werd goed ontvangen en er werd door de kinderen bloedfanatiek
aan mee gedaan. Tijdens de korte pauze konden de kinderen wat te eten en te drinken
kopen. Daarna gingen we snel door met de muziekquiz, toen deze uitgespeeld en gewonnen was hebben de kinderen unaniem gestemd voor diegene die het mooist verkleed was.
Voor deze winnaar was er een mooie beker om mee naar huis te nemen.
We hopen alle kinderen de volgende keer weer te zien!
Hou onze socials in de gaten voor de laatste info
(we kunnen vast verklappen dat het op 28 oktober is en iets met halloween te maken heeft)
Hopelijk tot dan!
Robin, Sofie en Carleen

Op zaterdag 25 september organiseerde motortoerclub NieuwBuinen een BBQ in dorpshuis de
viersprong. Er waren 28 motorliefhebbers aanwezig . De kok
bakte in de serre allerlei vleesproducten en er waren diverse
salades, broodjes en verse vruchten.
Rond negen uur werd het etentje
op een ludieke verstoord: door de
kroegdeur reed de 13 jarige Delano Greven met zijn racemotor
naar binnen. Delano is sinds dit
jaar de echte racewereld binnengestapt en komt uit in de KTM
Talent Challenge op circuits door
heel Europa.
Een aantal ondernemende leden
van de club sponseren hem.
Delano kreeg namens de club een
grote vlag met zijn naam erop en
nog een MTC NB muts. Met de
motor midden in de kroeg ging
het feest nog door tot in de late
uurtjes.

Stunt op MTC NB Barbeque
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Nieuws Dorpshuis de Viersprong
Zoals de meeste gasten al wel
hebben gemerkt, is Gerrard al
een aantal weken minder aanwezig in de Viersprong door gezondheidsproblemen. Gedurende deze weken hebben we ook
geen weekendplate aangeboden,
omdat dit voor mij minder goed
te combineren valt in de keuken.
Op dit moment gaat het met Gerrard wat wisselend, maar over
het geheel, niet echt heel veel
beter. We hopen dat binnenkort
duidelijk is wat er precies aan de
hand is. Helaas hebben we ook
het besluit moeten nemen om
met het beheer te stoppen per 31
december 2022.
We hebben hier echt lang over
nagedacht en mee rondgelopen,
voors en tegens tegen elkaar afgewogen....,
maar toch besloten dat in Buinerveen niet onze toekomst ligt.
Toen we aan het begin van dit
jaar zijn begonnen, hadden we
ook wel wat twijfels of dit echt
bij ons past, en we hadden daarbij
de verwachting dat het wel zou
lukken om af en toe een weekend
vrij te kunnen zijn om ook tijd
met onze kinderen te kunnen
doorbrengen, maar dat is niet
echt gelukt. We zijn er in dit jaar
achter gekomen, dat het geheel
aan werkzaamheden in Buinerveen toch niet bij ons past. Er
wordt veel van ons verwacht, we
hebben vele leuke dingen meegemaakt, maar ook dingen waar we
wel echt wat moeite mee hebben.
Ook de hogere inkoopprijzen, en
enorm hoge energieprijzen (met
waarschijnlijk daardoor ook
teruglopend bezoek en afhaal)
hebben ons mede doen besluiten
om niet nog langer door te gaan
met onze werkzaamheden.
Op dit moment is nog niet exact
duidelijk wat voor ons de laatste
maanden de energie nota gaat
worden, maar we zijn hier zeker
over aan het nadenken, wat hier-

in de beste oplossing is, zowel
voor ons, als voor jullie, onze
gasten. Een optie zou zijn, om
bijvoorbeeld de keuken alleen
tussen 17 en 20 uur te openen, of
om de afhaal op donderdag te
schrappen....... zodra we dit duidelijk hebben laten we dit weten
via Facebook en onze website
(alle berichten die op facebook
verschijnen, staan onderaan op
de startpagina van de website).
Zo nu eerst maar even wat positiviteit!
We hebben bij jullie heel veel
nieuwe dingen geleerd, leuke
gezellige mensen leren kennen,
een fijn team met collega's om
ons heen verzameld, en verschillende vrijwilligers die ons altijd
wel willen helpen. Bedankt daarvoor!
De werkzaamheden voor de verbouwing van de toiletruimtes en
ingang zijn inmiddels begonnen,
De toiletunit is tijdelijk geplaatst
aan de achterzijde op de parkeerplaats. Als de verbouwing straks
klaar is, ziet het er vast heel erg
mooi uit! We zijn erg benieuwd
hoe het allemaal gaat worden.
In november proberen we op een
(waarschijnlijk) woensdagavond
nog een Dorpsmaaltijd te plannen, we houden u op de hoogte,

en zullen ons best doen om met
een lekkere maaltijd, er een
gezellige avond van te maken.
De komende weken zijn er nog
verschillenden leuke dingen
gepland, zoals:
woe
vr
zat
woe
woe
zat
vrij

26 okt Vrouwen Nu
28 okt Knutselmiddag
voor de jeugd
5 nov Spokentocht
9 nov Vrouwencafé
16 nov Vrouwen Nu
26 nov Vogelshow
9 dec Kerstbingo

Nadere informatie volgt via facebook, op onze website, buinerveen.info, en op het scherm achter de bar.
We zien u graag bij 1 van deze
activiteiten, voor de afhaal, of
een bezoek aan het café.

Gerrard en Alie Wubs

Dorpskrant Buinerveen
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Intocht 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. Ook dit keer voorafgegaan door de Meraskikkers, begeleid door Sint
zijn Pieten die vrolijke Sint muziek brengen. Hoor je de Merasikkers, Sint is in de buurt!
Hoe:
Voor wie:
Wanneer:

Op wagens door ons dorp
Alle kinderen van klein tot groot uit ons dorp en hun naasten

Zaterdag 19 november
tussen 13.00u en 16.00u
Waar:

Rondgang volgens de route:
Start Zuidelijke Tweederde Weg te Buinerveen
Zuiderstraat vanaf Zuidelijke Tweederde Weg
Hoofdkade
Zuiderdiep tot aan Molenlaan Nieuw-Buinen West
Molenlaan
Noorderdiep tot Mondenweg
Zuiderdiep terug richting Buinerveen
Hoofdstraat
Noorderstraat tot viaduct (finish)

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
plekje langs de route mocht je in de laantjes of het Zuidonder wonen of net buiten de route.
Tot zaterdag 19 november!
Sint en zijn Pieten
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LEKKER SPELEN MET GEVARIEERD SPEELGOED……
Hou je van gezelschapsspelletjes, tractor rijden, sjoelen, glijden, auto rijden in een echte politieauto???
Kom dan eens bij ons kijken in de Speelotheek Kiekeboe.
Ook voor kinderopvang, grootouders, tussentijdse schoolopvang etc..

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

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

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

Dorpskrant Buinerveen
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Nieuws CKC School 59
Op het moment van schrijven is
het 7 oktober 2022 en gaan we
alweer richting de herfstvakantie. Het is gelukkig nog prachtig
weer en op de achtergrond hoor
ik de kinderen daar buiten van
genieten. Wij zijn het schooljaar
2022-2023 goed gestart en we
hebben samen al prachtige
momenten beleefd. We zullen u
verslag doen van een aantal
momenten.
Opening kinderboekenweek
Op woensdag 5 oktober hebben
we samen met alle kinderen de
kinderboekenweek geopend. De
juffen hebben gemaskerd voorgelezen uit 'groene boeken',
want het thema van de kinderboeken week is: gi-ga groen!
De kinderen moesten raden wie
er achter de maskers zaten en
dat was nog best lastig!
Afscheid juf Jacqueline
Op donderdag 29 september hebben de kinderen, ouders en collega's juf Jacqueline uitgezwaaid.
Na 13 jaar op School 59 gewerkt
te hebben, is juf Jacqueline dit
schooljaar gestart met een nieuwe uitdaging. Zij is gaan werken
op een school voor voorgezet
speciaal onderwijs in Emmen.
Samen met de kinderen hebben
we er een mooi moment van
gemaakt. We zullen juf Jacqueline gaan missen als juf, maar ook
als collega.
Bezoek MakerSpace
In de afgelopen weken hebben
alle groepen een bezoekje gebracht aan de MakerSpace in
Assen. De MakerSpace is een
prachtig wetenschap en techniek
lokaal waar de kinderen van
CKC Drenthe een bezoekje aan
kunnen brengen. De kinderen
van de verschillende groepen
zijn daar aan de slag geweest met
verschillende onderdelen. Zo

hebben de kinderen van de
bovenbouw een (stop motion)
filmpje gemaakt met daarin
mooie recycle voorbeelden, de
kinderen van de middenbouw
hebben een oplossing bedacht
voor de tijger die in z'n leefgebied wordt bedreigd en de kinderen van de onderbouw hebben
een oplossing bedacht om de
moestuin te beschermen tegen
slakken.

Meespeelochtenden
peuteropvang
Dit schooljaar organiseren wij
meespeelochtenden op onze peuteropvang. U bent op deze ochtend van harte welkom om eens
met uw kind langs te komen om
een kijkje te nemen op onze peuteropvang. In het overzicht hierboven kunt u de data vinden. De
peuteropvang is op deze dagen
geopend van 08.30 uur tot 12.30
uur. Als u niet kunt op 1 van deze
ochtenden, mag u altijd contact
opnemen om een ander moment
af te spreken. Wij hopen u te
mogen verwelkomen op 1 van
onze meespeelochtenden.
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Energietoeslag, ook voor u?
De prijzen voor elektriciteit en
gas stijgen enorm. De rijksoverheid biedt daarom de energietoeslag aan voor iedereen met een
laag inkomen.
Het maakt hierbij niet uit of u een
uitkering ontvangt of gewoon
werkt en of u een huur- of een
koopwoning hebt.
Ook de hoogte van uw spaarrekening telt niet mee.
Hebt u nog geen energietoeslag
aangevraagd of gekregen?
Controleer dan of u hiervoor in
aanmerking komt in onderstaande tabel:
U kunt de energietoeslag aanvragen via: gemeente.emmen
.nl/energietoeslag. De gemeente
Emmen voert het uitbetalen van
de toeslag uit voor de gemeente
Borger-Odoorn.
Heeft u hierbij hulp nodig?
Dan kunt u contact opnemen met
Sietie Rinkema, budgetcoach
van Andes.
Zij is te bereiken via:
06 – 835 591 01
Krijgt u geen gehoor, bel dan met
Welzijnsorganisatie Andes via
0591 – 58 55 54
U hebt tot 31 oktober om de toeslag aan te vragen.

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

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

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

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

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

Tel.: 0591-785 831

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

www.senas-zorg.nl

info@senas-zorg.nl

Dorpskrant Buinerveen
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Nieuws OBS 75
Inmiddels is de herfstvakantie
bijna gestart en zitten de eerste 8
schoolweken er alweer op. Wow
wat is er weer hard gewerkt door
de kinderen van School75 en de
leerkrachten. Overigens het
harde werk van ouders niet te
vergeten; thuis oefenen van
woordjes, voorlezen uit prentenboeken, cursus volgen verkeersbrigadieren en het vele oefenen
van de rekentafels met de kinderen. Moet gezegd ook hier in de
Dorpskrant dat wij op School75
met een prachtig groen speelveld
mochten starten na de zomervakantie. Een groep zeer enthousiaste ouders heeft het gras gemaaid, geverticuteerd, aarde
gestort, opnieuw gezaaid en beregend … Een geweldig werk waarvoor grote hulde. Ook was er
opnieuw veel inzet van ouder
(handen) bij de vele verschillende school- en klassenactiviteiten
die sinds de zomervakantie
gestart en/of beëindigd zijn.
SamenSterk! Dank aan alle
ouders!
Omdat we te maken hebben met
krimp van het aantal kinderen,
hebben we dit jaar met 3 klassen
en een extra klas voor 3 dagen
moeten starten. Hierbij is de
extra klas bedoeld om de andere
klassen te splitsen, met name de
3-combigroepen 1/2/3 en 6/7/8.
Met vereende krachten en veel
nadenkwerk hebben we een mooi
rooster gemaakt zodat zoveel
mogelijk kinderen kunnen profiteren van zowel onze onderwijsassistent als de extra groepsleerkracht. Uiteraard werkt hier ook
voortschrijdend inzicht mee en
passen we hier en daar het rooster
en onze doelen aan. Daar waar
we in de praktijk tegenaan lopen.
Heel fijn hoeveel begrip en steun
er van alle ouders en het onderwijsbureau is in het meedenken
en tijdig stellen van de juiste (kri-

tische) vragen. Zo blijven we met
elkaar scherp.
Een groot succes is de start van
het gebruik van 'sloffen in de
klas'. Dat zijn we om 2 redenen
gaan doen. Enerzijds om de hygiëne in de klas te verhogen. Want
wat een modder en zand belandde er na elke pauze terug in de
klas. Dat leverde behalve viezigheid ook veel kostbare veegtijd
op dat ook aan andere onderwijszaken kan worden besteed. Daarnaast hebben we nieuw meubilair
gekregen met verplaatsbare voetsteuntjes dat voor zand en modder op lange termijn versnelde
slijtage zou opleveren. De kinderen voelen zich door de sloffen
nog meer thuis. Dat is een fijne
bijkomstigheid dat zeker bijdraagt in het gevoel voor kinderen een veilige en prettige leeromgeving te willen zijn.

Ook zijn we dit jaar gestart met
het SchoolGruiten-project. Dat is
een Europees project om het eten
van fruit en groente te bevorderen. Super dat wij na de inschrij-

ving hierbij zijn ingeloot. Want
gedurende 3 dagen in de week
worden er 3 verschillende fruitsoorten geleverd. Er is altijd wel
wat wils bij voor ieder kind. Dit
project loopt door tot ongeveer
de meivakantie volgend jaar.

Een ander leuk en inspirerend
project is de deelname van groep
6/7/8 aan het E-waste project.
Hiervoor worden elektronische
apparaten met of zonder snoer
ingezameld in een container. Het
totaal gewicht gedeeld door het
aantal kinderen is de ratio. De
school met de hoogste ratio van
ingezamelde e-spullen wint een
geweldige prijs, een dagje
Archeon. De kinderen, sámen
met de vele ouders, zijn bloedfanatiek. Onze container is dan ook
zo goed als vol. Uiteindelijk
weten we, meedoen is belangrijker dan winnen. We gaan het
zien.
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Ook dit jaar doet de bovenbouw
weer mee aan de Kinderpostzegels met als doel 'Geef kinderen
wind mee'. Een geweldig mooi
project waar de kinderen weer
mee langs de deuren gingen. Een
uitstekende inzet en verkoop
want alleen al digitaal werd
E650,- opgehaald. Dat is nog los
van de papieren verkoop aan de
deur. Mogelijk komen we rond
de E1.000,- voor dit mooie goede
doel.
Woensdag 5 november was het
zowel de 'Grote Opening van de
Kinderboekenweek 2022' met
thema GigaGroen als 'Dag van de
Leerkracht'. Alle onderwijsmensen werden die dag met een kleine attentie en een grote waardering in het zonnetje gezet. Het
team van onze school had daarnaast een inspirerende opening
verzorgd van de Kinderboekenweek. Met een minitoneelstukje
en een openingsdans om de kinderen flink warm te laten draaien
voor deze bijzondere 1,5 week.
Met veel aandacht voor boeken
lezen!
Op donderdagavond 6 oktober
hebben we voor het eerst in jaren
(door de corona telkens afgezegd) weer een inloopavond georganiseerd. Ouders, opa's en
oma's, buren… iedereen was
welkom en werd door de eigen
kinderen rondgeleid. Het eigen
werk werd getoond maar ook de
boeken in de klas en de projecten
in de gang uitgelegd. De kinderen waren heuse gastheren en
gastvrouwen, leuk!
Ook dit jaar hebben we weer stagiaires op school. Zojuist zijn
meester Robert van de Pabo en
juf Floor van de opleiding Sport
en Bewegen gestart. Meester
Robert geeft eerst les in groep 4/5
en komt na een half jaar in een
andere klas. Juf Floor loopt stage
bij meester Daniel op dinsdag,
onze combi-coach en gymmeester. Beiden veel plezier en veel
succes toegewenst!

Dorpskrant Buinerveen
De Gouden Weken zijn zo goed
als voorbij. Tijdens de afgelopen
7 weken hebben we daarbij veel
aandacht gehad voor het omgaan
met elkaar, maken van klassenregels en -afspraken en veel geoefend met de sociaal emotioneel
vaardigheden.
Als prachtig toetje van deze Gouden Weken heeft er op woensdag
12 oktober ons Pleinfeest plaatsgevonden. De organisatie is in
handen van de actieve ouders van
de AC in samenwerking uiteraard met het team. Wat een
prachtig en betrokken feest is het
geworden. Wellicht daarover in
de volgende dorpskrant nog een
paar mooie sfeerfoto's.
U leest, er is sinds de zomer ontzettend veel gebeurd. Aan feestelijkheden maar ook aan hard werken en leren in de klassen. Heel
veel kon alleen door hulp van
ouders, op school en zeker ook
thuis! Nogmaals enorme dank,
waardering en complimenten
voor hun inzet! Hieronder een
aantal verhalen uit de klassen.
Veel leesplezier toegewenst en
wellicht tot ziens op obs 75!

Nieuws uit groep 1/2/3
De eerste schoolweken zijn altijd
weer een spannend moment voor
de kinderen. Weer vroeg opstaan,
nieuwe juffen, een nieuw lokaal,
een andere groep. Maar wat
waren het leuke weken. We hebben veel kennismakingsspelletjes gedaan, veel nieuwe letters
geleerd, woordjes geklakt en
geplakt, lekker buiten gespeeld,
gymnastiek van juf Marga, juf
Muriel en juf Karin gehad, heel
veel gespeeld in de hoeken en
gebouwd op de gang. Ook nieuw
en bijzonder waren de nieuwe
chromebooks voor zowel de kleuters als groep 3. Onder leiding
van juf allerlei taal en rekenspelletjes doen en bijvoorbeeld
memory spelen om het geheugen
te verbeteren.
Nieuws uit groep 4/5
Meester (stagiare) Robert is afgelopen week gestart. Hij woont in
Stadskanaal. Op dit moment zit
hij in het 1e jaar van de PABO in
Groningen. Iedere dinsdag loopt
hij stage op School 75 in groep
4/5. In zijn vrije tijd is hij bezig
om zijn stamboom uit te zoeken.

Namens alle kinderen en het
gehele team van School75
hartelijke groeten,
David de Jonge
Directeur

Floor

Robert

Dorpskrant Buinerveen

In deze klas is heel veel geoefend
met de rekentafels maar ook met
de nieuwe woorden met de ei in
het woord. Woorden met dubbele
klinkers en dubbele medeklinkers of juist de -ng woorden en met
de gesloten lettergreep. Met Controledictees werd vervolgens
gekeken of de kinderen de
woordjes beheersten. Met tempotoetsen (100 sommen in 5
minuten – 3 seconden per som)
werd gekeken hoe goed de kinderen in de rekentafels zijn. De
rekentafels vormen de basis van
veel moeilijker rekenwerk wat er
aan zit te komen, ook in volgende
groepen.

De kop van het schooljaar is er af.
De kinderen kenden elkaar al
goed in de vorige groep ¾ en zijn
als geheel overgegaan naar groep
4/5 bij juf Kim. De gezamenlijke
activiteiten op het plein zoals de
start van het jaar en bij de opening van de Kinderboekenweek
werd als ontzettend leuk en activerend ervaren. Kinderen hebben er zin in. Nieuwe dingen te
leren, nieuwe boeken te lezen.
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De afgelopen tijd heeft in het
teken gestaan van de 'Gouden
Weken'. Bij dit thema stond centraal de aandacht voor groepsvorming en het creëren van een
fijne sfeer. Op de foto's is de sfeer
van de afgelopen weken goed te
zien. Het was hartstikke gezellig!
Er is flink gewerkt en dat zullen
jullie van de kinderen vast al wel
gehoord hebben.
Nieuws uit groep 6/7/8
Wow wat was de vakantie voorbij gevlogen. Zo ging ook de eerste schoolweek als een speer
voorbij. Ook in deze klas werd
door juf Sakina gezamenlijk
gestart. Alles stond in het teken
van leren van elkaar, elkaar beter
leren kennen, de nieuwe instructies en timing die nodig is in een
combinatiegroep 6/7/8 (voorheen 7/8). Dat was best even wennen en ook wel even spannend.
Na de eerste kletsweek over de
vakantie hebben we een kennismakingsspel gespeeld.

Hiervoor moesten we een kennismakingsformulier invullen en
opschrijven wat we al wisten van
elkaar en wat we bij dit spel
nieuw te weten kwamen. Ook
moesten we een 'Dit ben ik-zakje'
mee naar huis om te vullen met
spulletjes over de kinderen zelf.
Dat was erg leuk, een ware ontdekkingstocht met minispulletjes van de kinderen. De klassenafspraken hebben ze daadwerkelijk met hun 'handentekening'
ondertekend. Dat was best grappig, want iedereen moest zijn
hand verven met een kleur en een
goede afdruk maken. Ook het
zogenaamde hamburgerspel
hebben we gespeeld. Voor wie dit
niet kent, vraag het kinderen van
onze bovenbouw. Zij kunnen dit
heel goed uitleggen. Ook maakten we een blockposter (iedereen
tekent op 1x A4 en bij elkaar
vormt het een grotere afbeelding). De kinderen hebben zelfs
aan yoga gedaan! Tenslotte hielpen ze de juf de klas verder versieren met een deurversiering en
maakten ze voor zichzelf een

Website
Wilt u op de hoogte blijven
van het laatste nieuws van
OBS School 75,
bezoekt u dan onze website:
www.obs-75nieuwbuinen.nl/
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boekenlegger. Er is al flink
gegymd met de nieuwe gymmeester Daniel en juf Floor (stagiaire). En een paar kinderen
hebben zelfs al een heuse voorstelling georganiseerd in de gymzaal. Kinderen die wilden, mochten daar optreden! Fantastisch
leuk om te zien!
Wie in de vakantie jarig was
geweest mocht natuurlijk ook
nog trakteren. Het was een waar
feestje.
Kortom, we hebben al mooie
weken achter de boeg en gaan er
samen met de andere klassen een
prachtig schooljaar van maken
met elkaar! Geniet van de foto's

Dorpskrant Buinerveen

Voorschool 75
Zuiderdiep 3
9521 AA Nieuw-Buinen
Tel.: 06 13 49 18 65
Voor wie?
Peuters vanaf 2 jaar en 3 maanden t/m 4 jaar.
Wanneer?
Op de dinsdag en donderdag van
08:00 uur – 13:15 uur.
Op de vrijdag van
08:00 uur – 13:30 uur.
U kunt twee of drie dagdelen
afnemen naar keuze en over de
tijden kunnen ook afspraken
gemaakt worden.
Wat?
Een gevarieerd aanbod aan activiteiten die de ontwikkeling van
uw peuter stimuleren met behulp
van het VVE programma Uk en
Puk.
Waar?
In een lokaal van o.b.s 75, hierdoor kunnen we veel samenwerken met de kleuters, gebruik
maken van de faciliteiten van de
basisschool en houden we de
lijntjes naar de basisschool kort.
Meer informatie?
Kijk op:
www.peuterkidz.nl
info@peuterkidz.nl
of bel tijdens de openingstijden
naar onze locatie: 06 13 49 18 65

Dorpskrant Buinerveen
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De Voedselbank
De afgelopen weken hoor je het
woord Voedselbank steeds vaker.
De voedselbank is er voor mensen die hulp nodig hebben. De
voedselbank daar kun je geld aan
doneren. DE voedselbank heeft
te weinig producten om een
gezond pakket samen te stellen.
De voedselbank….ga maar door.
Maar achter dit woord gaat veel
leed schuil. Mensen die gebruik
moeten maken van de Voedselbank zitten in financiële problemen en redden het niet zonder
deze hulp. En toch is het voor
veel mensen een grote stap om
deze hulp aan te vragen. We hebben geleerd om voor ons zelf te
zorgen en hulp vragen betekent
zwak zijn. Helemaal niet waar!
Hulp vragen is een teken van
moed. Moed om aan te geven dat
je het zelf niet redt.
Veel mensen denken dat je alleen
hulp kunt krijgen van de Voedselbank wanneer je een uitkering
ontvangt, maar ook dat is niet
waar. Mensen die een laag inkomen hebben door een uitkering
of een laag salaris of misschien
heb je schulden en is je inkomen
voldoende maar sluiten je uitgaven, lees aflossing van schulden
daar niet bij aan. Ook dan mag je
hulp van de Voedselbank verwachten.
Het is bekend dat de ouderen
onder ons die moeten leven van
een AOW uitkering en geen aanvullend pensioen hebben niet
veel te besteden hebben, maar we
weten ook dat deze groep mensen niet snel hulp vraagt. En toch
mag ook deze groep hulp van de
Voedselbank verwachten.
De voedselbank is er voor alle
mensen die het financieel niet
meer redden.
Wil je informatie stuur een mail
naar administratie@voedsel
bankzuidoostdrenthe.nl of bel
naar 06-15321897. Je kunt ook
via de website van Voedselbank

Zuid Oost Drenthe, waar de
gemeente Borger-Odoorn onder
valt een aanmeldformulier
invullen, verzenden en er wordt
contact met je opgenomen om
verder te praten hoe je het best
geholpen kunt worden.

Ter informatie: het aantal cliënten dat in Borger-Odoorn
gebruik maakt van de Voedselbank is in de afgelopen weken
met 50% gegroeid. Niet iets om
trots op te zijn maar wel fijn dat
mensen in nood de Voedselbank
kunnen vinden.
Namens de Voedselbank

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

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

Dorpskrant Buinerveen
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Nieuw-Buinen
presenteert unieke
jubileumtegel !
Zuiderdiep 64
9521 AV Nieuw-Buinen
T 06 54774473

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

Bel voor een afspraak: 088 2323300

Ter gelegenheid van het 200 jaar
bestaan van Nieuw-Buinen is er
in samenwerking met 'Royal
Goedewaagen' een unieke
'Delftsblauwe' jubileumtegel
samengesteld. Op deze tegel van
15 x 15 cm zijn de drie rijksmonumenten uit ons dorp afgebeeld,
het monument van de glasblazer
en één van de, helaas verdwenen,
glasfabrieken. Verder staan op de
tegel enkele oude gereedschappen, die voor het afgraven van
het vele veen werden gebruikt.
Kortom; een unieke 'Delftsblauwe' tegel die de hoogtijperiodes
van de afgelopen 200 jaar weergeeft: de veenafgraving, de landbouw en de glasindustrie in
Nieuw-Buinen.
Bij de jubileumtegel zal een certificaat worden meegeleverd en
een uitleg van de afbeeldingen.
De tegel is via
aandenken@200jaarnieuwbuinen.nl te bestellen.
Deze jubileumtegel kunnen wij
mede door de samenwerking met
Royal Goedewaagen aanbieden
voor €24,95.
Naast de tegel zijn er nog tal van
andere artikelen voor dit jubileum vervaardigd. Ga voor meer
info naar onze website:
www.200jaarnieuw-buinen.nl
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200 jaar NieuwBuinen komt steeds
dichterbij!
De vakantieperiode is voorbij en
daarmee komt 2023 steeds dichterbij. Zo ook de viering van het
200-jarig bestaan.
Het programma is nagenoeg
rond. Op 14 september heeft er
nog een overleg plaatsgevonden
met een aantal jeugdleden en
Jeroen Broekhoven waarin de
feestavond voor de jeugd is
besproken. De invulling van de
feestavonden wordt binnenkort
bekend gemaakt.
Bijdrage uit het Gebiedsfonds
We hebben een aanvraag voor
een bijdrage ingediend bij het
Gebiedsfonds. De voorzitter en
de penningmeester hebben in
juni in een mondelinge toelichting de plannen gepresenteerd
aan een delegatie van het gebiedsfonds. Eind juli hebben we
het fantastische bericht ontvangen waarin ons is meegedeeld dat
het Gebiedsfonds een bijdrage
van € 20.000 toekent. We zijn het
Gebiedsfonds hiervoor zeer dankbaar. We kunnen met dit bedrag
een nog mooiere invulling geven
aan de viering voor het gehele
dorp Nieuw-Buinen.
Vrijwilligersbijeenkomst
Op 26 oktober, aanvang 20.00
uur, vindt er weer een vrijwilligersbijeenkomst plaats in de kantine van de voetbalvereniging
Nieuw-Buinen. Heb je vragen,
wil je meehelpen: iedereen is van
harte welkom. Aanmelden kan
tot en met 23 oktober via emailadres:
200jaarnieuwbuinen
@gmail.com
Bestuur 200 Jaar Nieuw-Buinen
Peter Zwiers, Lambert Folkers,
Marion Zwiers, Jacco Pranger,
Angelique Smid, Sylvia Eilert

Romy Jane Beauty
Romy Lutjes
Allround Schoonheidsspecialiste
Allround Kapster
Pedicure
Zuiderstraat 11 , Buinerveen
0621592823
Bij Romy Jane Beauty kunt u terecht voor meerdere behandelingen.
Knippen | Gezichtsbehandelingen | Wenkbrauwen | Wimpers | Pedicure

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

Noorderstraat 19a
9524 PB Buinerveen
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Toen Job in 1978 uit de tijd
kwam, werden beide Solexen
geschonken aan 2 jonge jongens,
kleinkinderen van de familie van
Job. Waarvan Henk er 1 was. En
Henk is de zoon van Jakob en
Hillie Hoving. Jakob is inmiddels ook al in de gezegende leeftijd van 77 jaar en woont samen
met Hillie al 27 jaar gelukkig aan
de Buinerstraat. Toen Henk de
Solex kreeg woonde het gezin
Hoving nog in Ees en daar stond
ook de Solex van Henk gestald.
Henk had er echter niet zo veel
interesse in en de Solex bleef bij
pa in de schuur staan. Het was
tenslotte een familie erfstuk en
altijd leuk om te houden. En
soms gebruikte pa de Solex.
27 jaar geleden verhuisden Jakob
en Hillie Hoving terug naar Buinerveen en vonden hun thuis aan
Buinerstraat 3. En ook de Solex
verhuisde terug naar Buinerveen.
Het toeval wil echter, dat Jakob
en Hillie het huis kochten van?
Juist ja, de familie Uneken. De
weduwe Uneken kon op een gegeven moment niet meer goed uit
de voeten in deze woning en de
woning werd te koop gezet. En
Hillie nam initiatief. Jakob altijd
bij het pad als vrachtwagenchauffeur heeft een ondernemende vrouw. Zij regelde de afspraken met de bank, de makelaar en
de notaris en het huis wisselde
van eigenaar, van Uneken naar
Hoving. En de Solex verhuisde
dus mee, terug naar Buinerveen.
Nog altijd hebben Jakob en Hillie
contact met 1 van de zonen van
Uneken, Pieter. Toen die eenmaal zag dat de hoge 3-tredige
stoep vervangen werd door een
oplopende oprit riep hij uit: “As
wie dat toun al daon hadden, dan
had moe hier nog best wonen
kunt.” Maar zij verhuisde naar
Odoorn en Jakob en Hillie waren
blij met hun nieuwe woning.
Zoon Henk verhuisde ondertussen naar Zweden en zag zijn
Solex prima staan in Buinerveen.
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Op de vraag of de Solex niet mee
hoefde zegt Jakob: “Hai het daor
rommel genog!”
Jakob gebruikte de Solex om er
op naar zijn werk te rijden bij
Brouwer in Ees of om te toeren.
Totdat deze jaren geleden weer
stil bleef staan. De Solex begon
te lekken en kwam weer in de
schuur terecht. En Jakob verplaatste zich vervolgens op een
elektrische fiets.
In 2021 kwam buurman Chris
Bekkenkamp met Jakob aan de
praat en vernam dat Jakob nog
een oude Solex had staan. Hij
bedacht zich niet en bood hem
aan om de Solex weer op te knappen. De Solex werd verplaatst
naar de werkplaats van Chris en
aan het einde van de dag tufte
Chris zijn proefrondjes op de
Solex door het dorp. Hij liep
weer als een zonnetje, de lekkage
was over en Chris was onder de
indruk. Helemaal toen hij het
typeplaatje zag: Uneken Buinerveen. Dit moest toch wel een

uniek exemplaar zijn, Buinerveen Original en dan in zo'n
staat.
Chris, zwaar onder de indruk,
vertelde zijn vrouw het verhaal.
En Marianne tipte de Dorpskrant
en zo mochten wij als redactie
het verhaal vastleggen van deze
unieke Solex. Ooit nieuw verkocht in Buinerveen, verhuisd
naar Ees en terug in Buinerveen.
In de woning waar de oorspronkelijke verkoper gewoond had.
Toeval?
Henk weet nog steeds dat zijn
Solex bij zijn ouders staat. Zelf is
hij al jaren gesetteld in Zweden.
En mochten Jakob en Hillie ook
moeten verhuizen of uit de tijd
komen? “Den mot Henk mor
zeggen wat e er met wil. Het is
zien Solex.”
En de bijbehorende leren jas?
Die hangt op zolder: “Dai past
hom nait meer.”
Marjan Poelman
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Meraskikkernieuws
Hebben jullie ook zo genoten bij
het dorpspleinfeest in september? Het ene moment leek het
wel een reünie, het andere
moment een feest van (hernieuwde) kennismaking. Super dat de
organisatie deze keer weer een
volledig programma neer kon
zetten. Met veel plezier hebben
we een muzikale bijdrage geleverd aan de pubquiz op vrijdag.
De grootste uitdaging zat deze
keer misschien wel in het verborgen houden van de muzikale
opdrachten op de muziekstanders. Daar moeten we een volgende keer iets ludieks op verzinnen. Ook thuis gaf dat wat stress.
Zo moest Sander zijn speciale
pubquiz partijen thuis printen,
maar dat mocht mama Monique
natuurlijk niet weten want die
deed zelf mee met de pubquiz.
Dat was nog eens stressvol wat
uiteindelijk goed opgelost werd.
Monique en haar team hebben er
geen voordeel van gehad!

De zaterdagohtend begon wat
druilerig, maar uiteindelijk werkte ook het weer geweldig mee.
Afwisselend met het toneel hadden we zelfs zonder dat we het
vooraf van elkaar wisten een
heus cultuurplein. Dank aan de
organisatie voor de voor ons
opgezette tent. Nog even en we
krijgen sterallures…Dank ook
voor alle bezoekers die goed
geïnvesteerd hebben in heuse
Meraskikkermerch. Wat zijn er
veel klompjes, tasjes en fröbels
verkocht. Van de opbrengst kan
Brenda weer heel wat leuke

muziek voor volgend jaar kopen.
Het onderdeel sterkste inwoner
van Buinerveen hadden we graag
gesplitst gezien in sterkste man
en vrouw van Buinerveen. Gegarandeerd dat een van onze kikkers dan met de titel 'sterkste
vrouw van Buinerveen' aan de
haal gegaan was. Ook onze jeugdige spelers beschikken over
heel wat kikkerpower. Zeker
weten dat we ongelooflijk veel
lol hebben gehad.
Lol hadden we ook bij de officiële opening van de Valtherschans. Tot onze grote verbazing
werden we door de organisatie
gevraagd of we daar een muzikale bijdrage aan wilden leveren. In
Valthe! Terwijl we normaal toch
eigenlijk gewoon in ons eigen
dorp blijven. Eerst maar eens
uitgelegd dat we helemaal geen
muziekvereniging zijn, maar
gewoon een gezellige muzikale
vriendenclub. Het bleek dat de

organisatie geen beschikbare
muziekvereniging kon vinden,
dus of we alsjeblieft wilden
komen. Nou, dat wilden we wel.
Een paar uurtjes muziek maken
doen we vaker, dus hupsakee, die
kant op.
De opdracht werd die ochtend
steeds uitdagender. Niet alleen
spelen in de tent, voor, tijdens en
na de toespraken, maar of we ook
nog even aan een act mee wilden
werken. Of eigenlijk…een act
wilden maken. De blazers mochten tijdens de laatste toespraak
vast een plekje zoeken buiten op
de net geopende schans. De slagwerkers werd gevraagd, voorop
lopend, het publiek daarna mee
te nemen naar buiten, zodat ze de
schans konden bezoeken. Bij de
schans zouden we elkaar treffen
en blazers en slagwerkers samen
nog wat spelen. Nu moet je je
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voorstellen dat onze Els niet van
plan was om met stille trom voorop te gaan lopen. Na het slotwoord werkte ze zich met grote
trom en al naar voren, nam het
woord en met luide stem liet ze
weten: “Jullie gaan zo dadelijk
naar een militaire schans. Dan
kun je in een sukkelpasje gaan
lopen, maar dat gaan we NIET
doen. We doen dat met elkaar in
marstempo en in de maat, te
beginnen met het linkerbeen…
ZO: BOEM BOEM BOEM”
Geloof het of niet, maar wat de
kikkers die boven op de schans
stonden te spelen zagen, was
hilarisch: Els luid trommelend
voorop, onze andere slagwerkers
er in de maat achteraan en ook het
publiek deed zoals opgedragen.
Ze hadden Bommen Berend met
gemak nog een keer op de vlucht
kunnen jagen. Els met de grote
trom op de wandelwagen stormde de schans op met onze slagwerkers erachteraan. En, toeval
of niet, volledig in de maat konden de slagwerkers zo aan sluiten
bij het muziekstuk dat we net aan
het spelen waren. Buiten adem,
dat wel… De lachtranen lopen
nog steeds over de wangen wanneer we hieraan terug denken.
Deze kikkerkapel ging met een
voldaan gevoel én een fles kikkerlikeur terug naar Buinerveen.
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En toen was september nog maar
net begonnen.
Terug in eigen dorp waren we
nog niet klaar met bijzondere
gebeurtenissen. Twee originele
Meraskers en daarmee misschien
wel de oudste Meraskikkers,
werden de afgelopen periode 80!
Bea Boonstra en Gerrit Kuik,
beiden geboren in Buinerveen en
hier opgegroeid, vierden feest.
Gerrit woont er nog steeds en
Bea moest vanwege haar gezondheid haar fijne plekje aan de
Zuiderstraat 2 jaar geleden verruilen voor een daaldersplekje in
de Borgerhof. Maar wanneer je
80 wordt, dan hoort dat op 't
Meras gevierd worden toch? En
dat was voor haar geregeld bij de
oude overburen van de Zuiderstraat. Natuurlijk word je dan
verrast met een serenade van de
Meraskikkers. We hebben met
haar genoten! Misschien leuk om
nog te vermelden dat de naam
Meraskikkers uit haar koker
komt. Dat vond ze in onze begintijd beter bij ons passen dan Viersprongensemble.
Gerrit Kuik werd op zaterdagavond verrast met een hoop
lawaai in de tuin. We waren opgetrommeld door dochter en kleindochter. Omdat Gerrit vroeger
een best wel bekend muzikant in
de wijde omtrek was en met een

bandje menig bruiloft en feestje
opvrolijkte, waren we nog nerveus ook. Die serenade moest
wel van kwaliteit zijn natuurlijk.
We hebben ons best gedaan! Gerrit vond het prachtig en was bijzonder verrast. Als cadeautje had
Els voor hem een originele
Meraskikker klompjessleutelhanger gemaakt met een muzikale postduif erop getekend. Zeker
weten dat die een ereplekje
krijgt.
Bea en Gerrit, dat jullie nog lang
mogen genieten met jullie dierbaren om je heen!
Misschien goed om nog eens te
vermelden: Bij een jubileum,
speciale verjaardag, opening of
'gewoon' een feestje waar je
iemand wilt verrassen met een
serenade, mag je ons altijd vragen wanneer je dat leuk vindt.
Kunnen we een redelijk complete muzikale bezetting op het
gewenste moment bij elkaar krijgen dan komen we graag langs.
Hiermee leveren wij onze vrolijke bijdrage aan de leefbaarheid
in ons dorp. Voor de kosten hoef
je het niet te laten; die zijn er niet.
Een vrije gift mag natuurlijk
altijd. Daar kopen we dan weer
nieuwe muziek van of organiseren we een andere muzikale activiteit. Bespeel je zelf een instrument dat mooi zou passen in onze
bezetting en wil je wel eens meedoen? We zijn te bereiken via
viersprongmusic@gmail.com
(misschien moeten we dat mailadres ook eens veranderen) of
gewoon even aangeven bij een
van de Meraskikkers.
Nu is de zomer echt voorbij, de
herfst doet haar best en wij kijken
alweer uit naar de winter. Sinterklaas- en kerstmuziek zijn
tevoorschijn gehaald en andere
noten gaan klinken tijdens onze
oefenavonden. Graag treffen we
jullie ergens de komende maanden bij de op handen zijnde feestelijkheden!
Margriet Nascimento
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Volkszang Buinerveen…of toch anders?
Twee eerste donderdagen van de
maand verder en Volkszang
groeit! Niet alleen in ledental,
maar ook het plezier én de zangkunst. Is dat even een positieve
start!
Je kunt wel merken dat Gonda
een dirigentenopleiding heeft
gevolgd en meerdere koren heeft
geleid. Daarnaast speelt ze ook
nog eens de begeleidende muziek thuis in met haar keyboard.
Wanneer je alles doet is het soms
even zoeken, maar wij zijn meer
dan blij met deze aanwinst voor
ons koor en de routine komt vanzelf. Leuk nieuws gaat meestal
als een lopend vuurtje door het
dorp en zo hebben we beide
keren al nieuwe leden kunnen
verwelkomen. Hoe gaaf is dat?!
Ook de balans in het koor is niet
gek. Mannen- én vrouwenstemmen zijn vertegenwoordigd
maar…er kunnen meer bij. Hoe

meer stemmen, hoe meer vreugd
én hoe meer leuke arrangementen je met elkaar kunt instuderen.
Daarmee kom ik bij een volgende ontwikkeling. We maken een
beweging om van de volksliedjes
uit de oude doos op te schuiven
naar modernere, vlotte meezingers. Alle credits aan het enthousiasme van Gonda en daarin heeft
ze de koorleden helemaal mee.
Deze beweging maakt ook dat de
naam Volkszang voor ons zijn
beste tijd gehad heeft. Het is
belangrijk en mooi om deze oude
volksmuziek een podium te
geven en in ere te houden maar is
toch niet meer datgene wat nu het
meeste plezier lijkt te brengen
voor onze leden. Misschien komt
dat in een andere vorm terug.
Voorlopig parkeren we dat even
op een zijspoor en gaan we vrolijk aan de slag met modernere
muziek.

De naam Volkszang Buinerveen
vinden we daar niet meer bij passen en we zijn op zoek naar een
passende nieuwe naam die ons
gezellige koor recht doet. Daar
denken we de komende maanden
over na.
Het is leuk wanneer jullie met
ons meedenken om een originele
nieuwe naam te verzinnen. Ideeën kun je mailen naar:
famwhoving@hotmail.com
of appen naar Margret Hoving
06-57782063.
Voor wie het leuk lijkt iedere
eerste donderdag van de maand
met ons mee te zingen: voel je
van harte welkom! Je hoeft geen
supertalent te zijn, leeftijd is niet
belangrijk en met plezier zingen
is genoeg!
Zien we je donderdag 3 november om 19.30 uur in de grote zaal
van het dorpshuis?
Margriet Nascimento

Van de bestuurstafel
Het is alweer een aantal edities
van de dorpskrant geleden dat er
van ons een stukje in de krant
stond. Dit betekende niet dat we
niets gedaan hebben maar we
hebben geen verslag in de krant
gezet.
Als bestuur zijn we heel druk
geweest met o.a. de voorbereiding van de aanstaande verbouwing van het dorpshuis. Naast
contacten met architect/ aannemer/ installateur is het voornaamste de financiën binnen
halen. Het is ons gelukt om een
bedrag binnen te halen waarvan
de huidige verbouwing gefinancierd kan worden. Alles hebben
we in het werk gesteld voor de
verduurzaming en toekomst bestendig maken van ons dorpshuis.
Ongetwijfeld is het opgevallen
dat we op dit moment druk bezig

zijn met de sloop van de ruimte
waar de nieuwe voorzieningen
komen ( entree hal toiletten etc)
Leuk detail: Tijdens het slopen
kwam de steen tevoorschijn ( zie
onder). Met hulp van de broodnodige vrijwilligers is het grootste gedeelte gesloopt. Onze dank
aan de vrijwilligers is groot, zonder deze mensen is het onmogelijk de verbouwing te realiseren.

In de presentaties van de afgelopen periodes hebben we laten
zien hoe een en ander er uit komt
te zien. In december moet alles
klaar zijn. Tijdens de hele verbouwing is het Dorpshuis
gewoon OPEN.
Naast deze activiteiten wil het
bestuur in NOVEMBER ook een
DORPSMAALTIJD organiseren.
Houd de aankondigingen hiervoor in de gaten als flyer en op de
website van Buinerveen en facebook pagina van dorpshuis in de
gaten. De maaltijd is voor iedereen toegankelijk groot en klein.

Dorpskrant Buinerveen
Gehandicapten Platform Borger-Odoorn
Secretariaat: Molenstraat 64 9531 CK
Borger.
gehandicaptplatformbo@home.nl
0599-234722
Wij gaan de lucht in
Het heeft even geduurd,maar ook wij zijn vanaf nu
actief op internet. Ons platformlid Ria Jorna heeft
een prachtige website gebouwd, vrolijk van opzet en
in een heerlijke Jip en Janneke taal opgesteld.
U vindt ons onder
gehandicaptenplatformborger-odoorn.nl
Wij nodigen een ieder van harte uit eens een kijkje te
nemen. Misschien kunt u er nog uw voordeel mee
doen
Veel plezier,
platform leden
GP Borger-Odoorn.
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Tremolino
Tremolino repeteert elke woensdagmorgen van
10.00-12.00 uur in het Dorpshuis Buinerveen.
Inl.: olga.spijkerman@planet.nl
mob: 06-21585576
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Natuurfilm =HABITAT= te zien in Borger
De succesvolle natuurfilm
=HABITAT= van de bekende
Asser natuurfilmers Henk en
Janetta Bos is op vrijdagavond 4
november aanstaande te zien in
het Hunebedcentrum, Hunebedstraat 27 te Borger.
Ruim 3 jaar lang trokken de
makers door de meest ongeschonden gebieden van het Nationaal Park Drentsche Aa en
slaagden erin een overtuigend
beeld te schetsen van een van de
mooiste nationale parken van
Nederland. Er werden opnamen
gemaakt op plekken die zelden of
niet toegankelijk zijn voor het
publiek. Dieren als vos, das,
bever en wespendief werden
wekenlang onopvallend in hun
leefomgeving gevolgd. Het
resultaat is een voor zichzelf sprekend document dat de schoonheid van de Drentse natuur overal op bijzondere wijze onderstreept.
=HABITAT= is de tweede succesvolle bioscoopfilm van het
zeer gedreven duo en ging op 29
januari van dit jaar in de Drentse
hoofdstad in première. Net als
zijn voorganger Wildernis in
Drenthe uit 2016 trok de film
alleen al in Assen duizenden mensen naar de bioscoop. De film

ging uiteindelijk landelijk de
bioscopen in maar het uitbreken
van het Coronavirus en het sluiten van de bioscopen zette een
streep door de voortzetting van
het succes. Toch kregen de makers nog een mentale opkikker
want =HABITAT= haalde de
voorrondes van de L'OR Gouden
Kalf, de grootste filmonderscheiding van Nederland. Dat die
uiteindelijk niet werd gewonnen
deed voor de makers niets af van
de waardering voor hun werk van
het grote publiek. Janetta: 'Het is
natuurlijk fantastisch om te merken dat het publiek ons werk
blijft waarderen en dat er steeds
maar weer wordt gevraagd of en

waar de film eventueel nog te
zien is.
Aanvang: 20.00 uur.
Entree: € 10.00 p.p.
Belangstellenden doen er dan
ook verstandig aan om tijdig
plaatsen te reserveren bij
natuurfilms@henkbos.net
of telefonisch 06-114 655 91
Meer informatie betreffende de
film =HABITAT= is te vinden op
de website www.henkbos.net
T r a i l e r = H A B I TAT = :
https://www.youtube.com/watch
?v=mfQPjGlOiyQ

Foto’s Henk en Janetta Bos
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NIEUWS VAN DE BIBLIOTHEKEN
Bibliotheek Nieuw-Buinen openingstijden
Maandag:
14.00 - 17.00 uur
Dinsdag:
14.00 - 17.00 uur
Donderdag: 08.30 - 11.00 uur
14.00 - 17.00 uur

Digitaal Spreekuur
Op maandag 7 november en 5
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 of
smartphone. Neem uw eigen
laptop, tablet of smartphone mee.
Het Digitaal Spreekuur is gratis
en ook voor niet-bibliotheekleden. Doe mee, u bent van harte
welkom!
Kleintje Bieb: Plaatjes & Praatjes in bibliotheek
Nieuw-Buinen
Kom met je kleintje (1,5 – 4 jaar)
naar dit gratis uurtje op woensdag 9 november en 14 december
van 10.00-11.00 uur
We gaan samen voorlezen, zingen, spelletjes doen of knutselen.
Ook voor niet-bibliotheekleden.
Kinderen mogen altijd boeken
lenen. Heeft je peuter nog geen
bibliotheekpasje? Lid worden is
gratis, dus doen!

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

Glasmuseum en Bibliotheek
samen in Nieuw-Buinen
Nieuw-Buinen heeft een nieuw
museum! Door de unieke samenwerking tussen de Historische
Vereniging van Nieuw-Buinen/
Buinerveen en de bibliotheek
komen verhalen uit het verleden
en heden van de regio tot leven.
Met name de geschiedenis van de
glasindustrie heeft in de nieuwe
inrichting in MFA Noorderbreedte een prominente plek
gekregen. Op 8 oktober opende
het Glasmuseum haar deuren
voor het publiek.

Schrijverstournee
In november komen groep 7 en 8
van de basisscholen naar de
bibliotheek voor het Schrijverstournee. Ze kunnen luisteren
naar en vragen stellen aan de
schrijvers Tineke Honingh en
Mark ter Horst. De kinderen hebben zich hierop voorbereid door
boeken van deze schrijvers te
lezen.

Kinderboekenweek
Gouden Griffel
Films die nergens draaien
Yorick Goldewijk (illustrator
Yvonne Lacet)
Inhoud:
Op dezelfde dag dat Cato ter
wereld kwam, heeft haar moeder
die verlaten. Haar vader is sindsdien alleen maar stil en afwezig.
Als Cato een geheimzinnig
kaartje vindt van een verlaten
bioscoop, besluit ze te gaan kijken en ze ontdekt dat er iets
vreemds met de bioscoop is. Op
zoek naar avontuur en de waarheid over haar moeder, wordt
Cato meegesleurd op een gevaarlijke reis door tijd en herinneringen, recht naar een plek
diep in haar hart. Een plek die ze
altijd voor zichzelf verborgen
had weten te houden. Tot ze voor
een keuze staat die het leven van
haar en haar vader voorgoed zal
veranderen.

Dorpskrant Buinerveen
Gouden Penseel
Terra Ultima
Raoul Deleo (auteur Noah J.
Stern)
Inhoud:
Ontdekkingsreiziger en kunstenaar Raoul Deleo vond de plek
Terra Ultima na een jarenlange
zoektocht. Met kleurrijke, gedetailleerde tekeningen doet hij in
het gelijknamige boek verslag
van zijn expedities en van de
wonderbaarlijke dieren en planten die hij op deze plek aantrof.
Terra Ultima is zijn debuut. Eerder dit jaar won hij er samen met
auteur Noah J. Stern de Woutertje Pieterse Prijs voor.
Terra Ultima zorgde al voor
opwinding binnen de wetenschap, maar nu kan iedereen kennis maken met het onbekende
werelddeel. Speciaal voor dit
boek kreeg Noah J. Stern, collega-ontdekkingsreizger en bioloog, toegang tot het archief van
Deleo. Hij maakte een representatieve selectie van prenten en
aantekeningen, zodat iedereen
zich een beeld van dit fascinerende, nieuwe werelddeel kan vormen.

Speel Natuurlijk Bingo! en win
een prijs!
Voer de opdrachten op je bingokaart uit en ga op avontuur deze
Oktober Kindermaand. Als je
een hele rij hebt afgestreept, heb
je Natuurlijk Bingo! Lever je
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kaart vóór 31 oktober in bij de
bibliotheek. Wat kun je winnen?
Terwijl jij 50 toffe dingen doet in
de natuur, ontdek je allemaal
dieren en planten. Maar hoe heet
die mooie boom of die grote
vogel eigenlijk? Met het nieuwe
boek Soortenschat leer je wel
honderd soorten herkennen. In
elke deelnemende gemeente
verloten ROEG! en de bibliotheek een boek.
Voor sportieve jongens en meiden is er ook een tweede prijs:
kaartjes voor het Boomkroonpad
in Drouwen. Daar kun je het bos
verkennen op een hoogte van wel
twintig meter. Zo heb je de
Hondsrug nog nooit gezien! De
kaartjes zijn beschikbaar gesteld
door Staatsbosbeheer.
Ga op 50 avonturen
in de natuur
Naar buiten. Soms heb je geen
zin om te lezen en ga je liever
buitenspelen. Dan kun je het
boekje Naar Buiten! ophalen in
je bibliotheek. Het boekje is gratis beschikbaar gesteld door
IVN. In dit boekje staan 50 ideeën voor spannende en bijzondere
dingen om buiten te doen. Heb jij
al eens een vlot gebouwd of een
uilenbal uitgeplozen?
De Oktober Kindermaand:
Vijf weekends waarin je je niet
hoeft te vervelen! Er zijn activiteiten rondom kunst, cultuur en
natuur in heel Drenthe. De perfecte kans om eens iets nieuws te
proberen. Ga bijvoorbeeld drummen. Of maak een spannende
wandeltocht in het donker.
Elke workshop, voorstelling en
rondleiding is gratis voor kinderen (4-12 jaar). Voor begeleiders
geldt soms wel entree. Op de
w e b s i t e w w w. k u n s t e n c u ltuur.nl/evenement/oktoberkindermaand/programma vind je
alle activiteiten in de provincie.
Gezocht: vrijwilliger BiebFabriek in bibliotheek Borger

Ben jij geïnteresseerd in innovatieve ontwikkelingen zoals werken met robots, LEGO education
en Virtual Reality? En vind je het
leuk om anderen mee te nemen in
je enthousiasme? Dan zoeken wij
jou! Als begeleider bij de workshops Innovatieve Ontwikkelingen help je kinderen vaardigheden
te ontwikkelen die in de 21e
eeuw belangrijk zijn; zoals programmeren, kritisch nadenken,
samenwerken en creativiteit.
Tijdens de workshops ga je met
verschillende onderwerpen aan
de gang. Ook help je mee aan de
ontwikkeling van deze workshops. Laat weten dat je graag
wilt helpen en mail je reactie naar
W i m k e V a r w i j k , w . v a rwijk@biblionetdrenthe.nl Er
wordt zo snel mogelijk contact
met je opgenomen. Bellen kan
natuurlijk ook, Wimke is te
bereiken op 088 0128375.
Hé kom jij ook bij de BiebFabriek bende?
Ben je tussen de 8 en 12 jaar oud
en wil je van alles ontdekken en
zelf leren? Dan ben je bij de
BiebFabriek helemaal op je plek.
Hier gaan we namelijk aan de
slag met allerlei leuke digitale
materialen en leer je programmeren met onder andere LEGO
SPIKE, Photon en bouw je je
eigen app.
Maak je eigen game. In deze bijeenkomst ga je je eigen game
bouwen. Laat jij jouw held de
wereld redden? Bouw zelf een
eigen wereld waarin jouw held
tot leven komt en de spannendste
avonturen beleeft. Je hoeft geen
kennis te hebben van programmeertaal om je eigen spel te bouwen.
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NIEUWS van Plaatselijk Belang Buinerveen/Nieuw-Buinen west
Plaatselijk Belang is een vereniging die de inwoners vertegenwoordigt
bij diverse (overheid-) instanties. Plaatselijk Belang is niet alleen een
aanspreekpunt voor alle inwoners maar ook voor externe organisaties.
Buinerstraat Fietsers
oversteken:
In overleg met gemeente BorgerOdoorn is er een wit bord met
rode pijlen geplaatst bij de oversteek voor fietsers van Buinerstraat naar Jaagpad. Gevaarlijke
situaties van fietsers op het voetpad aangegeven door bewoners
van de Buinerstraat zijn gemeld
en hopelijk helpt deze oplossing
om duidelijk te maken dat men
als fietser moet oversteken naar
het Jaagpad om via Hoofdkade
de weg te vervolgen naar het
fietspad langs Hoofdstraat en
Zuiderdiep. We zien ook regelmatig fietsers die doorfietsen via
de weg Buinerstraat, terwijl er
een blauw bord “Verplicht fietspad” hangt bij het plateau.
Brug bij OBS 75 – 't Meras:
De brug die achter OBS 75 toegang geeft naar het bos 't Meras is
eigendom van Plaatselijk Belang. In 2014 is deze door 4 heren
uit ons dorp gemaakt en geplaatst. Inmiddels was het nodig
om deze brug weer een nieuwe
verflaag te geven. Dat is in juli
uitgevoerd.

RABO Club Support:
RABO Club Support uitreiking
op maandag 3 oktober in het
Atlas Theater in Emmen. Een
mooi bedrag ontvangen! Hartelijk dank voor alle stemmen!

Optrommelen
en 5-Sterrendorp:
Plaatselijk Belang Buinerveen/
Nieuw Buinen-west en het
bestuur van dorpshuis de Viersprong willen graag samen met
de inwoners onderzoeken waar
de behoeftes liggen in het dorp.
Welke voorzieningen worden
gemist? Wat kan er nog meer in
het dorp en het dorpshuis ? Hoe
kunnen we nog meer “zorgen
voor elkaar”?
5 Sterren:
Om de vragen samen op te pakken en door het dorp te laten

onderzoeken gaan we aan de slag
met de 5 Sterren die het woon,en leefplezier in het dorp bepalen. De 5 sterren zijn:
-dorpsidentiteit en cultuur,
-verenigingsleven
en ontmoeting,
-zelforganisatiekracht,
-omzien naar elkaar,
-leren van elkaar.
Het uitgangspunt is om samen te
onderzoeken welke kwaliteiten
er zijn in het dorp, hoe we daar
gebruik van kunnen maken, maar
ook om te kijken welke valkuilen
we durven erkennen.
Optrommelen:
Een van de onderdelen van de
aanpak is het samen in de spiegel
kijken: wat gaat goed in het dorp
en wat kan beter. Dit gaan we
doen door huis aan huis met een
Optrommelactie aan de slag te
gaan:met koektrommels /optrommels en daarin een eigen
dorpsgerichte vragenlijst die van
deur tot deur doorgegeven wordt,
en aan het eind van de straat weer
opgehaald. Succes verzekerd en
nog leuk ook.
Van donderdag 29 september tot
en met vrijdag 14 oktober gaan
30 Optrommels/Koektrommels
door ons dorp. Van buur naar
buur wordt deze doorgegeven.
Bedenk alvast ideeën om in te
vullen op de vragenlijst.
De uitkomsten en de uitdagingen
van dit hele traject worden feestelijk gepresenteerd in het dorp.
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Sterrenteam:
Tijdens het uitdelen van de
Optrommels is ook een Sterrenteam bestaande uit 10 inwoners
uit ons dorp gevormd. Zij gaan
aan de slag samen met opbouwwerker Annyttsje Pruim om de
uitkomsten van vragenlijsten te
verwerken en gaan dit aan ons
dorp presenteren.
Zuiderdiep/Hoofdstraat:
Na de 2e informatiebijeenkomst
op 28 juni 2022 zijn er opnieuw
reacties gemeld bij gemeente
Borger-Odoorn. Deze zijn stuk
voor stuk behandeld en zullen de
komende tijd beantwoord worden door de gemeente. Een delegatie van ons bestuur heeft een
gesprek gehad over het onderhoud van het 'groen' met wethouder Hartsuiker en enkele ambtenaren. De uitkomsten hiervan
zijn in een brief aan de aanwonenden van Hoofdstraat, Hoofdkade en Zuiderdiep meegedeeld.
Groenvakken
Er zijn reacties gegeven op de
invulling en het onderhoud van
de groenvakken langs het voetpad. Voor onze gemeente ligt de
afspraak dat het onderhoud
gemeente-breed van een gelijk
niveau is. Op dit moment is er
nog sprake van een overgangssituatie, omdat de gemeente onderhoudswerk had uitbesteed, waarbij sommige contracten voor
onderhoud nog doorlopen. Voor
elk dorp zal het onderhoud op
hetzelfde niveau “laag en sober,
maar voldoende onderhouden”
worden uitgevoerd.
Voor invulling van de groenvakken tussen de inritten en/of parkeerstroken wordt een groenplan
door de gemeente gemaakt, dat
samen met Plaatselijk Belang
bekeken gaat worden. Er moet
natuurlijk rekening gehouden
worden met hoogte, onderhoud,
zout strooien in de winter, verkeer, enz. Wij zullen jullie aangegeven wensen hierin meenemen.

Watergangen
Op basis van de enquêteuitslagen is gekozen voor het
graven van watergangen, mede
om de cultuur-historische waarde in onze omgeving terug te
zien. Maar ook om de wateroverlast, die er wel degelijk is, tegen
te gaan. Het fietspad en de groenstroken liggen nu bij regenbuien
compleet onder water. Aange
zien de gemeente BorgerOdoorn tevens graag regenwaterafkoppeling wil gaan uitvoeren, kan er afgewaterd worden op
de watergangen. Het water in de
watergangen staat in verbinding
met de wijken, die beheerd worden door het Waterschap Hunze
en Aa's.
Het onderhoud van de watergangen, dat door gemeente Borger-Odoorn zal worden uitgevoerd, zal als volgt zijn: 1x per
jaar zullen de zijkanten gemaaid
worden en ook 1x per jaar zal er
gekorfd worden. Korven wil
zeggen dat er over de bodem
wordt geschraapt om de vegetatie weg te nemen. Het is belangrijk voor de doorstroombaarheid
van het water. Echter biodiversiteit staat hoog in het vaandel in
onze gemeente, waardoor er de
eerste jaren niet gekorft wordt,
als dit niet nodig is.

Verkeer Smiley:
De Verkeer Smiley is door
gemeente Borger-Odoorn
geschonken aan beide dorpsbelangenverengingen, Vereniging
Dorpsbelangen Nieuw-Buinen
en Plaatselijk Belang Buinerveen/Nieuw-Buinen West. Om
de beurt wordt de Smiley ergens
in een straat opgehangen door
vrijwilligers. Onlangs hing de
Smiley in de Zuiderstraat. Er was
1 auto die zelfs 105 km per uur
heeft gereden, terwijl er 50 km
per uur is toegestaan. Hopelijk
heeft de Smiley effect en wordt
de snelheid lager van het verkeer.
Speeltuin:
Met het schrijven van het realisatieplan voor de speeltuin Buinerveen is de werkgroep druk bezig
geweest en het plan is inmiddels
ingediend bij gemeente BorgerOdoorn. Voor de speeltoestellen
moesten eerst weer nieuwe offertes worden aangevraagd. De
speeltuin wordt gerealiseerd in
het Zuidonder. Thema van de
speeltuin is boerenerf, waarin
natuurlijke kleuren en materialen
worden verwerkt.
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Markt/Braderie Pleinfeest
10 september:
Plaatselijk Belang heeft deelgenomen met een kraam op de Braderie tijdens het Dorpspleinfeest.
De website www.buinerveen.info is gepromoot en ondernemers
is gewezen op de mogelijkheid
van adverteren op deze site. Daar
hebben een aantal ondernemers
zich voor aangemeld. Mocht u
dit gemist hebben en toch ook
vermeld willen worden, dan kunt
u via genoemde website dit regelen.
Verder maakten we alvast bekend dat de actie Optrommelen
van start zou gaan.
Tevens was er een fotoquiz van
allerlei plekjes in ons dorp, die
geraden moesten worden. Dat
viel soms nog niet mee. Ina
Ottens bleek winnaar te zijn en
won een prijzenpakket van 't
Streekje op de Noorderstraat en
een fles wijn van Mibuwijnen
aan de Hoofdstraat.
Website:
Hopelijk hebt u onze nieuwe
website www.buinerveen.info al
eens bekeken?
Hét adres van de nieuwe website
van Buinerveen/Nieuw BuinenWest. Met veel enthousiasme en
inzet door Plaatselijk Belang
opgezet.
Op deze website staan alle activiteiten in de agenda, die in ons
dorp georganiseerd worden.
Denk er wel om de activiteiten
aan te melden via
redactie@buinerveen.info
Ook vindt u een pagina met historische informatie, alle verenigingen staan genoemd onder

Dorpskrant Buinerveen
'vrije tijd' en bij toerisme vindt u
verschillende wandelroutes rondom ons dorp.
Bent u ondernemer in Buinerveen of Nieuw Buinen-West?
Voor €10 per jaar kunt u adverteren op onze website! Kijk voor
meer informatie op de pagina
aanmelden ondernemers.

Het bestuur van Plaatselijk
Belang
Buinerveen/Nieuw-Buinen-west
bestaat uit:
Ina Habing, voorzitter
Marijke Kardol, secretaris
Jan van Noortwijk,
penningmeester
Ina Veenstra, lid
Jacqueline Arkeveld, lid
Carianne Mencke, lid
Vacature lid
Emailadres:
plaatselijkbelang@buinerveen.info
www.buinerveen.info
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Huus van de Taol
Zeg je ‘leerzen’ of zeg je ‘stevels’? En ‘broek’ of ‘boks’?
‘Straks’ of ‘dommiet’? En kun jij
‘heksen en blauwvarven tegeliek’? Met het project Heksen en
Blauwvarven willen het Huus
van de Taol en het Drents Archief
Drentse woorden en uitdrukkingen op batterij brengen en ze
nieuw leven inblazen. Daarvoor
zoeken we vrijwilligers.
Het project draait om woorden
die nog prima gebruikt kunnen
worden, zoals ‘seins’ voor
‘soms’, of ‘iene half staon’ veur
‘steunen’. Met de woorden en
uitdrukkingen die met dit project
worden opgehaald, ontwikkelt
het Drents Archief een educatieproject.
Vrijwilligers gezocht
Wie dat wil, kan meewerken aan
dit project: woordenlijsten en
literatuur doorzoeken, zelf woorden insturen of de boer op en
interviews doen. Alle hulp, hoe
groot of klein ook, is welkom.
Informatie via
info@huusvandetaol.nl
of door te bellen: 0593-371010.
Wil je alleen woorden insturen?
Dat kan ook. Ga dan naar
www.huusvandetaol.nl/heksen/
Op de agenda (www.huusvandetaol.nl/nl/agenda/) staan o.a. de
volgende activiteiten:
Drenthe Plat in d’Rentmeester
Op zaterdag 22 oktober kun je in
d’Rentmeester in Valthermond
genieten van de humor van Drenthe Plat.
Het publiek een heerlijke avond
uit te bezorgen waar de gulle lach
de boventoon viert is de drijfveer
voor dit unieke gezelschap. Niet
voor niets staat Drenthe van oudsher bekend als broedplaats van
de allerbeste streekhumor. Maar
ook is er ruimte voor mooie en
aanstekelijke liedjes. Humoristen die kunnen musiceren en

musici die de humor beheersen:
je vindt ze weinig, maar in Drenthe Plat komen deze beide disciplines perfect samen. Geniet van
dit oergezellige en onvergetelijke avondje uit. Mis het niet !!
Kosten: 12,50 euro p.p.
Bij Ellert en Brammert
in ’t Duuster
Op zaoterdag 22 oktober kuj ien-

maolig een wandeling in het duuster maken op het terrein van
Ellert en Brammert in Schoonoord.
Heur het echte verhaal van de
reuzen, ontmoet de Witte Wieven
en heur de kinderstemmen. Een
unieke ervaring veur jong en old!
Op een koppel plekken op het
museum kuj kennismaken met
het Drenthe van vrogger, zowal
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live as in verhalen en meziek.
En de reuzen? Ie komt op heur
terrein…..
Kosten € 5,- p.p. veur groten en €
2,50 p.p. veur de kinder (tot 12
jaor). En daorveur kriej nao
ofloop ok nog een kop koffie of
thee.
Het antal dielnimmers is beparkt.
Dus zörg daj der op tied bint!
Bert Hadders en de
Nozems XL
Op vrijdag 4 november staan
Bert Hadders en de Nozems XL
in Theater Geert Teis in Stadskanaal met prachtige liedjes in het
Veenkoloniaals.
Iemandsland maakte de afgelopen jaren muziektheater in de
Veenkolonies. Soms in een theater, soms in een enorme boerenschuur, dan weer op een boot, in
een watertoren of in een dorpshuis.
Altijd werd de muziek voor stukken als Kapitein Kolk, De Weltmeister en Roegzand gemaakt
door Bert Hadders en de
Nozems. Dat leverde nummers
op als Elvis, Keuning Van De
Bunermond, Poolse Bruid en
Beloofde Laand.
De band speelde van 2008 tot
2018 samen en voor deze optredens en een overzicht op cd, boek
en lp, komt de originele bezetting
aangevuld met gasten weer bij
elkaar. Verwacht een avond met
prachtige liedjes in het Veenkoloniaals, gespeeld door een
zevental topmuzikanten.
Vrijdag 4 november
Aanvang 20:00 uur
Prijs
€ 23,00 / CJP: € 21,00
p.p.
Extra
Inclusief consumptie.
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Feel-Fine
Hypnotherapie en coaching
volwas senen en kinderen
In te zetten bij:
• Angsten en fobieën
• Afvallen
• Beter slapen
• Burn-out en stress
Zuiderdiep 20
9521 AT Nieuw-Buinen

•
•
•
•

Migraine en hoofdpijn
Pijnbestrijding
Stoppen met roken
Zelfvertrouwen
www.feel-fine.nl
info@feel-fine.nl
0619050605

Website:

www.buinerveen.info
Ook adverteren mogelijk

Imkerij - Destilleerderij - Schminkerij

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

degoudenmoer@gmail.com
Nieuw-Buinen
Cittaslow Supporter

Dorpskrant Buinerveen
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Skyline Nieuw-Buinen versus Skyline New York
Het dorp Nieuw-Buinen durft de
strijd aan te gaan met wereldstad
New York.
Niet om wie de meeste inwoners
of het hoogste gebouw heeft,
maar wie de leukste skyline
heeft.
Het lintdorp met rond de 5000
inwoners bestaat volgend jaar
200 jaar en gaat dit groots vieren
waarbij tal van activiteiten plaats
gaan vinden zoals theater, oldtimershow, gedichtenwedstrijd,
enz.
Ook zullen er ter gelegenheid
van dit jubileum tal van originele
en unieke artikelen op de markt
gebracht worden ter ondersteuning van deze activiteiten.
Als aandenken of herinnering
aan het 200 jaar bestaan van
Nieuw-Buinen zal onze skyline
met de drie rijksmonumenten, de
glasfabriek van Meursing, veengereedschap en de glasblazer
onder meer te zien zijn op een
houtsnede van 20- en 40 cm, een
borrelplank, telefoonhouder,
enz.
Ook in samenwerking met de
plaatselijke Royal Goedewaagen
is een unieke Delftsblauwe tegel
in beperkte oplage op de markt
gebracht.
Wie interesse heeft in al onze
activiteiten en aandenkens /herinneringsstukken kan voor meer
informatie terecht op onze webs i t e : w w w. 2 0 0 j a a r n i e u w buinen.nl
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Nieuws van de Vrouwen van Nu, afdeling Buinerveen
Avondbijeenkomsten:
Woensdag 28 september werd de
bijeenkomst door het eendagsbestuur verzorgd. Marjan Poelman,
Rika Ratering, Marchien Bolk,
Fokje Hazewinkel en Truus
Alberts hebben de heer Berghuis
uitgenodigd. 'Ode aan de Pieper'
was de titel van deze avond. Een
lezing over de aardappel; consumptie, poter en zetmeelaardappel. Het proces van de zetmeelaardappel in de fabriek van
Avebe werd uitgelegd. Hoe zetmeel ontstaat, uitleg over allerlei
toepassingen waar zetmeel in
wordt gebruikt, o.a. in pudding
en koekjes, lijmen, textiel. Een
interessante lezing en de heer
Berghuis werd verrast met een
mooi levensmiddelenpakket.
Woensdag 26 oktober gaat de
avond over de traumaheli. Mevr.
Medema-Vlieger verzorgt deze
lezing.

Woensdag 16 november komt
Liesbeth Simon vertellen over
het Unesco Global Geopark De
Hondsrug. Alle avonden beginnen om 19.45 uur. Wees welkom!

Provinciale Agrarische Dagen
Rondom Rolde:
Negen dames van onze afdeling
werden samen met zo'n 170 anderen hartelijk verwelkomd door de
commissie Agrarische Excursiedagen Vrouwen van nu Rolde.
Wij gingen op de eerste van de 5
dagen mee, waar een kleine 900
dames zouden worden rondgeleid. Met de bus van Boerhof
Reizen gingen we langs een
mooie toeristische route naar de
kwekerij van Vreugdenhil in
Eldersloo. Daar kregen we uitleg
hoe ze op een duurzame wijze de
bomen en planten kweken. Bij de
buitenwinkel zagen we hoe ze op
een efficiënte manier de planten
verzorgen en op een logische
leuke manier ingedeeld staan. De
winterplanten, zomerplanten bij

elkaar of op alfabetische volgorde en zelfs het voedselbos is er
aanwezig. We kregen zelfs nog
een leuke plant mee naar huis.
Het volgende adres was bij een
bijenhouder “Bij de hunebedden” in Rolde. Vol passie vertelde hij over zijn hobby, hoe hij de
bijen verzorgd en over de verschillende soorten honing.
Toen werd het tijd voor een heerlijke lunch bij het Grand-Café
Hofsteenge.
Daarna gingen we naar de geitenhouderij Feddema in Borger.
Daar vertelde de boerin over hun
familiebedrijf. Hoe de geiten
verzorgd worden, gemolken met
een carrousel en gevoerd door
een automatische voersysteem.
Een mooie lichte stal met veel
rust. Als proef hebben ze veldbonen verbouwd om voor eiwitrijk voer te zorgen.

Dorpskrant Buinerveen
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Tot slot mochten we naar de
buren lopen om Stal Beekdal te
bekijken een paardenpension,
dressuurstal met minicamping.
De eigenaresse vertelde hoe ze
het bedrijf runt en liet ons de stallen, de binnenbak, buitenbak met
drainage en de weilanden zien.
Door een regenbui konden we
ook de mooie kantine nog bekijken. De dag werd afgesloten met
een drankje in het Grand-Café en
een slotwoord van de voorzitster.
Het was weer een leuke leerzame
dag die tot in de puntjes verzorgd
was.
Rabo ClubSupport:
Het bedrag van 143,99 euro
mochten wij ontvangen van
RABO Club Support. Dank aan
alle stemmers! Ons doel voor
deze financiële ondersteuning is:
Cultureel/museum bezoek, tuinbezoeken, fietstochten, agrarische bezoeken en alleenstaanden
ondersteunen.
Bestuur Vrouwen van Nu
Afdeling Buinerveen:
Willy Brouwer, Tineke de Wal,
Rika Grooten, Betsy ter Keurs en
Geesje Middeljans
Foto's en artikelen:
Meer foto's en artikelen van alle
activiteiten zijn te zien op
www.vrouwenvannu.nl
onder lokale afdelingen.

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

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

Als men overweegt om lid te worden van onze afdeling en de kosten (€ 55,50 voor 2022 ) zijn te hoog,
kan men bij de gemeente terecht voor een bijdrage. Toetsing van het inkomen zal hierbij plaats vinden.
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R u b r i e k u i t h e t v e r l e d e n

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

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

Paul Siepel
In- en export
Engeland & Frankrijk

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

Dorpskrant Buinerveen

Pagina 37

Nieuws van de Historische vereniging Nieuw-Buinen en Buinerveen
Ons nieuwe onderkomen in het
M.F.A. gebouw De Noorderbreedte is op 7 oktober j.l. feestelijk geopend door de locoburgemeester Henk Zwiep onder
belangstelling van 75 genodigden. Een fijne middag waar wij
als bestuur naar uit hadden gekeken. Eindelijk was het moment
aangebroken dat we ons nieuwe
onderkomen konden laten zien.
Wij als bestuur zijn zeer ingenomen met het resultaat. Zaterdag 8
oktober j.l. hadden we een openmiddag waar ook meer dan 100
belangstellenden een kijkje in
ons nieuwe onderkomen kwamen nemen. Vol lof zijn de reacties en we hebben vele felicitaties
mogen ontvangen. Naast dit project is ook het bibliotheekgedeelte onderhanden genomen, vernieuwd en opgefrist met mooie
heldere kleuren. Daarnaast is er
een speciale plaats voor de kinderen ingericht. Dit project is
mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van Leader en andere
fondsen die ons hebben ondersteund.
De “Buuner”, het derde deel van
2022 van de Historische Vereniging Nieuw-Buinen, Buinerveen
is reeds weer in de maak. Ook in
deze uitgave nemen wij u weer
mee naar de historie van onze
dorpen Nieuw-Buinen en Buinerveen met verhalen uit vervlogen tijden.
Ons tijdschrift de Buuner verschijnt drie keer per jaar en er
komen verhalen en artikelen in
uit en over Nieuw-Buinen en
Buinerveen. Laat u verrassen en
word lid van onze vereniging
voor 17 euro per jaar. U ontvangt
dan ook ons tijdschrift op de deurmat. Voor leden die buiten de
regio wonen vragen wij een extra
bijdrage van 7,50 euro voor een
tegemoetkoming in de verzendkosten.

Ook dank aan een ieder die op de
een of andere wijze zich heeft
ingezet voor de vereniging als
ook voor het museum. Zonder u
kunnen we dit niet. Zo kunnen
we het op deze manier bewaren
en in stand houden voor de toekomst.
Ook kunt u ons volgen op de facebook pagina's en op onze website
waar meer over onze vereniging
te vinden is. Facebook; Oald
Buunermond en Oald Buunerveen en onze website; histver-

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

Wel en wee in Buinerveen??
Bel of mail dan een van de bestuursleden van de Stichting Dorpshuis.
U vindt de namen en email-adressen van de bestuursleden hieronder.
Het bestuur van de Stichting Dorpshuis Buinerveen zou graag zijn medeleven tonen bij blijde en minder
blijde gebeurtenissen in ons dorp. Daartoe is deze rubriek in onze dorpskrant opgenomen.
Helaas horen wij niet alles tijdig en daarom roepen wij uw hulp in. Belt u of mailt u ons als u vindt dat een
kennis, buur(man of vrouw) of familie een bewijs van medeleven op prijs zou stellen. Of misschien wel een
felicitatie zou verdienen! Wij zorgen er dan voor dat het door u aan ons doorgebelde of doorgemailde
nieuws in de rubriek “Wel en wee in Buinerveen” wordt opgenomen.
Alleen met uw medewerking is dit mogelijk.
Vermelding van de naam, adres en de reden is voldoende.
Bestuur Stichting Dorpshuis Buinerveen
Gienus Ratering voorzitter 06 13686986
Gerbrand Plat,secretaris
0599 212698 06 54628093
Ina Ottens, penningmeester 0599 212719 06 13450972
Ab Poelman, lid
0599 212857
Jan van Noortwijk, lid
0599 212298
Harm van Rhee, lid
06 52466113
Jacob Hospers
06 16554099
Email van onze beheerder:

gienus@hrcoatings.nl
gplat@hetnet.nl
ina.ottens@outlook.com
ab.poelman@ziggo.nl
jvannoortwijk@hetnet.nl
harm-jane@online.nl
jacobhospers@outlook.com
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De vliegende
brik
Zoekt nieuwe leden voor de
sjoelvereniging.
Wie gaat er gezellig met ons
op dinsdagavond sjoelen?
Wij sjoelen van
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SIMON BERENDS
Zuiderdiep 18
9521 AT Nw-Buinen
Tel 0599-212518
Fax 0599-212171
Mobiel. 06-53844312
www.simonberends.nl

20.00 uur tot 22.00 uur.
Locatie:
Dorpshuis Buinerveen
Voor info:
J. Brouwer
Kreuzen 16
7873 CJ
Odoorn
Tel 0591 514841
brouwer02@home.nl

Noorderstraat 38
9524 PD Buinerveen

AFRASTERINGSMATERIALEN
TUINHOUT
PVC MATERIALEN

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

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

Zuiderdiep 249
Nieuw-Buinen
Tel 0599-617968
Zaterdag en zondag

Lopend Buffet
Onbeperkt eten voor slechts

€ 17.50 p.p.
Ook catering mogelijk voor
thuis en bedrijf
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Lidmaatschap van een vereniging als structureel antwoord op
eenzaamheid.
Vrouwen van Nu verbinden en
ontmoeten het jaar rond.
Vrouwen van Nu, met 29.000
leden het grootste vrouwennetwerk van Nederland, omarmt de
Week tegen de Eenzaamheid, en
roept eenzame vrouwen op om
zich aan te sluiten bij haar of een
andere vrouwenvereniging. Tijdens de Week van de eenzaamheid (29 september t/m 06 oktober 2022), loopt een landelijke
campagne tegen dit maatschappelijke probleem. Op de website
van de campagne staan diverse,
vaak een eenmalige of kortlopende activiteiten vermeld waar mensen die zich eenzaam voelen aan
deel kunnen nemen. Vrouwen
van Nu gelooft echter dat het
lidmaatschap van een vereniging
een structurele aanpak tegen eenzaamheid en sociaal isolement
kan bieden. Vrouwen van Nu
bestaat al 92 jaar en biedt een
uitgelezen kans aan vrouwen,
om te verbinden en ontmoeten.
De afdelingen van Vrouwen van
Nu organiseren het hele jaar door
activiteiten voor leden en nietleden. Dit kan variëren van een
kopje koffie, creatieve bijeenkomsten, bingoavonden, lezingen
en cursussen tot wandel- en fietstochten en reizen. Met 345 afdelingen verspreid door het hele
land is er altijd een afdeling in de
buurt. Zelfs in tijden van corona
werden er verschillende activiteiten georganiseerd. Alle leden
kregen een training om via Zoom
met elkaar in contact te blijven.

Dorpskrant Buinerveen

Daardoor konden er ook verschillende online workshops en
lezingen georganiseerd worden.
Zo hielden leden de vinger aan de
pols hoe het met elkaar ging.
De blik van de verenigingsleden
is overigens niet alleen naar binnen gericht. Een mooi voorbeeld
is de afdeling Reduzum in
Fryslân, waar de leden gezamenlijk de contributie betalen voor
een Afghaanse statushoudster,
zodat ze uit haar sociale isolement komt, mensen kan ontmoeten en zo kan integreren in haar
nieuwe leefomgeving. In NoordHolland wordt door leden van de
vereniging fietslessen gegeven
aan vrouwelijke statushouders
en wordt er gezamenlijk
gekookt. Zo geven Vrouwen van
nu invulling aan de missie van de
vereniging: met de kracht van
vrouwen de samenleving versterken. Erica van Engel, interim-directeur van Vrouwen van
Nu: “Onze vereniging telt 29.000
vrouwen, merendeels 55 jaar en
ouder, die nog heel fris in het
leven staan. Het lidmaatschap
van een vereniging kan voorko-

men dat je in een sociaal isolement raakt. Ruim 75% van onze
leden is langer dan 5 jaar lid en
bijna 40% langer dan 10 jaar.
Onlangs heeft een vrouw van 80
zich nog bij ons aangemeld.
Onze vereniging voorziet duidelijk in een behoefte. Uit een
intern onderzoek uit 2021 blijkt
dat 40% van de vrouwen lid is
voor de activiteiten en ontmoeting en nog eens 19% om samen
betekenis te geven aan de leefomgeving.”
Veel van de activiteiten die door
de afdelingen worden georganiseerd zijn voor leden van Vrouwen van Nu gratis. Een lidmaatschap kost € 55,50 per jaar. “Veel
gemeenten hebben potjes die het
mogelijk maken voor kinderen
om lid te worden van een sportvereniging. Een dergelijke regeling zou er ook moeten zijn voor
volwassenen die lid willen worden van een vereniging. Het verenigingsleven heeft een belangrijke maatschappelijke rol en meerwaarde. Het is de investering
meer dan waard!”, aldus Erica
van Engel.
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Sportnieuws
Schaats / visnieuws
Schaatsvereniging Buinerveen e.o.
Kontributie schaatsvereniging 2021
Donateur per gezin
Donateur alleenstaand
Gezinslidmaatschap
Persoonlijk lidmaatschap vanaf 18jaar

€ 6.00
€ 3.00
€ 8.50
€ 6.00

Viskaarten voor het vissen in de ijsbaan in 2021
zijn te verkrijgen bij:
A. Trip
(Alleen op de maandagen tussen 18.00 uur - 19.00 uur)
Zuiderdiep 8
9521 AT Nieuw-Buinen
A.Habing
(Alleen op de woensdagen tussen 18.00 uur - 19.00 uur)
Zuiderstraat 14A
9524 PJ Buinerveen
Gezinslidmaatschap:
€11.50
Persoonlijk lidmaatschap:
€ 6.50

Nieuws van Schaatsvereniging Buinerveen e/o
Het winterseizoen dient zich
weer aan en allerlei werkzaamheden daarbij ook. Zo zijn we
bezig met het weer begaanbaar
maken van begroeide bospaadjes
voor de spokentocht van 5
november en zetten we hiervoor
de route weer uit.
Intussen ook weer bezig geweest
het zandpad, na eerst het snoeiwerk te hebben gedaan is nu het
pad zelf geëgaliseerd. Hierbij
hulp gekregen van Gert van de
Veen die met een shovel het
grove werk heeft gedaan, daarna
netjes afgewerkt door André.
Ook hebben we de kapotte lantaarnpaal op het droge gekregen.
Nog steeds oriënteren we ons op
betaalbare verlichting en armaturen, maar dat valt niet mee. Tijdens de eerste vergadering in
september bleek de CV ketel het
niet te doen, op zich nog niet
koud, maar geen warm water is
minder, gelukkig kon er binnen

redelijk termijn een monteur
komen en viel het binnen de
garantie.
Verder zijn we met een afvaardiging 5 oktober naar de Finale
avond van de Rabo Clubsupport
geweest, deze keer in het Atlas
theater in Emmen. Voor het verkregen bedrag van 281,41 euro
willen wij graag iedereen nog-

maals bedanken die op ons heeft
gestemd. We zijn er erg blij mee!
Tenslotte willen we iedereen
alvast uitnodigen voor onze Jaarvergadering op 25 november
aanstaande om 20.00 uur in de
kantine van het schaatsgebouw.
Graag tot ziens!
Hartelijke groet namens het
bestuur
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Steun de
VV Buinerveen
door kleding in te zamelen voor mensen in nood
Wat mag er wel en wat mag niet
worden ingezameld:
Ÿ Materialen die wel worden
vergoed:
Ÿ Kleding
Ÿ Schoenen (samengebonden)
Ÿ Huishoud textiel zoals lakens,
kussenslopen, dekens, dekbedovertrekken, gordijnen en handdoeken
Ÿ (alles verpakt in gesloten
plastic zakken)
Materialen die niet worden vergoed en helaas niet worden
ingenomen:
Ÿ Knuffels
Ÿ Speelgoed
Ÿ Kussens, dekbedden,
matrassen
Ÿ Vieze, natte of met olie
besmeurde kleding/vodden
Ÿ Breigaren, bollen wol
Ÿ Vloerbedekking, matten en
tapijt
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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

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

Maandag:
Woensdag:
Vrijdag:

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

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

Ÿ

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

Oproep:
Heeft u nog oude dorpskranten, van voor 2000, dan zouden wij
die graag lenen om in te scannen.
Wij missen namelijk nog een aantal van af 1993, tot en met 1995.
Er is vast wel eens een artikel gepubliceerd waardoor u dacht:
Die moet ik bewaren!
Hebt U nog vragen hierover bel
dan tel. 06 81810359
Vrijwilligers VV Buinerveen

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

Dorpskrant Buinerveen

COLOFON
Uitgever:
Stichting Dorpshuis Buinerveen
Locatieadres:
Dorpshuis ‘de Viersprong’
tel: 212813
Redactie:
Bram van Buuren 211918
brammes@t-mobilethuis.nl
Geert Hilbolling
212975
geert.hilbolling1@ziggo.nl
Foto’s
geert-hilbolling.jouwweb.nl
Janny Hoving
hobo14@zonnet.nl
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Belangrijke telefoon nummers
Politie Wijkagent
Arjan Katerberg
0900-8844
Gemeente:
zonder 0591
140591
KCC Buurtbeheer
zonder 0591
140591
Gebiedscoordinator.
Wietze van der Harst
06-11706974
Dieren ambulance
09001122362
Dorpsbelangen Nieuw-Buinen
06-27437413
Plaatselijk Belang Buinerveen/Nieuw-Buinen west
06 55582238
Huisartsenpost buiten kantoortijden
0900-9229

212446

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

brammes@t-mobilethuis.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

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

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