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13e jaargang nummer 52 November 2021
Website: www.dorpsbelangennieuwbuinen.nl
Email: Info@dorpsbelangennieuwbuinen.nl
IBAN nr. NL58RABO0132946629
KVK nr:01136096
https://www.facebook.com/nieuwbuinendorpsbelangen
Gemeente Borger-Odoorn
tel;140591 (zonder 0591)
www.borger-oddorn.nl
gemeente@borger-odoorn.nl

Huisartsen Noorderbreedte
tel;0599-610020
www.mcnoorderbreedte.nl
Huisartsenpost 0900-9229

KCC Buurtbeheer 140591 (zonder 0591)
bij calamiteiten tel:06537 294 53
Nationaal storingsnummer gas en Stroom
tel;0800-9009

Benu Apotheek de Venen
tel;0599-613 873
Apotheek Nieuw-Buinen
tel;0599-658255

Gebied coördinator Nieuw Buinen
Wietze van der Harst
tel;140591 (zonder 0591)

Huisartsenpraktijk De Venen
tel;0599-697 840
www.devenen.praktijkinfo.nl

Andes
info@andesborgerodoorn.nl
tel:0591-585554

Politie 0900-8844 bij spoed 112
Wijkagent Arjan Katerberg
arjan.katerberg@politie.nl

T ’Huurdertje huurdersvereniging
henkhuurdertje@gmail.com
tel;06-25460458

Dieren ambulance Stadskanaal
tel;0599-614905
tel;0900-0245

Lefier woningstichting
‘tel;088-203 3000
www.lefier.nl
info@lefier.nl

Ruilgoederenbank
Halen/ brengen goederen op
afspraak
tel:06-83806189

Sociaalteam Het Veenland Nieuw-Buinen Dierentehuis Ter Marse
tel;0800-2009
tel;0599 614905
info@socialeteamsborgerodoorn.nl
www.dierenasielstadskanaal.nl
Woonservice (De Wanne)
info@woonservice.nl
Tel: 0593564600

200 jaar Nieuw-Buinen
200jaarnieuwbuinen@gmail.com
tel: 0638914853

Bibliotheek Nieuw-Buinen
tel;088-0128375
www.bibliotheeknieuwbuinen.nl

Dorpshuis Nieuw-Buinen
tel;0599-615320
www.dorpshuisnieuwbuinen.nl
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Nieuws van de vereniging voor Dorpsbelangen.
Alweer het laatste dorpskrant van het jaar 2021.
Wij als vereniging voor Dorpsbelangen Nieuw-Buinen kunnen toch wel
terugkijken op een druk en goed jaar.
Wij konden dit jaar weer activiteiten organiseren omdat er een versoepeling was van de covid-19 maatregel, zoals de Wijkschouwen, Paasattentie, Erfgoedwinkeldag, Nl-doet dag, Verenigingsoverleg, Reflecterende
huisnummers, Burendag met een rommelmarkt en artiesten van Lucky
Joe en Freddy de Bruin. Maar helaas werden op 6 nov. 2021 de covid19 maatregels weer aangescherpt.
Na onze algemene ledenvergadering in 2020 af te hebben moeten gelasten, kon deze gelukkig dit jaar wel doorgang vinden op 14 september
jl. Tijdens de ledenvergadering hebben wij teruggeblikt op zowel 2019
als 2020. Dieptepunt in 2019 was het vanwege de weersomstandigheden niet doorgaan van Landelijke Burendag.

Dit heeft ons er vorig jaar toe bewogen om Landelijke Burendag samen
met het dorpshuis te gaan organiseren. Dit was ondanks de geldende
coronamaatregelen in 2020 een groot succes.
Vanwege de coronamaatregelen hebben we in 2020 niet alle activiteiten
kunnen organiseren die de leden van ons gewend zijn. Dit heeft ons
doen besluiten om in 2020 geen contributie te innen. Een groot aantal
leden heeft alsnog vrijwillig een bijdrage aan ons overgemaakt, dit waarderen wij enorm!

Op de algemene ledenvergadering hebben de aanwezige leden ingestemd met een wijziging van de statuten. Het is voor een niet-inwoner
van Nieuw-Buinen vanaf nu mogelijk om donateur te worden van onze
vereniging en hierbij dezelfde rechten en plichten te genieten als reguliere leden.
De samenstelling van ons bestuur heeft ook enkele wijzigingen ondergaan. Zo heeft Geert Mensinga na acht jaar besloten op te stoppen als
algemeen bestuurslid. Wij willen Geert nogmaals bedanken voor alle
inzet in al die jaren! Daarnaast heeft Harm Baas zich teruggetrokken als
penningmeester en is hij opgevolgd door Eltjo Katuin. Tot slot zijn Erwin
Kamphuis en Riet Masselink herkozen als respectievelijk secretaris en
algemeen bestuurslid en is Freddy de Bruin toegetreden tot het bestuur
als algemeen bestuurslid.
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De kascontrole over 2019 en 2020 is uitgevoerd door de heren Remko
Trip en Jan Bos. Zij hebben de aanwezige leden verzocht decharge te
verlenen, hiervoor waren geen bezwaren.
Beide heren zullen ook over 2021 de kascontrole gaan uitvoeren.
Tijdens de rondvraag is een belangrijk punt naar voren gebracht, namelijk de verwaarlozing van de groenvoorziening door de gemeente.
Dit is voor onze vereniging een belangrijk agendapunt waarover wij met
de gemeente in overleg willen gaan.

Op 4 mei hebben wij gezamenlijk met wethouder Trip, het bevrijding comité Borger-Odoorn Bram van der Schoot en OBS de Poolster Maria
Hoving een krans gelegd bij het oorlogsmonument aan de Kerklaan,
Het Fundament van de vrijheid.
Het was een waardige stille en ongewone herdenking.
Vereniging voor Dorpsbelangen heeft ook een bedrag beschikbaar gesteld voor Samen Eten en het Huiskamerproject voor het dorpshuis.
Dorpsbudget beschikbaar gesteld door de gemeente, hier is nog weinig
gebruik van gemaakt.
Wij geven vijf keer per jaar een dorpskrant uit, die door de adverteerders nog steeds mogelijk wordt gemaakt en huis aan huis verspreidt
kan worden. Daarvoor grote dank aan de adverteerders/sponsors.
Het jaarlijkse overleg met Burgemeester en wethouder heeft dit jaar ook
weer plaatsgevonden.
De actie reflecterende huisnummer is een groot succes geworden door
de steun van Raboclubsupport, Dorpsbudget en Kien-Zaaigeld bijdrage.
Wij gaan dit jaar een oudejaarsbijeenkomst houden op woensdag 29
december in de MFA aanvang 19.30 uur. (zie poster verderop)
Wij zullen ook weer een mooie kerstboom plaatsen voor de MFA om zo
toch nog een klein beetje sfeer te brengen in ons dorp Nieuw-Buinen
Voor al de activiteiten die vereniging voor Dorpsbelangen jaarlijks organiseert, kan het toch geen belemmering zijn om voor maar €6,00 per
jaar lid te worden, vul de bon in achter in dit boekje.

Ik wens iedereen prettige feestdagen en een voorspoedig 2022.
Namens het bestuur vereniging voor Dorpsbelangen Nieuw-Buinen.
Derk Smit.
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Computercursus Klik&Tik Voor beginners in Nieuw-Buinen.
Wilt u ook nu eens eindelijk die computer of tablet onder de knie krijgen?
Dat kan met hulp van de Bibliotheek. In de gemeente Borger-Odoorn is het
mogelijk om kennis te maken met de computer. De basismodule bestaat uit 5
lessen voor mensen die nauwelijks of nog nooit (zelfstandig) met een computer of tablet hebben gewerkt. Onderwerpen die aan bod komen zijn bijvoorbeeld het correct opstarten en afsluiten van de computer, typen, teksten
aanpassen,
e-mail versturen, zoeken op internet, enzovoort. Ons streven is dat u na 5
lessen van 2 uur zelfstandig met een computer of tablet om kunt gaan.
Klik & Tik is een oefenprogramma dat de cursist in de Bibliotheek te Nieuw
Buinen kan doen op de daar aanwezige computers. Ook mag u uw eigen
vertrouwde laptop of tablet meenemen.
De filmpjes laten zien hoe een programma werkt en daarna kan de deelnemer zelf gaan oefenen waarbij een docent aanwezig voor vragen en ondersteuning.
Deze gratis cursus wordt gegeven op de woensdagmorgen van 09:30 tot
11:30 uur.
De eerstvolgende cursus vindt plaats op 12, 19, 26 januari en 2 en 9 februari
2022. (hier is nog plaats voor 2 tot 3 personen) en de tweede cursus wordt
gegeven op 2, 9, 16, 23 en 30 maart 2022. Ook bestaat de mogelijkheid de
cursus in groepsverband met vrienden en/of vriendinnen, club of vereniging
aan te volgen.
Bent u geïnteresseerd dan kunt u contact opnemen met of langsgaan bij de
Bibliotheek in Nieuw-Buinen of met Gea Uil tel. 088-0128235. (deelname op
volgorde binnenkomst)
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Uitnodiging voor Oudejaarsbijeenkomst.
Vereniging voor Dorpsbelangen Nieuw-Buinen.
Dit gaan we vieren tijdens ons jaarlijkse oudejaarsbijeenkomst
In samenwerking met de Stichting Dorpshuis Nieuw-Buinen
Locatie MFA Noorderbreedte.
Op woensdag 29 december 2019
Ontvangst van 19.30 uur tot 20.00 uur.
U wordt van harte uitgenodigd voor deze gezellige
bijeenkomst, om even bij te kletsen
vanaf 19.30 tot 23.00 uur.
Onder het genot van een hapje en drankje
met muzikaal ondersteuning van.

Freddy de Bruin.

Alle inwoners uit ons dorp Nieuw-Buinen zijn welkom.
koffie en thee gratis.
Entree voor leden is gratis en krijgen 2 consumpties.
Niet leden betalen €6.00 entree
krijgen daarvoor gratis koffie of thee en 2 consumpties.
Onder voorbehoud en we houden ons aan de dan geldende
RIVM-richtlijnen en de besluiten genomen door het Kabinet.
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Digitaal Café
Op maandag 6 december en 3 januari 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 8 december en 12 januari 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.

Digisterker/aan de slag met je DigiD
Op woensdag 1 december start in bibliotheek NieuwBuinen de cursus Aan de slag met je DigiD. De cursusdata zijn woensdagmorgen 1, 8 en 15 december van 9.30-11.30 uur. Deelname is
gratis voor inwoners van de gemeente Borger-Odoorn.
In de cursus leer je digitale (overheids-)diensten gebruiken, o.a. van
de gemeente, het UWV en de Belastingdienst.
Wil je deelnemen aan de cursus? Meldt je aan via info@bibliotheeknieuwbuinen.nl

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met bibliotheek Odoorn,
Gea Uil 088 0128235.
BiebFabriek
Robotmiddag op dinsdag 21 december van 15.00-16.00 uur. Tijdens
de robotmiddag ga je met allerlei soorten robots en digitale vaardigheden aan de slag. Je kunt kiezen of je aan de slag gaat met de mBot, de
Dash of Lego WeDo. Zo leer je meer over programmeren!
De BiebFabriek is voor kinderen van 8 t/m 12 jaar.
Meedoen is gratis maar je moet je wel van tevoren
aanmelden.
Dat kan op de website van de BiebFabriek.
Let op: het aantal plaatsen is beperkt, dus wees er
snel bij!
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Bloemenboetiek Hofman Parklaan 14 9521 KB Nieuw-Buinen
Tel:0599-618149 www.http://bloemenboetiekhofman.nl
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Veenkracht - Nieuw-Buinen 200 jaar.
Op een zonnige zondagmiddag liepen we op het hoogveen bij
Weiteveen. Zó zag het landschap er dus uit voordat de mens ingreep! Het valt bijna niet te bevatten dat het er hier in en rond
Nieuw-Buinen ook zo heeft uitgezien. Wat een kracht is er mee
gemoeid geweest om dat 'woest en ledig' gebied te maken tot zoals het er nu uitziet. Huizen, boerderijen, fabrieken, kerken, werkplaatsen gebouwd, kanalen gegraven - en weer dichtgegooid bouwland rijp gemaakt, wegen en leidingen aangelegd, bomen
geplant. Geen vierkante centimeter die niet aangeroerd is geweest. Wat een energie is erin gestopt, wat een kracht. Véénkracht. Dit landschap is door mensen gemaakt, uit het bruine
goud geschapen. Gebundelde krachten. Onder grote druk wordt
veen diamant! Kijk eens wat voor talent we hier in huis hebben
en hebben gehad om dit landschap, om Nieuw-Buinen zó neer te
zetten zoals het er nu staat. Daar mag je best trots op wezen en
daar mag je best een feestje voor bouwen.
Wil je ook meedoen?
Wij willen een theatervoorstelling maken waarin we deze veenkracht naar buiten brengen en vieren in 2023. We willen dat maken samen met alle talent dat er in Nieuw-Buinen is, dus:
OPROEP
Kun je spelen/acteren, muziek maken, zingen, dansen, bouwen,
kleding maken, geef je op !
Jubileum Nieuw-Buinen 200
Jubileumcommissie Historie en Cultuur,
Max Lamberts
tel. 0614942735
e-mail: maxlamberts2012@gmail.com
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Het beste adres voor
voetverzorging.
www.pedicureholla.nl
Hollandialaan 4
9521 BW Nieuw-Buinen(west).
Behandeling op afspraak mob: 06-13251889
Volg Pedicureholla op facebook
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Wij zijn er voor jou!

zelfstandigheidstraining

Wij bieden aan jongeren/ jong volwassenen beschermd wonen, zelfstandigheidtraining en ambulante begeleiding. StakkaZorg is gevestigd in Nieuw Buinen en
Onstwedde. We zijn actief in de regio
Nieuw-Buinen, Onstwedde en Stadskanaal.

Bij zelfstandigheidstraining worden jongeren voorbereid op het zelfstandig wonen
door te wonen in een appartement/ kamer
van Stakka-Zorg. De jongere leert praktische en sociale vaardigheden, zoals hoe je
het huishouden doet, met geld omgaat en
vrije tijd invult met leuke en gezonde activiteiten. Overdag gaat de jongere naar
school of werk.
Ambulante begeleiding

Beschermd wonen
Jongeren met 24-uur per dag toezicht en/
of bereikbaarheid van de begeleiding, wonen beschermd. Jongeren hebben op deze
locatie hun eigen kamer, maar delen de
rest van het huis. De begeleiding kan bestaan uit sociaal-emotionele begeleiding,
maar helpt ook bij praktische zaken.

Ambulante begeleiding is hulp die StakkaZorg biedt bij de jongere thuis. Er wordt
ondersteuning geboden bij bijvoorbeeld
praktische hulp in huis, hulp bij de administratie of hulp om de dag goed in te delen.
Het team van Stakka-Zorg bestaat uit pedagogisch medewerkers, medewerkers
sociaal work, een sociaal psychiatrische
verpleegkundige en gedragswetenschapper.
Meer informatie over Stakka-Zorg te Nieuw
-Buinen en Onstwedde kunt u vinden op
onze website:
www.stakka-zorg.nl
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Een gezonde start op o.b.s.
De Poolster
De kinderen van de Poolster gaan al een aantal
maanden naar school. Gelukkig kunnen we de activiteiten weer oppakken. We hopen dat de maatregelen beperkt blijven voor de basisschoolkinderen.
Op vrijdagochtend 5 november zijn de kinderen
gestart met het schoolontbijt. Samen gezellig en
gezond eten. De tafels waren in alle klassen gedekt
en de kinderen hebben genoten van de lekkere
broodjes. Zo konden de kinderen met een gevulde
maag aan de rekenles beginnen.
Het maken van gezonde en bewuste keuzes vinden wij belangrijk voor onze kinderen.
We gaan dit schooljaar kooklessen volgen met een docent van het voortgezet onderwijs. De afsluiting van de kinderboekenweek hebben de kinderen van groep 6 12 liter
groentesoep gemaakt voor alle groepen. Een kopje soep tussen de middag smaakte
goed.
Op dinsdag 26 oktober jl. hebben de
leerlingenraad verkiezingen plaatsgevonden. De leerlingen hebben een verkiezingsposter gemaakt en campagne
gevoerd. Het speellokaal was ingericht
als stemlokaal en er waren drie personen vertegenwoordigd in de verkiezingscommissie. De heer Zwiers, Statenlid van de provincie Drenthe, daarnaast de heer Smit, voorzitter van het
dorpsbelangen en mevr. Drok de algemeen directeur bestuurder van het
openbaar onderwijs Borger-Odoorn.
Nadat alle kinderen hadden gestemd, ging de verkiezingscommissie de stemmen tellen. Het was erg spannend wie de meeste stemmen zou halen. Live, Julian, Zakariya,
Vera en Marlisa waren de winnaars van de verkiezingen. Na de felicitatie van de verkiezingscommissie kregen de winnaars een viooltje. Dit plantje staat als teken van
vertrouwen. Vol vertrouwen maakt de leerlingenraad mooie plannen voor het nieuwe
jaar.
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Onze school is gestart met het techniekproject. In oktober zijn de
leerkrachten getraind en groep 8 heeft een bezoek gebracht aan het
metaalbedrijf Hoving Holland. Het bedrijf maakt champignonmachines over de hele wereld. Kinderen ervaren hoeveel processen er
nodig zijn om te komen tot een machine. De kinderen maken kennis
met de verschillende afdelingen: tekenkamer, constructie (metalen
snijden, ponsen, buigen), hydrauliek (zorgen dat alle onderdelen
kunnen bewegen tot elkaar), elektrotechniek (besturen van de machines) en montage waar alle onderdelen in elkaar worden gezet.
De kinderen hebben veel geleerd.
Mocht u geïnteresseerd zijn in het onderwijs op De Poolster, dan
bent u van harte uitgenodigd om een afspraak te maken. We wensen iedereen een fijne
Kerst en een goed en gezond 2022 toe.
Met vriendelijke groet,
Maria Hoving
0599 650060
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De Burendag in Nieuw-Buinen.
Op zaterdag 25 september werd burendag weer georganiseerd door de
Vereniging voor Dorpsbelangen Nieuw-Buinen in samenwerking met dorpshuis
Nieuw-Buinen voor de MFA
Het is was weer een groot succes, mede door de grote inzet en hulp van vele
vrijwilligers,
Het was een mooie droge dag. Rommelmarkt/kindermarkt was heel druk bezet.
Kinderen konden zich vermaken op luchtkussens.
Buurtbewoners konden zich vermaken en discussiëren over de buurt.
Er was gratis koffie, thee ranja en hapjes en drankjes voor een leuke prijs
verkrijgbaar.
Muzikaal werd verzorgd door Freddy de Bruin en artiesten georganiseerd door
Lucky Joe uit Nieuw-Buinen.
Hiervoor was een leuk terras voor gemaakt.
Bestuur vereniging voor Dorpsbelangen Nieuw-Buinen.
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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 gerealiseerd hebben in ons
nieuwe museum. Dit als onderdeel van onze historische vereniging waar vele
vrijwilligers en bestuursleden vele jaren aan hebben gewerkt om dit te kunnen realiseren. Via de media zullen we u op de hoogte houden en zal er tegen die tijd ook
een feestelijke opening plaats gaan vinden. Ook als vereniging hebben wij nog een
opslagruimte, voorraadkamer erbij gekregen en hebben al verschillende zaken
hiernaar toe overgebracht. Ook kunnen wij daar als bestuur onze vergaderingen
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 Vereniging Nieuw-Buinen, Buinerveen
is reeds weer in de maak. Ook in deze uitgave nemen wij u weer mee naar de historie van onze dorpen Nieuw-Buinen en Buinerveen met verhalen uit vervlogen
tijden. Ons tijdschrift de Buuner verschijnt drie keer per jaar en er komen verhalen
en artikelen in uit en over Nieuw-Buinen en Buinerveen. Laat u verrassen en word
lid van onze vereniging voor 17 euro per jaar. U ontvangt dan ook ons tijdschrift op
de deurmat. Voor leden die buiten de regio wonen vragen wij een extra bijdrage van
7,50 euro voor een tegemoetkoming in de verzendkosten. Verder hebben we als
vereniging weer verschillende voorwerpen zoals foto’s, glasmateriaal, boeken, enz.
mogen ontvangen die we kunnen toevoegen aan ons archief. Ook hebben wij van
een verzamelaar die op leeftijd is een grote verzameling inktpotjes van tussen de
1100 en 1200 stuks over kunnen nemen. Inclusief administratie 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 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 op
nemen met Jacco Pranger; secretaris van de vereniging. Tel. 06-21831002 of pranger@nieuwbuinen.com
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Ons Dorpshuis draait gelukkig weer op volle toeren, voor zowel jong als oud.
Op maandagavond 29 november wordt er weer een schilders workshop
gehouden en rond 5 december hopen we de Sint te mogen verwelkomen.
Voor de kerstmarkt uit zal er een kerstworkshop gegeven worden.
Zaterdagavond 18 december hebben we Tiroler Hankel in huis voor een
gezellige Schlager Volksmusikparade.
Hierbij een overzicht van onze vaste activiteiten en wat recente foto’s.
Maandag: Vrouwengroep, kookgroep, Ouderengym, Countrydance en Darten.
Dinsdag:

Handwerk café/Quilten (om de week) Biljarten en Sjoelen.

Woensdag: Yoga, Biljarten, Quilten (om de week), Kinder knutselmiddag,
Samen Eten, Huiskamer (1x per maand), Fotoclub (1x per maand) en
Stuivertjesbingo.
Donderdag: Biljarten, Popkoor, Bingo en Countrydance.
Vrijdag:

Koersbal, Klaverjassen, Bingo en Lucky Joe (om de week).

Meer informatie over al onze activiteiten is te vinden op onze Facebook pagina
of via dorpshuis.nieuwbuinen@gmail.com.
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Dorpsbudget Nieuw-Buinen.
De vereniging voor Dorpsbelangen Nieuw-Buinen heeft van de gemeente
Borger-Odoorn het beheer over een dorpsbudget voor Nieuw-Buinen gekregen.
Alle dorpsbewoners en organisaties uit ons dorp kunnen bij de vereniging
voor Dorpsbelangen Nieuw-Buinen een financiële bijdrage aanvragen voor
een door hen te organiseren activiteit.
De activiteiten moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:
De activiteiten dragen bij aan het instant houden of verbeteren van de leefbaarheid in het dorp Nieuw-Buinen;
De activiteiten mogen niet in strijd met de wet, het gemeentelijke beleid of
het beleid van andere overheden;
De activiteiten zullen bij voorkeur zijn opgenomen in een actuele en door het
werkgebied opgestelde dorpsagenda. Daarnaast dienen ze vermeld te worden op de website en de dorpskrant van Vereniging voor Dorpsbelangen
Nieuw-Buinen.
Er vindt enige mate van zelfwerkzaamheid van de inwoners plaats bij de
voorgenomen activiteiten. Zonder daarbij het openbare gebied geweld aan
de doen, dan wel onveilig te handelen en/of een onveilige situatie te creëren;
Bij de aanvraag dient te worden vermeld wat het doel is van de activiteit en
waar en wanneer deze wordt gehouden of plaatsvindt;
Bij de aanvraag dient tevens de naam en het adres van de organisatie te
worden vermeld, alsmede de contactpersoon en zijn/haar contactgegevens.
Tot slot dient aan de aanvraag een begroting te worden toegevoegd, hierin
dient tevens het gevraagde bedrag te worden vermeld.
Het dorpsbudget betreft een beperkt budget, met de vele verenigingen en
organisaties in ons dorp, zullen niet alle aanvragen gehonoreerd kunnen
worden. Als vereniging voor Dorpsbelangen zullen wij het dorpsbudget op
een zo goed en eerlijk mogelijke manier gaan beheren.

Aanvragen die aan de voorwaarden voldoen zullen bij meerderheid van
stemmen gehonoreerd worden zolang er voldoende dorpsbudget is.
Uw verzoek aanvragen per mail: info@dorpsbelangennieuwbuinen.nl
of inleveren op adres Vijverlaan 13 9521CC Nieuw-Buinen.
Bestuur vereniging Voor Dorpsbelangen Nieuw-Buinen.
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Stichting 200 jaar Nieuw-Buinen

Op 28 september jl. vergaderde het bestuur van de stichting samen met 41 aangemelde vrijwilligers.
Voorzitter Peter Zwiers nam de aanwezigen mee in de
plannen aan de hand van een presentatie.
Er is een 5-daags programma opgesteld dat plaats vindt
van 31 mei t/m 4 juni 2023.
Na het voorstellen van het bestuur en de commissies
werd het conceptprogramma per dag doorgenomen.
Er worden voor alle leeftijdsgroepen verschillende activiteiten georganiseerd.
De planning is tijdens de vergadering als volgt vastgesteld:
31 mei:
- Officiële opening
- Optioneel activiteiten op scholen
- Presentatie verenigingen en stichtingen met aansluitend pub quiz
1 juni:
- Optioneel activiteit op de scholen
- Ondernemersavond
2 juni:
- Optioneel activiteit op scholen
- seniorenmiddag
- Dorpswandeling
- Disco-avond voor de jeugd
3 juni:
- Dorpsontbijt
- Zeskamp
- Reünie/historie
- Feestavond
4 juni:
- Kerkdienst
- Darttoernooi
- Braderie
- Prijsuitreikingen en afsluiting
De rotondes worden versierd, evenals de straten (per straat of deel daarvan met
een bepaald thema) en langs alle straten worden duurzame vlaggetjes opgehangen.
Onder het mom van vele handen maken licht werk, zijn er veel, heel veel vrijwilligers nodig.
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Je kunt je als volgt aanmelden:
- voor de commissie Mooi Buunermond bij Eri Haverkate: hjhaverkate@hetnet.nl
- voor de commissie Senioren bij Alie Pepping: aliepeppingdevrieze@gmail.com
- voor de commissie Jeugd bij Brenda Rasters: b.rasters@home.nl
- voor de commissie Historie en Cultuur bij Jacco Pranger: pranger@nieuwbuinen.com
- voor de commissie Sport bij Erik Rijkens: erik.rijkens@gmail.com
- voor de commissie Activiteiten Algemeen bij Tinus Wolgen: twolgen@ziggo.nl
- of via het secretariaat van de stichting: 200jaarnieuwbuinen@gmail.com
bestuur 200 jaar Nieuw-Buinen

Nieuws rond 200 jaar Nieuw-Buinen
Oldtimershow en toertocht (voorinschrijving)

Bent u inwoner of oud inwoner van ons dorp met in de schuur een klassieke auto, motor, brommer, fiets of tractor dan nodigen wij u uit om op zaterdag 3 juni
2023 deel te nemen aan deze groots opgezette show en/of toertocht van alleen
maar klassiekers. Voorwaarde is wel dat de gemotoriseerde vehikels 25 jaar of
ouder zijn en voor de fietsen geldt dat deze 40 jaar of ouder dienen te zijn.
Wij zijn momenteel bezig om ook de FIAT500 club naar Nieuw-Buinen te laten
komen evenals de SAAB club.
Heeft u een klassieker, doe dan mee en schrijf u alvast in!
Opgeven kan via: nieuwbuinen200jaar@ziggo.nl vermeld hierbij het merk, type
en bouwjaar van het vervoermiddel en of u met de show en/of toertocht meedoet.
Wedstrijd gedichten en anekdotes
Wie maakt het mooiste gedicht of schrijft de leukste anekdote over NieuwBuinen. Een jury zal zich buigen over de inzendingen en de prijswinnaars bekend
maken. Tevens ligt het in de bedoeling om deze gedichten en anekdotes in boekvorm uit te brengen tijdens het jubileum in 2023.
Opsturen kan nu al onder vermelding van uw naam of pseudoniem naar: nieuwbuinen200jaar@ziggo.nl. (meerdere inzendingen zijn toegestaan)
-35-

Studio Hairwellness
in Nieuw-Buinen.

Sociaalteam Het Veenland
Nieuw-Buinen
tel;0800-2009
info@socialeteamsborgerodoorn.nl
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Wijkschouwen in Nieuw-Buinen
Jaarlijks worden er door onze vereniging in samenwerking met bewoners,
de wijkagent, ’t Huurdertje, Andes, Lefier en de Gemeente Borger-Odoorn
wijkschouwen georganiseerd.
Vorig jaar hebben er vanwege het coronavirus helaas geen wijkschouwen
plaatsgevonden. De afgelopen jaren is er echter wel veel gerealiseerd naar
aanleiding van constateringen die tijdens de wijkschouwen zijn gedaan.
Dit toont des te meer aan hoe belangrijk de wijkschouwen zijn.
Tegenwoordig zijn er in Nieuw-Buinen boa’s te vinden, is het bruggetje bij de
Veengrasstraat vervangen, zijn vetbakken verplaatst naar het sportpark van de
voetbalvereniging, is de straat naast de Aldi vervangen, is de 30 km zone verder uitgebreid, is de verrotte bank bij de sportkooi vervangen door betonnen
blokken en zijn er nieuwe banken geplaatst in het Bunerhornse Bos, bij de
sluis aan het Zuiderdiep en bij de MFA.
Er zijn natuurlijk altijd punten die de aandacht blijven trekken, met name ten
aanzien van groenonderhoud en groenvoorziening. Zo wordt er veel geklaagd
over vol gegroeide sloten, randen langs de wegen die volgroeid zijn met onkruid, bomen die niet zijn gesnoeid, onverzorgde paden naar de garageboxen
en voetpaden die niet goed begaanbaar zijn door uitgroeiende bossen. Daarnaast is ook de Japanse duizendknoop een groot probleem daar bewoners
deze niet zelf mogen verwijderen.
Dan zijn er tot slot zaken waarbij de medewerking van bewoners zelf een belangrijk onderdeel is. Dan moet er niet alleen gedacht worden aan niet goed
verzorgde tuinen en geluidsoverlast maar ook aan hondenpoep wat niet wordt
opgeruimd. Mensen vinden het steeds lastiger om elkaar hierover aan te spreken maar het is wel nodig om daadwerkelijk verandering te realiseren.
Wijkschouwen zijn belangrijk voor ons dorp om samen met bewoners en organisaties problemen te kunnen blijven melden.
U kunt uw de problemen ook direct melden bij de gemeente Borger-Odoorn
via https://dloket.borger-odoorn.nl/. Meer informatie kunt u vinden in onze
dorpskrant en op onze website: www.dorpsbelangennieuwbuinen.nl.

Het bestuur van de Vereniging voor Dorpsbelangen Nieuw-Buinen
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Vereniging voor Dorpsbelangen
Wenst u
Prettige kerstdagen
En een

Gelukkig nieuwjaar.
Wij bedanken u voor uw lidmaatschap
en steun in het afgelopen jaar.

Bestuur vereniging
voor Dorpsbelangen
Nieuw-Buinen.
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Wijkschouwen Nieuw-Buinen 2022
Ook komende jaar wordt er weer wijkschouwen gehouden in ons dorp.
Samen met Bewoners, Gemeente, Wijkagent, Lefier, Andes, ’T Huurdertje
en vereniging voor Dorpsbelangen Nieuw-Buinen.
Wijk 1, beslaat geheel Plan Polter, het gebied wordt begrensd door het
Dwarsdiep, Noorderdiep en de Veenlanden en de Noordelijke Tweederdeweg.
Wijk 2, beslaat het gebied tussen industrieweg, Zuiderdiep, Wilgenlaan en het
Noorderdiep en de Stationsstraat.
Wijk 3, beslaat het gebied Prins Bernhardlaan, Zuiderdiep, en het
Noorderdiep tot aan Mondenweg.
Wijk 4, beslaat het gehele plan Veenlanden.
Bewoners die iets willen melden of mee willen lopen kunnen dit melden bij mevr.
Riet Masselink tel:0653763445 rietmasselink51@gmail.com
Start is vanuit de MFA Nieuw-Buinen.
Aanvang:
9.30 uur
9.30 uur
9.30 uur
9.30 uur

Woensdag:
6 April
22 Juni
21 September
23 November

Wijk:
3
2
1
4

Word lid van Vereniging voor Dorpsbelangen Nieuw-Buinen
Vul onderstaande bon in.
Hierbij machtig ik de Vereniging voor Dorpsbelangen Nieuw-Buinen mijn
lidmaatschapskosten (€6,00 per jaar) tot wederopzegging af te schrijven
van mijn genoemde bank-/girorekening.
Naam:………………………Iban/rekeningnr.……....................................
Adres:………………………Postcode:……………………………….
Plaats:………………………Datum:…………………………………
Email:………………………………………………………………….

Tel:…………………………………………………………………….
Handtekening: …………………………………………………….
U kunt deze bon inleveren bij één van onze bestuursleden of opsturen/
mailen naar: info@dorpsbelangennieuwbuinen.nl of Vereniging voor Dorpsbelangen Nieuw-Buinen p/a Vijverlaan 13 9521CC Nieuw-Buinen.
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