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14e jaargang nummer 54 April 2022
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 Gebiedfonds Nieuw-Buinen
tel;0800-2009
Contact en aanvragen via
info@socialeteamsborgerodoorn.nl
www.gebiedfonds.nu
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 VERENIGING VOOR DORPSBELANGEN.
Alle beperkingen betreffend het coronavirus zijn nagenoeg van tafel.
Maar helaas is er nu weer een grote ramp in Oekraïne waar wij in Nederland
ook de gevolgen van zullen ondervinden.
Als bestuur van vereniging voor Dorpsbelangen blijven ons inzetten met het
organiseren van activiteiten voor ons dorp.
Daarom hebben wij onze leden in de week voor Pasen weer een doosje eieren
bezorgd waar we altijd vele positieve reacties op krijgen.
De eerste wijkschouw is alweer gehouden op woensdag 6 april 2022.
Het is altijd belangrijk om met eigen bewoners en organisaties zoals de
Gemeente, het Huurdertje en Lefier even een rondje maken door het dorp.
Op 19 april 2022 is er een algemene ledenvergadering gehouden, verslag in
volgende dorpskrant uitgave.
NL-Doet dag georganiseerd door de Oranjefonds is helaas niet doorgegaan
omdat er geen vergunning is verleend door de gemeente voor het plaatsen van
een prieel boven de Proatbankie voor de MFA. Wij zullen proberen hier een
andere oplossing voor te vinden.

Op woensdag 16 maart de Stichting Gebiedsfonds Drentse Monden opgericht,
en is een eerste bestuur benoemd. Daarmee is het gebiedsfonds na een
intensieve periode van voorbereiding officieel van start gegaan. Ook is de
nieuwe website www.gebiedsfonds.nu gelanceerd waarop de werking van het
fonds wordt uitgelegd en initiatiefnemers direct een aanvraag kunnen indienen.
Op zaterdag 28 mei 2022 zal ook onze jaarlijkse erfgoedwinkeldag plaatsvinden, voor opgave waar geen onkosten aan verbonden zijn zie pagina verderop
in dit krantje.
Ook zal er op de laatste zaterdag van September weer een burendag
georganiseerd gaan worden voor de MFA.
U kunt ons natuurlijk voor extra informatie ook volgen op onze website
http://www.dorpsbelangennieuwbuinen.nl/ en op facebookhttps://
www.facebook.com/Nieuwbuinendorpsbelangen, vind deze pagina leuk en blijft
u altijd op de hoogte.
Al met al zijn weer heel actief bezig voor onze mooie dorp Nieuw-Buinen.
Wij als bestuur gaan er weer vol tegenaan en willen graag samenwerken met
alle bewoners, vrijwilligers, instanties en sponsoren in ons mooie dorp NieuwBuinen.
Derk Smit
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Vrijheid in verbondenheid
Herdenking woensdag 4 mei 2022 Nieuw-Buinen.
In Nieuw-Buinen wordt van 19.15 tot 19.45 uur een korte algemene herdenkingsbijeenkomst gehouden in de PKN-kerk, aan de Kerklaan.
De leerlingen van de scholen uit Nieuw-Buinen zullen aan deze bijeenkomst hun
medewerking verlenen.
Na de herdenkingsbijeenkomst start er om 19.50 uur vanaf het Tussendiep een stille
tocht naar het monument aan de Kerklaan. Bij het monument wordt een krans gelegd door leerlingen van obs De Poolster. Deze school heeft het monument geadopteerd. Voorts leggen leerlingen van de basisscholen van Nieuw-Buinen bloemen bij
het monument.
Een afgevaardigde van het gemeentebestuur Borger-Odoorn zal ook aanwezig zijn.
Namens het Bevrijdingscomité voormalige gemeente Borger en de gemeente Borger
-Odoorn leggen de heer B. van der Schoot en een vertegenwoordiger van het gemeentebestuur gezamenlijk een krans.
Ook wordt er een bloemstuk gelegd door een afgevaardigde van vereniging voor
Dorpsbelangen Nieuw-Buinen.

Namens Bevrijdingscomité Borger-Odoorn:
Bram van der Schoot. Derk Smit
Pas Ruilgoederenbank online aan te vragen via webwinkel Meedoen BorgerOdoorn
Inwoners van de gemeente Borger-Odoorn die gebruik maken van de webwinkel
Meedoen Borger-Odoorn kunnen hier online een pasje aanvragen voor de Ruilgoederenbanken.
Zit je (tijdelijk) krap bij kas en heb je wel behoefte aan spullen? Kleding, stoelen, een
bed, serviesgoed: de Ruilgoederenbank is dé verzamelplaats voor bruikbare tweedehands goederen. Je betaalt hier niet voor spullen, maar doet er iets voor terug.
Zodra de aanvraag is ingediend ontvangt u van ons bericht. U kunt hierna de pas
ophalen bij een van de locaties, in Nieuw-Buinen of 2e Exloërmond. Voor openingstijden en meer informatie kunt u terecht op de site van Welzijnsorganisatie Andes:
www.andesborgerodoorn.nl
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Digitaal Café

Op maandag 2 mei en 4 juli 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 11 mei en 8 juni 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.
Het belang van voorlezen
Voorlezen is belangrijk voor de taalontwikkeling en woordenschat
van je kind. Bovendien leert je kind goede zinsopbouw en leert hij/
zij zich te concentreren. Allemaal zaken waar je kindje de rest van
zijn/haar leven van profiteert! Bovendien: voorlezen is ook nog
eens erg gezellig en zorgt voor een rustmomentje op de dag.
Voorlezen: snel mee beginnen. Veel ouders geloven niet
dat het mogelijk is om al aan baby’s voor te lezen en
stellen dat uit tot hun kind twee of drie jaar oud is.
Toch blijkt uit onderzoek dat eerder voorlezen wel degelijk loont: kinderen die worden voorgelezen vóór ze 8
maanden oud zijn, scoren beter op taal.
Al na 15 maanden zijn er positieve effecten op de woordenschat.
BoekStart
Om voorlezen te stimuleren, biedt de bibliotheek BoekStart aan.
Met BoekStart wordt je kind gratis lid van de bibliotheek en je krijgt
meteen een leuk koffertje met leesinhoud mee.Ma

ak je kind gratis lid
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Vereniging voor Dorpsbelangen Nieuw-Buinen
Organiseert een erfgoedwinkel dag in Nieuw-Buinen.
2021 waren er meer dan 100 deelnemers.
Vereniging voor Dorpsbelangen organiseert op zaterdag 28 mei 2022
van 10.00 uur tot 14.00 uur weer een Erfgoedwinkel dag door heel
Nieuw-Buinen.
De mensen gaan, alleen of met buurtgenoten, duidelijk zichtbaar op
eigen erf of op een andere centrale plaats staan met de spullen die
zij willen verkopen.
De vereniging zorgt voor de vergunning, de deelnemers zorgen er
voor dat zij duidelijk zichtbaar zijn als deelnemer, b.v. door middel
van ballonnen, vlaggen, of iets anders ludieks.

De namen van de deelnemers zullen bekent worden gemaakt via
Facebook.

Aanmelden voor deelname bij vereniging voor Dorpsbelangen NieuwBuinen, bij voorkeur via de mail info@dorpsbelangennieuwbuinen.nl
of via tel:0627437413
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Aan alle bewoners van Nieuw-Buinen en omstreken.
Op zondag 12 juni 2022 word er op en
rond de IJsbaan in Nieuw-Buinen,
een groot Zomermarkt georganiseerd
van 11.00 tot 17.00.
Wij van de Kerst/Zomermarktorganisatie en de
IJsvereniging zijn dan ook op zoek naar standhouders
en rommelmarkt aanbieders.
Op het terrein van IJsbaan kunnen geen verkoopwagens geplaatst worden i.v.m. het
gewicht. We zijn dan ook op zoek naar diegenen die hun waar in een marktkraam
aan kunnen bieden, die door ons zullen worden verhuurd.
U kunt zich opgeven via mail gretha@vossystems.nl en berendsenlies@gmail.com/06-52323895. Ook kunnen we u dan de prijzen doorgeven
van de te huren marktkraam , standplaats en andere informatie.
Vriendelijke groet; Kerst/Zomermarktorganisatie en de IJsvereniging
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Bloemenboetiek Hofman Parklaan 14 9521 KB Nieuw-Buinen
Tel:0599-618149 www.http://bloemenboetiekhofman.nl
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Reflecterende Huisnummers in Nieuw-Buinen.

Actie reflecterende huisnummers was een groot succes in 2021
We kregen na deze actie nog vele verzoeken of wij als vereniging voor
Dorpsbelangen nog een reflecterend huisnummer konden leveren.
Daarom willen wij in oktober/november 2022 nog wel weer een actie gaan
organiseren als er voldoende animo voor is.

Helaas zijn de prijzen wel duurder geworden.
Een plaatje kost nu €7.50
Een driehoek plaatje kost nu €15.00
Een paaltje kost nu €10.00
Maar het is nog veel goedkoper ± 25% en gratis bezorgt dan als u het in een
winkel koopt.
Als u interesse heeft voor een reflecterend huisnummer dan kunt u het aanvragen
via info@dorpsbelangennieuwbuinen.nl met vermelding van wat u wilt een paaltje,
plaatje of driehoek en vermelding van Naam, Straat, Huisnummer, Emailadres,
Telefoonnummer.
U mag ook eventueel een briefje in de bus gooien, Vereniging voor Dorpsbelangen Nieuw-Buinen Vijverlaan 13 9521CC Nieuw-Buinen
Bestuur vereniging voor Dorpsbelangen Nieuw-Buinen.
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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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Nieuws van kindcentrum de Klister
Lente en Pasen
We genieten met elkaar van de lente die begonnen is. De bloemen en bomen
bloeien en dat fleurt de omgeving rondom het kindcentrum mooi op. Binnenkort
ontvangen we namens de kinderraad van Borger-Odoorn een appelboom, die een
mooie plek op ons plein zal krijgen.
Verder kijken we uit onze Paasviering, die op het moment dat u dit leest, net geweest is. Wat is het fijn dat we, na een lange periode van beperkende maatregelen, weer met alle kinderen van ons kindcentrum het Paasfeest kunnen vieren! Dit
jaar doen we dat met een ontbijt in de klas, een mooie viering in de Baptistengemeente en onze allerjongsten zullen gaan zingen voor de mensen in de Wanne.
De schoolbieb
Na maanden van voorbereiden en inrichten, hebben we onze
schoolbieb in gebruik genomen. Met behulp van een groep enthousiaste ouders kunnen de kinderen wekelijks boeken komen lenen in
de
bieb. De inrichting is huiselijk, knus en gezellig geworden; een plek
waar je graag bent! Met onze bieb dragen we bij aan een rijke leesomgeving voor
de kinderen en wordt leesplezier gestimuleerd. Een officiële opening volgt, maar
het lenen van de boeken is al gestart en er wordt volop gelezen in de groepen!
In actie voor Oekraïne
Ook ons kindcentrum komt in actie voor de mensen uit Oekraïne. Een deel van de
opbrengst van de bloembollenactie van onze activiteitencommissie zal naar Giro555 gaan en het leerlingparlement bedacht een aanvullende actie,
namelijk het inzamelen van lege flessen. Tijdens de Paasviering zal
de totale opbrengst bekend gemaakt worden.
TE GEKKE dag!
Onlangs genoten we op ons kindcentrum van een TE GEKKE dag!
De kinderen en het team kwamen verkleed naar school, onze ouderraad zorgde
voor popcorn en suikerspinnen, er werden spelletjes gespeeld en bij de kleuters
werden de mooiste kunsten getoond in hun eigen circus. TE GEK dus!
Wist u dat we ook kinderopvang aanbieden?
Wij zijn een integraal kindcentrum; opvang en onderwijs onder één dak! Dat betekent dat we met elkaar samenwerken en de doorgaande lijn belangrijk vinden.
Deze doorgaande lijn begint bij de kinderopvang en gaat door tot groep 8. Peuters
die 4 jaar worden, stromen door naar groep 1 en deze overgang verloopt soepel,
doordat ze al bekend zijn op het kindcentrum. De kleuterjuffen kennen ze al en
doordat de peuters geregeld samen spelen met de kleuters,
leren de kinderen elkaar ook al kennen.
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Op onze opvang hebben we een kinderdagverblijf voor 0-4 jarigen, een peuteropvang voor 2-4 jarigen, een VSO en een BSO. We werken met een hecht
team van pedagogisch medewerkers, uw kind ziet dus veelal vaste gezichten
en dat vinden wij -en de kinderen- fijn!
Wilt u meer weten over onze opvang, dan vindt u meer informatie
op www.deklister.nl. Ook staat de directie, Hetty Sibbald, of een
van de pedagogisch medewerkers u graag te woord.
U kunt bellen naar 0599-613863
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Wij zijn er voor jou!
Wij bieden aan jongeren/ jong
volwassenen beschermd wo- Beschermd wonen
nen, zelfstandigheidtraining
Jongeren met 24-uur per dag
en ambulante begeleiding.
toezicht en/of bereikbaarheid
Stakka-Zorg is gevestigd in
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.
Nieuw Buinen en Onstwedde.
We zijn actief in de regio
Nieuw-Buinen, Onstwedde en
Stadskanaal.
zelfstandigheidstraining
Bij zelfstandigheidstraining
worden jongeren voorbereid
op het zelfstandig wonen door
te wonen in een appartement/
kamer van Stakka-Zorg. De
jongere leert praktische en so-18-

O.b.s. De Poolster op de bres voor Oekraïne
Ook op de Poolster heeft de oorlog in Oekraïne iedereen erg geraakt. Vanuit de leerlingenraad ontstond daardoor de spontane actie om kaarsen voor Oekraïne in te gaan zamelen. Ruim 200 kilo is door deze actie opgehaald. RTV Drenthe (radio en tv) is o.a.
op bezoek geweest op onze school om hier verslag van te doen. Inmiddels zijn de kaarsen afgeleverd bij mensen in Oekraïne en bij het vluchtelingenkamp in Polen. We willen alle inwoners die een bijdrage hebben geleverd, bedanken voor hun bijdrage.
Op vrijdag 18 maart hebben wij de traditionele pannenkoeken dag
gevierd. Jong en oud hebben samen genoten van overheerlijke, zelfgebakken pannenkoeken. Dankzij de hulp van veel moeders en de
kinderen uit groep 3 en 4 zijn ruim 180 pannenkoeken gebakken. De
kleuters en een aantal uitgenodigde ouderen uit de omgeving van
Nieuw-Buinen hebben samen in het restaurant van onze MFA kunnen
genieten van de pannenkoeken.
Groep 8 zal op 20 en 21 april de IEP eindtoets gaan maken. Inmiddels werken we al
een aantal jaren met deze eindtoets. Kinderen, ouders en teamleden zijn uitermate
tevreden met de manier waarop de IEP toets wordt afgenomen. De toetsen zijn kleurrijk, kindvriendelijk en hebben een duidelijke opbouw. Vanaf dit schooljaar werken de
groepen 3 t/m 7 ook met de midden en eind toetsen van de IEP. Dit leerlingvolgsysteem is een uitstekende, onafhankelijke toets om de voortgang van ieder kind te signaleren. Naast de vakken lezen, taalverzorging en rekenen wordt ook gekeken naar de
sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind. Voor een groot deel worden de IEP
toetsen digitaal afgenomen. Onze ervaringen met de IEP zijn heel positief.
Koningsspelen 2022 vindt dit jaar plaats op vrijdag 22 april. Samen
met de Klister zullen we om half 9 op het schoolplein de Koningspelen openen door gezamenlijk het lied “FitTop10” te zingen en te
dansen. Vervolgens zal elke klas buiten en in de sporthal een spelletjescircuit gaan volgen en er zal ook genoten worden van een lekkere
Koningsbrunch.

Mocht u eens willen kijken hoe er op de Poolster wordt gewerkt, neem gerust contact
op met de schoolleider Maria Hoving.
Maria Hoving

06-51787265
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Het Gebiedsfonds Borger-Odoorn is opengesteld.
Zoals u hebt kunnen lezen en horen is het Gebiedsfonds Borger-Odoorn vanaf
16 maart in werking getreden. Dat betekent dat de inwoners van Nieuw-Buinen
financiële steun kunnen krijgen voor het realiseren van plannen/initiatieven die
de leefbaarheid van ons dorp verbeteren.
De voorstellen moeten wel aan een aantal regels voldoen. Het gaat niet om een
straatfeestje ofzo, nee, het hele dorp moet er van mee kunnen genieten.
De spelregels staan op de website: www.gebiedsfonds.nu Via die website kunnen de aanvragen ook ingediend worden.
Komt u er niet uit dan mag u contact opnemen met een van de leden van de
Kerngroep Nieuw-Buinen of via het emailadres Nieuw-Buinen@gebiedsfonds.nu
De Kerngroep Nieuw-Buinen bestaat uit: Joke Rietel (voorzitter), Johanna Kaspers-Holt, Monique van Staaten, Melanie Plat, Bert Drent, Jurjen Rollingswier,
Derk Smit en Max Lamberts.

BRIDGECLUB ’T AAILAAND NIEUW BUINEN
Bridgeclub ’t AAILAAND is op zoek naar een aantal nieuwe leden.
We zijn de laatste tijd door verschillende omstandigheden een aantal leden
kwijtgeraakt. Met een aantal nieuwe leden zouden zijn we heel blij.
We spelen altijd op Dinsdagmiddag van 13.30 tot 17.00 uur in het TUSSENDIEP, Kerklaan 2 te Nieuw Buinen. Wij spelen voor de gezelligheid.
Het maakt niet uit of je al veel ervaring hebt, of nog maar kort het leuke bridgespel beoefend. Kom gerust eens langs, om kennis te maken, of je aan te melden.
Heb je een partner kom dan samen. Heb je geen partner, dan kunnen we
misschien een partner voor je vinden.

-20-

-21-

-22-

Veenkracht - Nieuw-Buinen 200 jaar later in theater.
In het kader van de viering van het 200-jarig bestaan van Nieuw-Buinen volgend jaar gaat er een voorstelling gemaakt en gespeeld worden. Met spel,
beeld en muziek wordt de geboorte, de groei en de bloei van het veendorp
met zijn bewoners verbeeld. “Klópt het wel wat in de veenkolonies vaak wordt
verzucht: 't Is niks, 't wordt niks en 't zel nooit wat worden?” Deze voorstelling
voor, met en dóór Bûnermonders wordt drie keer opgevoerd op 2 juni 2023:
's morgens voor kinderen van groepen 7 en 8, 's middags voor de senioren uit
het dorp die wat meer tijd, ruimte en vervoer behoeven en 's avonds voor de
overige bewoners.
Heb je er ook interesse in om een rol te spelen in die voorstelling en/of de organisatie, dan kun je je nog altijd opgeven. Op woensdagavond 25 mei a.s. om
20.00 uur houden we een eerste informatiebijeenkomst met de reeds aangemelde vrijwilligers en met Marion Maters die de artistieke leiding heeft.
Graag opgave via maxlamberts2012@gmail.com of tel.: 06 14942735.

De Poolster zoekt oud papier lopers
Altijd al iets voor het milieu willen doen?
Altijd al iets voor anderen willen doen?
Altijd al iets voor De Poolster willen doen?
Wij zijn op zoek naar enthousiaste oud papier lopers die 1x per maand op de tweede zaterdag van de maand een ochtendje oud papier willen ophalen in Nieuw-Buinen.
Het is een gezellige ochtend en natuurlijk word je ondertussen ook van een natje en een
droogje voorzien.
Van de oud papiergelden bekostigen we voor onze school o.a. het Sinterklaasfeest, Kerst,
Pasen en diverse andere leuke activiteiten.
Ben je 18 jaar of ouder en heb je af en toe zin in een klusje, neem dan even contact met
de schoolleider van De Poolster, Maria Hoving, op.
Maria Hoving
06-51787265
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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 medio 2022
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 welke inmiddels geheel is
gevuld met onder meer ons boeken archief en enkele vitrinekasten met glasvoorwerpen. 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 eerst deel van 2022 van de Historische Vereniging NieuwBuinen, 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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Gelukkig zijn nu alle activiteiten in ons dorpshuis weer volop in actie!
Bij het Tirolerfeest zat de stemming er goed in. Ook de vrouwenbingo van
zaterdag 2 april was heel snel uitverkocht en is weer heel succesvol verlopen.
De Yogalessen van Jocelyne Bouillon zijn helaas tijdelijk stopgezet.
De reden hiervan is, dat er wat ziek meldingen waren en er toch nog te weinig
belangstelling voor de yogalessen in Nieuw-Buinen is.
We hopen voor de komende winter wat meer aanmeldingen te krijgen hiervoor,
zodat de lessen weer van start kunnen gaan.

De schilderworkshops worden goed bezocht. Inmiddels zijn er al weer twee
afgerond.
De volgende workshop zal gehouden worden op maandagavond 25 april a.s.,
eveneens onder leiding van Ank Koopmans uit Borger. De workshop duurt
drie uur en de kosten zijn 27,50 euro, inclusief doek of hout, alle materialen
en een kopje koffie of thee.
Informatie en opgave via: joke.egas.880@gmail.com

Meer informatie over het Dorpshuis is te vinden via onze website
www.dorpshuisnieuwbuinen.nl en onze Facebook pagina.
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Vredesconcert 5 mei 2022.
Elk jaar herdenken we op 4 mei alle oorlogsslachtoffers en op 5 mei vieren we de
vrede.
Vrede die er in veel landen niet is door onderdrukking en oorlogen.
Overal in de wereld maar nu ook dichtbij in de Oekraïne.
Wij nodigen u van harte uit voor het Vredesconcert (zie poster).
Toegang is gratis. Omdat er veel vluchtelingen naar Nederland komen en ook
naar de gemeente Borger-Odoorn willen wij u om een vrije gift vragen.
Giften gaan naar giro 555 ten gunste van Vluchtelingenhulp Nederland.

Tot ziens op 5 mei 2022 Organisatoren Derk Smit (Dorpsbelangen) en Bram v.d.
Schoot (4 mei comité Borger-Odoorn, afd. Nieuw-Buinen)
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Voortgang 200 jaar Nieuw-Buinen
De tijd loopt mooi door. Nog iets meer dan een jaar en dan bestaat ons dorp 200 jaar.
De afgelopen tijd is er verder gewerkt aan de voorbereidingen voor de feestweek. Er ligt
een programma klaar voor jong en oud.
Binnen het bestuur heeft een wisseling plaatsgevonden. Derk Smit heeft zijn functie
neergelegd, omdat het niet goed verenigbaar was met de functie van voorzitter van
Dorpsbelangen. Derk blijft zich inzetten voor 200 Jaar Nieuw-Buinen. Het bestuur dankt
hem voor alles wat hij heeft gedaan in het bestuur. Angelique Smid is nieuw in het bestuur. Zij bracht meteen tijdens de eerste bestuursvergadering verfrissende ideeën, dus
zij is zeker een aanwinst. Het bestuur heeft nog vacatureruimte waarvoor invulling wordt
gezocht.
Binnenkort zal weer een bijeenkomst voor alle inwoners van Nieuw-Buinen worden gepland om iedereen bij te praten over de feestweek. De uitnodiging zal ook in de dorpskrant komen te staan.
Peter Zwiers
Verdeling straatthema’s Hieronder zie je de verdeling van de straten en de daaraan gekoppelde thema’s. Een thema kan in de breedste zin van het woord worden ingevuld.
Zet je creativiteit in! Overleg in de buurt is altijd fijn. Gezien de lengte en combinaties
van bepaalde straten, is het zeker toegestaan dit op te splitsen in bepaalde delen van
de straat.
Bij vragen kun je altijd mailen (200jaarnieuwbuinen@gmail.com)
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Akelei
U heeft het vast al gezien. Aan de Akelei staan 4 woningen al geruime tijd
leeg. Helaas hebben we de woningen dicht moeten spijkeren en in de hekken
moeten zetten. Voordat we woningen mogen slopen, moeten we onderzoek
doen in het kader van de flora- en fauna wet. Het onderzoek is voor dit blokje
afgerond. Er zijn geen beschermde diersoorten gevonden. We hebben de
sloopvergunning aangevraagd. We hopen begin mei te kunnen starten met
het slopen van deze vier woningen. De locatie die vrijkomt zaaien we in met
gras.
30 woningen verduurzamen naar label A
Dertig eengezinswoningen in Nieuw-Buinen worden door Lefier verduurzaamd
naar label A. De werkzaamheden zijn in volle gang. De planning is om het
project in mei af te ronden. Huurders profiteren dan van een energiezuinige en
comfortabele woning. De woningen worden o.a. geïsoleerd, voorzien van
nieuw kozijnen en mechanische ventilatie. De badkamer, keuken en toilet worden ook vervangen als bewoner dit wil.
Lefier realiseert zo in Nieuw-Buinen woningen waar mensen zich thuis voelen
en prettig wonen.
Tuingereedschap lenen
Samen met u werken wij graag aan verzorgde en leefbare buurten. Daar hoort
ook een nette tuin bij. Heeft u wel een tuin, maar weinig tuingereedschap?
Dan kunt u, als huurder van Lefier, gratis tuingereedschap lenen. Van groot
gereedschap (zoals een grasmaaier) tot kleine spullen (zoals een snoeischaar). Zo is het voor iedereen mogelijk zijn tuin te onderhouden.
In Nieuw-Buinen is de uitgiftepunt voor tuingereedschap ondergebracht bij de
Ruilgoederenbank aan de Industrieweg 25. Via de beheerder van de Ruilgoederenbank maakt u een afspraak wanneer u het gereedschap ophaalt en
terugbrengt. Het lenen kost niets. Wel vragen we voor alle gereedschap een
borg van € 10,-. Deze borg krijgt u terug als u het gereedschap in goede staat
en schoon inlevert.
Prijsvraag Heel Lefier Tuiniert
Wie is de slimste en groenste tuinliefhebber van 2022? Onder de noemer
“Heel Lefier tuiniert!” is Lefier op zoek naar de slimste en groenste tuinliefhebber van 2022. Vanaf 1 april tot 1 juni kunnen huurders zichzelf, de buren, familie of bekenden aanmelden voor deze eretitel.
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Waarom?
Het klimaat verandert. De regen komt steeds vaker met bakken naar beneden en de zomers worden warmer. Steeds vaker kiezen huurders uit gemak
voor tegels in hun tuin. Het scheelt onkruid wieden en je hoeft geen planten
meer te snoeien. Je tuin kost minder tijd, maar tegelijkertijd zorgen dezelfde
tegels er ook voor dat het veel warmer is rond je huis in de hete zomermaanden. Ook zorgt het voor meer wateroverlast als het hard regent. Een groene
tuin is bewezen beter voor de gezondheid. Meer groen in je directe omgeving betekent een boost voor je welzijn. Groene tuinen zorgen ook voor verkoeling en voor de opvang van water. Vrolijke huurders, blije dieren en een
groene woonomgeving: dat is wat Lefier graag ziet!
Prijsvraag
Lefier is daarom op zoek naar de slimste en groenste tuinliefhebber van
2022. We willen graag van jou horen waarom je trots bent op je groene tuin.
Jij mag ons en andere huurders van Lefier vertellen waarom je zo graag in je
tuin bezig bent en wat jij doet om op jouw manier bij te dragen aan de biodiversiteit en het behoud van de natuur. Het is natuurlijk ook erg leuk om iemand anders te nomineren. Kom jij tijdens je dagelijkse wandeling langs een
mooi Lefier tuintje van een andere huurder? Of ben je zo onder de indruk
van de tuin van je buren dat je hen graag voor wil dragen? Dat kan ook! Kijk
op onze website hoe je je aan kunt melden.
Voor de winnaar is een mooie prijs beschikbaar.

Dorpsbudget Nieuw-Buinen 2022.
Vereniging voor Dorpsbelangen Nieuw-Buinen heeft van de gemeente Borger-Odoorn het beheer over een dorpsbudget voor Nieuw-Buinen.
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 in het jaar 2022.

Een aanvraagformulier en voorwaarden kunt u aanvragen via
info@dorpsbelangennieuwbuinen.nl daarna ingevuld retourneren of inleveren
Vijverlaan 13 9521CC Nieuw-Buinen.
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Studio Hairwellness
in Nieuw-Buinen.

Sociaalteam Het Veenland
Nieuw-Buinen
tel;0800-2009
info@socialeteamsborgerodoorn.nl

-37-

Wijkschouwen Nieuw-Buinen 2022
Meerdere keren per jaar worden er wijkschouwen gehouden in ons dorp.
De organisatie van deze wijkschouwen is in handen van de Vereniging voor
Dorpsbelangen Nieuw-Buinen. Samen met bewoners, Gemeente, Politie,
Lefier, “t-Huurdertje en eventueel andere belangstellenden worden eventuele
knelpunten in het dorp doorgenomen.
Voor de wijkschouw is het dorp opgedeeld in vier delen.
Wijk 1
beslaat het gebied Plan Polter.
Het gebied wordt begrensd door Dwarsdiep, Noorderdiep, Veenlanden en de
Noordelijke Tweederde weg.
Wijk 2
beslaat het gebied Industrieweg, Zuiderdiep en Noorderdiep tot
aan de Wilgenlaan, de Stationsstraat, de Sportlaan en de diverse zijstraten
daarvan.
Wijk 3
beslaat het totale gebied vanaf de Wilgenlaan tot aan de Drentse
Mondenweg

Wijk 4

beslaat het gehele plan Veenlanden.

Jaarlijks worden er vier wijkschouwen gepland die in eerste instantie gericht
zijn op een vooraf aangegeven wijk. Mochten er op dat moment urgente zaken
zijn die op een andere wijk betrekking hebben, dan zullen deze eveneens worden besproken. De start van de wijkschouwen is vanuit de MFA.
We verzamelen om 09.30 uur, bespreken de voorgaande wijkschouw, en
nemen de eventuele nieuwe zaken door. Daarna wordt een rondje door de
betreffende wijk gemaakt om een en ander te bekijken.
Bewoners of instanties die een keer mee willen lopen, of iets te melden
hebben kunnen dit doorgeven aan E. Katuin. Dit kan telefonisch
(06-11772710) of via mail: penningmeester@dorpsbelangennieuwbuinen.nl
22 juni 2022
Wijk 2

21 september 2022
Wijk 1
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23 november 2022
Wijk 4

Vereniging voor Dorpsbelangen Nieuw Buinen
(Buunermond)
De vereniging is opgericht in september 2008, en heeft als doel de leefbaarheid van het dorp Nieuw-Buinen te bevorderen en ons dorp op positieve manier op de kaart te zetten. Wij behartigen de belangen van het dorp
en haar inwoners en zijn daarbij een constructieve gesprekspartner van de
gemeente Borger-Odoorn en andere instanties. Komt u er niet uit, dan zullen wij als bestuur van vereniging voor Dorpsbelangen Nieuw-Buinen proberen de problemen en zaken aangaande ons dorp bespreekbaar te maken bij de betreffende instanties. Daarnaast is de vereniging actief tijdens
bijvoorbeeld NL-Doet en worden er diverse activiteiten georganiseerd.
Lid worden of een wijziging doorgeven,
vul onderstaande bon in.
U kunt deze bon inleveren bij één van de bestuursleden,
of deze mailen naar info@dorpsbelangennieuwbuinen.nl
Ook is het mogelijk om u aan te melden via onze website.
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