Dorpskrant Nieuw-Buinen
Vereniging voor Dorpsbelangen Nieuw-Buinen
Voor en door inwoners van Nieuw-Buinen

(Buunermond)
Juni 2022

--

Pagina.

39.40. Winterwandeling
42.Wijkschouwen
43..Lid worden

2.Inhoud ,Agenda, Colofon
4.Belangrijke instanties
5.Nieuws van de vereniging
6.Jeu de Boules
7.Bibliotheek
9.30 km/U-zones Nieuw-Buinen.
10. Buner Disney
10.Ruil goederen bank.
14.Reflecterende huisnummers
16 Dorpsgenoten Afl,7 Gebiedsfonds
17.Veilig en gezond op weg.
19.Obs de Poolster
21.Gebiedsfonds
21.Erfgoedwinkel dag
24.Dodenherdenking
28.Historische vereniging
30.Dorpshuis
31.Sportieve oproep
31.Algemene Ledenvergadering.
33.Hondenliefhebbers
34.Burendag
35.Vredsconcert , Dorpsbudget
37.200 jaar Nieuw-Buinen

Vergaderdatums
23 Augustus 2022
13 September 2022
18 Oktober 2022
15 November 2022
13 December 2022

Belangrijke activiteiten.
24 September 2022
Landelijke burendag
17 December 2022
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Colofon:
Dorpskrant Nieuw-Buinen is een huis aan huis blad voor Nieuw-Buinen van
Vereniging voor Dorpsbelangen Nieuw-Buinen en verschijnt vijf keer per jaar.
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CONTACT: Suggesties, opmerkingen, nieuwstips?
info@dorpsbelangennieuwbuinen.nl
CONTACTADRES: Derk Smit, Vijverlaan 13, 9521 CC Nieuw-Buinen
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14e jaargang nummer 55 juni 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.
Voor u ligt alweer de laatste uitgave voor de zomervakantie.
Komende zomervakantie zal gelukkig een zomervakantie worden
zonder corona maatregelen.
Vele landelijke en door verenigingen in ons dorp georganiseerde
activiteiten kunnen weer doorgang vinden.

Op 4 mei heeft de jaarlijkse herdenking weer plaatsgevonden er zijn
kransen gelegd bij het oorlogsmonument aan de Kerklaan in NieuwBuinen.
Erfgoedwinkel dag was ook dit keer een groot succes op 28 mei.
Burendag, rommelmarkt op 24 sept 2022, gaan we weer houden voor
de MFA in samenwerking met het dorpshuis.
Namens het bestuur van de vereniging voor Dorpsbelangen NieuwBuinen wens ik iedereen alvast een mooie ontspannende
zomervakantie toe.
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,
dan blijft u altijd op de hoogte.

Derk Smit.
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Digitaal Café

Op maandag 4 juli en 1 augustus van 14.0015.30 uur.
Er is een docent aanwezig die u leuke en handige
tips kan geven of die u vragen kunt stellen over,
van, voor uw pc, laptop, tablet en smartphone.
Neem uw eigen laptop, tablet of smartphone mee.
Het Digitaal Café is gratis en ook voor niet-bibliotheek-leden. Doe
mee, u bent van harte welkom!
Gratis Boekstartuurtjes

Deze gezellige uurtjes waarin we voorlezen, zingen
en knutselen gaan na de zomervakantie weer door.
Op 14 september van 10.00-11.00 uur, met als
thema: Vriendjes.
Aangepaste openingstijden

In de zomervakantie van 16-7 t/m 28-8 zijn we
gesloten op dinsdagmiddag en donderdagmorgen.
In deze periode zijn we niet onbemand open.
U bent van harte welkom op maandag- of donderdagmiddag tussen 14.00-17.00 uur.
Kom gezellig langs!

Gratis e-books downloaden

Met je bibliotheekpas kun je heel gemakkelijk
e-books lenen via de onlinebibliotheek.
De e-books zijn zonder extra kosten te leen
voor vrijwel alle bekende apparaten: tablet,
mobiel, computer of e-reader.
Je hebt keus uit duizenden titels en het aanbod
wordt regelmatig ververst.
Naast e-books kun je in de onlinebibliotheek
ook luisterboeken lenen.
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30 km/U-zones Nieuw-Buinen.
In 2019 heeft de gemeenteraad een nieuw Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (GVVP) vastgesteld. Het belangrijkste onderdeel van dit GVVP is
een vernieuwde wegencategorisering. Met deze wegencategorisering heeft
de gemeenteraad bepaald welke functie een weg heeft. Bij iedere functie
horen basiskenmerken. In Nieuw-Buinen is sprake van 2 soorten wegcategorieën, namelijk Gebiedsontsluitingswegen en Erftoegangswegen.

De Gebiedsontsluitende route loopt vanaf de rotonde bij de N374 via het
Dwarsdiep, Noorderdiep, Prins Bernhardlaan en Zuiderdiep naar Buinerveen. Ook de Drentse Mondenweg is een Gebiedsontsluitingsweg. De belangrijkste kenmerken van een Gebiedsontsluitingsweg zijn de maximumsnelheid van 50 km/u en voorrang op de kruispunten. Ook is het wenselijk
dat fietsers gebruik kunnen maken van een naastgelegen fietspad of parallelweg.
Vanwege de functie Gebiedsontsluitingsweg is de gemeente bezig met voorbereiding voor het herinrichten van de Dwarskade tot fietsstraat met auto’s te
gast en het wijzigen van de kruispunten Dwarsdiep-Parklaan en DwarsdiepNoorderdiep. De Gebiedsontsluitingswegen (binnen bebouwde kom 50 km/u
en buiten bebouwde kom 80 km/u) staan op onderstaand kaartje aangegeven met een groene (gemeentelijk) en paarse (provinciaal) kleur.
De overige wegen in Nieuw-Buinen zijn Erftoegangswegen. De belangrijkste
kenmerken van Erftoegangswegen zijn een maximumsnelheid van 30 km/u
en gelijkwaardige kruispunten.
Rijdt u op een weg met gelijkwaardige kruispunten, dan is de kans dus groot
dat u rijdt op een 30 km/u-weg. Met uitzondering van de Industrieweg en
Glaslaan zijn alle wegen die in bovenstaand kaartje niet met een groene of
paarse kleur zijn aangegeven inmiddels omgevormd naar een 30 km/u-zone.
De verkeersborden die dit aangeven staan op alle wegen waar je deze 30
km/u-zone binnenrijdt.
-9-

Als gemeente werken wij ook komende jaren verder aan het uitrollen van de
vastgestelde wegenstructuur. Daarmee ontstaat meer duidelijkheid voor de weggebruiker, wat ook goed is voor de verkeersveiligheid. Verkeersveiligheid heeft
echter ook veel te maken met gedrag van de weggebruikers.
Hierbij roepen wij u (inwoners van Nieuw-Buinen) op om u aan de ingestelde
maximumsnelheden te houden. Vooral u als weggebruiker bepaalt hoe verkeersveilig een weg is.
Met vriendelijke groet,

Jan Ymker
Beleidsmedewerker verkeer Afdeling Grondgebiedszaken
T 14 0591 | I www.borger-odoorn.nl | Twitter @gemeenteBO
Bezoekadres: Hoofdstraat 50, Exloo

Weg door speeltuin Buner Disney is nu fietspad
Vanuit verkeersveiligheidsoogpunt heeft de gemeente Borger-Odoorn besloten
van de weg door speeltuin Buner Disney een fietspad te maken. Deze maatregel
is tot stand gekomen in overleg met de politie. De gemeente wil hiermee de verkeersveiligheid van de spelende kinderen te waarborgen.

Pas Ruilgoederenbank online aan te vragen via webwinkel
Meedoen Borger-Odoorn
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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Bloemenboetiek Hofman Parklaan 14 9521 KB Nieuw-Buinen
Tel:0599-618149 www.http://bloemenboetiekhofman.nl
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Reflecterende Huisnummers in Nieuw-Buinen.

De 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 gaan wij in oktober/november 2022 weer een organiseren.
Er is voldoende animo voor, de inschrijving kan tot 1 augustus 2022

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 tot 1 augustus 2022 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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Dorpsgenoten, Afl. 7.
In dit geval misschien beter: ‘Gebiedsgenoten’, want ik ben op bezoek bij
Joke Rietel wiens naam we steeds tegenkomen wanneer het over het Gebiedsfonds gaat. U weet wel: de pot met geld die we van de Overheid krijgen
om te verdelen in ons dorp ten behoeve van activiteiten die het weer wat leuker ma- ken hier. Joke is de voorzitter van de Kerngroep Nieuw-Buinen die
over de toekenning van de aanvragen beslist. Wie is die vrouw die geen
woord Veenkoloniaals spreekt maar wel een actieve dorpsgenoot blijkt te
zijn? Afkomstig uit Maarssen bij Utrecht is ze, op zoek naar meer ruimte, met
haar gezin reizend door Friesland, Groningen en Drenthe in Nieuw-Buinen
terecht gekomen en nu alweer ruim 5 jr. gesetteld hier. Ze is enthousiast over
de vriendelijke gemoedelijkheid, de ‘noaberschap’. Ze is met buurtgenoten
aan het Zuiderdiep bezig geweest om de visvijver, na het vertrek van de IJsvereniging, op te knappen en toegankelijker te maken welke actie geleid
heeft nu tot de oprichting van de buurtvereniging “Visaailand”. Ze werkt als
leidinggevende op de afd. ICT van Zorginstelling ZINN waar ze, naast de
administratieve bedrijfs-voering, ook bezig is met ontwikkeling van toepassingen van informatica in de zorg zoals airbags voor de heup, ‘slimme matrassen’ en toepassing van ‘smart glasses’. Daarnaast blijkt ze het leuk te vinden thuis creatief bezig te zijn met haar handen: in het grote pand heeft ze
een ruimte waar ze met Paverpol en textiel prachtige beelden maakt en ze
beschildert glas. Op aanvraag geeft ze ook creatieve workshops. Over het
Gebiedsfonds zegt ze, dat ze het belangrijk vindt dat het beschikbare geld
ook benut gaat worden, dat mensen en verenigingen activiteiten en acties
gaan bedenken waar ze anders niet zo gemakkelijk geld voor zouden krijgen.
De aanvragen blijken al binnen te komen en begin juli worden de eerste toekenningen bekend gemaakt. Ze wijst ook op de website:
www.gebiedsfonds.nu Van het geld dat de ‘windboeren’ geacht worden
ter beschikking te
stellen blijft de
Kerngroep NieuwBuinen af.
Max Lamberts.
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Veilig en gezond op weg met 'Het Nieuwe Fietsen'
Veilig Verkeer Nederland (VVN) organiseert in samenwerking met de combicoach seniorensport voor inwoners (60+) van de gemeente Borger-Odoorn
de workshop ‘Het Nieuwe Fietsen’.
Ook de ervaren fietser merkt weleens dat het fietsen anders is geworden. Het
fietsen met de e-bike gaat sneller en het verkeer wordt drukker en ingewikkelder. Centraal staat hoe de deelnemers ervoor kunnen zorgen dat zij zich veilig voelen op de fiets en nog heel lang kunnen blijven fietsen.

In de workshop ‘Het Nieuwe Fietsen’ delen deelnemers ervaringen met elkaar
en geeft de adviseur van VVN gerichte tips en adviezen om zo lang mogelijk
te kunnen genieten van het fietsen.
`Het Nieuwe Fietsen` is anders dan een traditionele fietscursus. Het is geen
verkeersles of fietscursus. Het gaat vooral om het delen van elkaars ervaringen en het bespreken van tips over de eigen veiligheid en hoe deelnemers
daar zelf iets aan kunnen doen. Aan de hand van feiten, informatieve filmpjes, foto’s en stellingen komen verschillende onderwerpen aan de orde zoals:
- Hoe ga ik om met anderen op het fietspad?
- Hoe kan ik veilig fietsen op een druk fietspad?
- Hoe zorg ik dat ik in conditie blijf om goed te fietsen?
- Wat moet ik weten van de fiets of een e-bike?
De koffie met wat lekkers staat klaar en deelname is gratis.
De workshop wordt uitgevoerd op verzoek van de gemeente Borger-Odoorn
en vindt plaats op:
Vrijdag 3 juni a.s. van 09.30 – 12.00 uur in MFA Noorderbreedte in Nieuw
-Buinen,
Noorderdiep 127, 9521 BC Nieuw Buinen
Aanmelden:
Vóór 27 mei bij Petra van den Bosch, combicoach seniorensport gemeente
Borger-Odoorn. P.vandenbosch@borger-odoorn.nl tel.nr: 06 – 11 39 43 01
Doortrappen in Drenthe
Het programma Doortrappen wordt omarmd door de twaalf Drentse gemeenten en de provincie Drenthe. De fietsactiviteiten van het programma worden
opgezet en georganiseerd door Veilig Verkeer Nederland en de Fietsersbond,
in samenwerking met sport- en beweegcoaches en andere partijen die betrokken zijn bij (veilig) fietsen in Drenthe. Kijk voor meer informatie op
www.doortrappendrenthe.nl .
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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-

De Poolster volop in beweging ...
Het schooljaar 2021-2022 zit er voor het grootste deel alweer op, maar de
laatste weken van het schooljaar staan nog vol allerlei leuke activiteiten.
Er staan o.a. nog een schoolfeest, een verjaardagsfeest en de laatste
gezellige schooldag op het programma. Inmiddels zijn onze schoolreizen
naar Stoer bij de Boer in Valthermond, Duinenzathe in Appelscha, Het
Veenpark in Barger-Compascuum en het kamp op Schiermonnikoog
weer achter de rug. En natuurlijk moet er de laatste weken nog hard gewerkt worden.
IEP Eindtoets
Groep 8 heeft de eindtoets IEP, op 20 en 21 april afgenomen, met een positief
eindresultaat voor onze school afgerond. We zijn erg trots op onze leerlingen
en wensen ze alvast een succesvolle periode toe in het vervolgonderwijs. De
groepen 3 t/m 7 zijn begin juni met de IEP eindtoetsen voor hun eigen groepen gestart. We nemen de onderdelen Taalverzorging, Rekenen, Lezen,
Leeraanpak, Creatief vermogen en Sociale-emotionele ontwikkeling af. We
kunnen via de IEP toetsen de ontwikkeling van onze leerlingen extra goed
volgen.
Avondvierdaagse 2022
Na een paar jaar van afwezigheid door Covid-19 gaat De Poolster met heel
veel kinderen en ouders van 14 t/m 17 juni weer meelopen tijdens de Avondvierdaagse in Stadskanaal. We maken er met z'n allen weer een sportief evenement van.
Lezen op De Poolster
Op De Poolster hebben we het technisch lezen hoog in het vaandel staan. We
scoren op de tussentoetsen van de DMT en de AVI al jaren boven het landelijk gemiddelde. Toch gaan we in het komende schooljaar onze methode voor
technisch lezen vervangen om up-to-date te kunnen blijven. We gaan vanaf
komend jaar voor de groepen 4 t/m 8, zeer waarschijnlijk kiezen voor de methode Estafette 3. Voor een deel een digitale methode om zodoende onze
resultaten op peil te kunnen houden. In het kader van het lezen houden we op
donderdag 30 juni weer onze traditionele boekenruilmarkt waarbij de kinderen
hun slag kunnen slaan om met schoolgenootjes weer leuke boeken te kunnen
ruilen. En dankzij onze OR kunnen we alle kinderen van onze school op 30
juni ook een mooi (prenten)boek overhandigen. De groepen 1 t/m 5 ontvangen het prentenboek “Ik zou wel een kindje lusten” en de groep 6 t/m 8 krijgen
het boek “Het Achterhuis van Anne Frank”. We wensen de kinderen heel veel
leesplezier toe!
-19-

Moestuin
Dankzij onze enthousiaste vrijwilligers kunnen onze groepen op de donderdagmiddag weer regelmatig naar de moestuin om o.a. te zaaien, te wieden
en te oogsten. Zo zijn onze kinderen ook praktisch bezig.
Zwemmen
Vanaf woensdag 1 juni gaan de groepen 5 t/m 8 dit schooljaar nog minimaal
1x zwemmen o.l.v. het zwembadbadpersoneel van De Buinerstreng. We hopen dit volgend schooljaar weer te kunnen continueren en te kunnen uitbreiden.

Appelboom
Ook onze school heeft een vertegenwoordiger in de kinderraad Borger-Odoorn. De kinderraad heeft het college geadviseerd om meer bomen te planten bij de scholen. Tijdens
de Koningsspelen heeft de wethouder met de leerlingenraad en het kinderraadslid Borger-Odoorn een appelboom
geplant op het kleuterplein.
Lego future League
Onze school is gestart met het bouwen en programmeren van verschillende objecten. Vrijdag 20 mei
hebben groep 5 en groep 6 hun techniekwerkstuk
gepresenteerd met een aantal andere scholen uit
Stadskanaal. Het was een mooie en gezellige ochtend.
OPO 10 jaar

De stichting OPO Borger-Odoorn, waar
onze school onder valt, bestaat 10 jaar.
Dit hebben we samen met alle 11
scholen gevierd. Er is een talentenjacht
georganiseerd en alle scholen hebben
werkstukken gemaakt om hun droomschool te presenteren. Voor De Poolster vielen groep 3 en 4 in de prijzen.
In een mooie droomwolk werden de
dromen van de kinderen gepresenteerd.
Mocht u geïnteresseerd zijn in het onderwijs op De Poolster, dan bent u
van harte uitgenodigd om een afspraak te maken.
Met vriendelijke groet,
Maria Hoving tl:0599 650060
-20-

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 NieuwBuinen@gebiedsfonds.nu
De Kerngroep Nieuw-Buinen bestaat uit: Joke Rietel (voorzitter), Johanna Kaspers-Holt, Monique van Staaten, Melanie Plat, Bert Drent, Jurjen Rollingswier,

Vereniging voor dorpsbelangen Nieuw-Buinen
Organiseerde ook dit seizoen weer een erfgoedwinkeldag
in Nieuw-Buinen.
Op deze laatste zaterdag van de maand mei was er weer een erfgoedwinkeldag
door heel Nieuw-Buinen.
Op het weer hebben wij helaas geen invloed over het algemeen
was het toch wel redelijk weer.
Er hadden zich 60 deelnemers opgegeven en ze waren duidelijk zichtbaar
door middel van ballonnen, vlaggen, of iets anders
ludieks op hun eigen erf met de spullen die zij wilden verkopen.
De vereniging zorgde voor een vergunning.
Volgend jaar zal er zeker weer een erfgoedwinkel georganiseerd worden.
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Herdenking oorlogsslachtoffers Nieuw-Buinen 4 mei 2022

Vrijheid in Verbondenheid.
Welkom door Ds. Anneke Wouda met een verhaal over wat er nu gaande is in
de
wereld over Vrijheid in Verbodenheid Kinderen van CBS de Klister, CBS 59 en
OBS de Poolster hebben eigen gemaakte gedichten voor gelezen.
De herdenkingsbijeenkomst werd muzikaal begeleid door Marinus van Kuil op
orgel en fluitiste Janet Deen.
Er is in stilte gelopen naar het oorlogsmonument waar de trompettist Eric
Groenbroek de Taptoe heeft gespeeld en 2 minuten stilte gehouden,
daarna zijn er kransen en bloemen gelegd.
Er is een bloem gelegd door de kinderen van de Openbare Basisschool de
Poolster. Namens de Gemeente Borger-Odoorn en het Bevrijding comité van
de Gemeente Borger-Odoorn is er door de heren J. Goeree en B van de
Schoot een krans gelegd.
Namens Vereniging voor Dorpsbelangen Nieuw-Buinen is er een krans gelegd
door mevr. A. Pepping en mevr. R. Masselink. Daarna zijn er bloemen gelegd
door de kinderen van de Openbare Basisschool De Poolster. Ook zijn er bloemen gelegd door de kinderen van de Christelijke Basisschool de Klister en de
Christelijke Basisschool 59.
Er was ook gelegenheid bloemen te leggen door alle overige aanwezigen.
Het was een waardige en stille herdenkingsbijeenkomst.
Namens het Bevrijding comité Gemeente Borger-Odoorn werden alle kinderen
bedankt voor hun bijdrage en alle aanwezigen voor hun aanwezigheid.
Er zijn opnames gemaakt door RTV 1 Stadskanaal.
Terug te zien op YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=eb6eJTVEep8
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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 eenieder 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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Op woensdagavond 17 mei heeft er in samenwerking met de Historische
vereniging een mooie en goedbezochte avond plaatsgevonden, over het interessante verhaal van het aandeel van Douwe Mik uit Nieuw-Buinen in de
grootste bankoverval aller tijden. De lezing werd vol overgave gebracht door
Frank Krake, de schrijver van het boek hierover. Ook de burgemeester was
aanwezig en heeft gesproken.

Tijdens de huiskamer van woensdag 1 juni was er ook een huiskamerconcert van Franky Stardust. De sfeer zat er weer goed in. De zangers kregen
de mensen goed mee met het zingen van de bekende liedjes.

De zomervakantie staat weer voor de deur en een paar activiteiten zijn al gestopt en starten weer na de zomer. De Bingo/ Huiskamer, het Samen Eten,
Het Popkoor en de countrydance gaan nog even door. De zomersluiting
van het Dorpshuis is van maandag 25 juli t/m zondag 28 augustus 2022.
Gelukkig wordt het Dorpshuis goed bezocht en weten steeds meer mensen
dat er genoeg te doen is en ook feestjes te regelen zijn. Nadat de Dorpskrant
is uitgekomen krijgen we ook meer reacties, dus deze Dorpskrant wordt goed
gelezen. Heel fijn dat in deze digitale wereld nog steeds een mooi Dorpskrantje
in de brievenbus valt.

Op maandagavond 27 juni wordt er een zomer schilder workshop gegeven
door Ank Koopmans uit Borger. Deze workshop duurt 3 uur, vanaf 18.45 uur
tot 21.45 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 op onze website:
www.dorpshuisnieuwbuinen.nl en onze Facebook pagina.
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Een sportieve oproep!
Wij, de dames recreanten volleybal
Action zoeken leuke, enthousiaste
spelers die gezellig met ons mee
willen volleyballen.
Vind je het leuk om een keer met ons mee te trainen, of om te komen kijken
dan kun je altijd binnenlopen op de dinsdagavond 20.00uur in de Splitting in
Nieuw Buinen.
Wij beginnen weer met de training op de eerste dinsdag na de zomervakantie.
Wil je toch nog wat meer informatie dan kun je een berichtje sturen naar
Tirza.tel.nr: 0647998213 Hopelijk tot snel

Algemene ledenvergadering
Op 19 april 2022 was er weer onze jaarlijks algemene ledenvergadering van
vereniging voor Dorpsbelangen Nieuw-Buinen.
Het was een normale goed bezochte vergadering na twee jaar te vergaderen
met corona voorwaarden
Na het officiële gedeelte heeft Erna Meijering-Elting van Lefier een presentatie
gegeven over overlast in het algemeen.
Op deze algemene ledenvergadering zijn Alie Pepping en Jan Klooster
herkozen als bestuurslid.

Kascontrole commissie Remko Trip en Jan Bos, beide waren zeer tevreden
over hoe de penningmeester zijn werkzaamheden heeft gedaan en hadden
dus geen op- of aanmerkingen over de boekhouding en er werd decharge
verleend door de leden.
Beide heren zijn afgetreden als kascontrole commissie en hebben een
bloemetje gekregen.
Er is een nieuwe kascontrole commissie gekozen voor het jaar 2022.
Vereniging voor Dorpsbelangen heeft tot doel, het bevorderen en beschermen
van de leefbaarheid, in het behartigen van de welzijnsbelangen in ons dorp.
D. Smit
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Hallo hondenliefhebbers en mede dorpelingen,
Zoals jullie al hebben gemerkt of gezien, zijn we bezig met een plan voor een
Honden losloop/uitlaat park in ons mooie Nieuw-Buinen.
In ons dorp en omstreken vind je geen honden losloop/uitlaat plek, die volledig
omheind is zodat honden samen leuk kunnen socialiseren en kunnen spelen in
een gesloten omgeving met leuke activiteiten.
In Nieuw-Buinen wonen veel eigenaren van honden die nu nergens heen
kunnen met hun hond.
Het idee waar het losloop/uitlaat plek ongeveer moet komen ligt rond het MFA
(dorpshuis) en i.v.m. andere plannen door de gemeente staat het nog niet vast
waar het gaat komen.
Het honden losloop/uitlaat plek zal zeker een aantal goede dingen met zich
meebrengen Bijv.;
Er zal minder ontlasting liggen op de omliggende grasvelden, in de wijken, op tegelpaden en andere plekken waar de honden en hun baasjes lopen. (mensen hebben veel last van de ontlasting van honden en daar moet wat aan gedaan
worden).
Het is een mooie ontmoetingsplek voor het socialiseren en trainen van hun
hond(en) en puppy’s waar ze niet de weg op kunnen rennen.
Een plek waar baasjes hun hondje kunnen uitlaten, loslaten en verzekerd zijn van
hun veiligheid en een prullenbak met daarbij biologische hondenpoep zakjes zodat
het park ook netjes blijft.
Mensen komen daar samen en leren van elkaar.

De honden zullen in theorie minder geluidsoverlast bezorgen in wijken doordat ze
goed met elkaar socialiseren en contact maken met andere honden en eigenaren.
Zo leren ze beter het vertrouwen op te bouwen bij hun eigenaren, andere mensen
en andere honden. Maar ook omdat ze hun energie kwijt kunnen door te spelen en
rennen met andere honden.
Kortom; Nieuw-Buinen heeft een honden losloop/uitlaat park die volledig omheind
is nodig.
Er is inmiddels al heel veel ingang gezet om het hondenpark te kunnen realiseren.
Maar dat is nog niet genoeg, hierbij hoop ik meerdere mensen te bereiken die het
initiatief willen steunen.
Bij het Dorpshuis ligt een handtekening boek. Door daar uw handtekening te zetten
steun u dit initiatief.
Bij voorbaat dank, Marije Boelens.
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Vredesconcert Nieuw-Buinen.
Op 5 mei jl. is er een vredesconcert gegeven in de PKN-kerk.
georganiseerd door bevrijding comité Nieuw-Buinen.
Hierbij waren ook Oekraïense vluchtelingen aanwezig.
Het was een drukbezochte vredesconcert, die gegeven werd door het Christelijke mannenkoor uit Stadskanaal onder leiding van dirigent Harold Kooij, het koor
had hun liederen aangepast aan de huidige situatie in de wereld.
Wethouder Albert Trip van de gemeente Borger-Odoorn had een indrukkend
verhaal over democratie in de wereld.
Ook in de gemeente Borger-Odoorn worden Oekraïense vluchtelingen opgevangen.
Er is hier in Het Tussendiep een opvang locatie voor Oekraïense vluchtelingen
beschikbaar gesteld onder vrijwillige begeleiding van de PKN-kerk uit NieuwBuinen
Er is ook een opvanglocatie in de zorgboerderij Het Kleurenpalet mogelijk gemaakt.
De opbrengst van de vrije giften waren €711,00
De Giften gaan naar giro 555 ten gunste van Vluchtelingenhulp Nederland.
Bevrijding comité Nieuw-Buinen.

Dorpsbudget Nieuw-Buinen 2022.
Vereniging voor Dorpsbelangen Nieuw-Buinen heeft van de gemeente BorgerOdoorn 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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200 jaar Nieuw-Buinen wordt steeds mooier!
Er wordt door heel veel mensen hard gewerkt aan het programma voor 200
jaar Nieuw-Buinen, volgend jaar van 31 mei tot en met 4 juni. Woensdag 1
juni was er een bijeenkomst voor alle inwoners van Nieuw-Buinen en Buinerveen om het programma te bespreken.
1 jaar te gaan
Op zaterdag 11 juni 2022 was er een graffiti-activiteit voor de jeugd van 8 tm
13 jaar. Onder leiding van een aantal bestuursleden ging de jeugd aan de
slag om zichtbaar te maken dat de viering van 200 jaar Nieuw-Buinen nog 1
jaar duurt. Op 12 juni stonden een aantal commissies en het bestuur met een
stand op de zomermarkt. Daar werden onder andere speciale mokken te
koop aangeboden van 200 jaar Nieuw-Buinen. Een mok kost € 5,95 (en is
nog steeds te koop). De opbrengst komt ten goede aan de viering.
Website
De website www.200jaarnieuw-buinen.nl staat in de steigers. Binnenkort komt
de site online. Hier zal het volledige programma te vinden zijn. Ook zal hier
worden vermeld hoe het staat met de voorbereidingen en voor welke klussen
en taken nog vrijwilligers worden gezocht. We hopen dat de site goed bekeken gaat worden.
Programma
Het programma is zo omvangrijk dat het bijna niet mogelijk is dat in een paar
regels te omschrijven. We benoemen een aantal highlights: een theatervoorstelling, feestavond, dorpsontbijt, culturele wandeling, oldtimershow, reünie
en seniorenmiddag. De kinderen gaan aan de slag met een fietsoptocht en
een vlaggenwedstrijd. Ook is er sport en spel. En voor de jeugd is er onder
andere een disco.
Versiering
Ondertussen is er al 20 kilometer aan duurzame vlaggetjes gemaakt. Daar is
al ontzettend veel werk verricht. Dat zal Buinerveen en Nieuw-Buinen heel
kleurrijk maken. Het gebied is verder opgedeeld in gebieden en hier is een
thema aan gekoppeld. We roepen iedereen op creatief te zijn, elkaar op te
zoeken en ook de eigen omgeving te gaan versieren tijdens de jubileumweek.
We gaan vrolijk door. Nog een jaar te gaan!
Vriendelijke groet,
Bestuur 200 Jaar Nieuw-Buinen
Peter Zwiers, Lambert Folkers, Marion Zwiers, Jacco Pranger, Angelique
Smid, Sylvia Eilert
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Voor aankondiging Winterwandeling.
Noteer het alvast in jullie agenda.
Aanmelding vanaf 1 oktober 2022
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Studio Hairwellness
in Nieuw-Buinen.

-41-

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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