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14e jaargang nummer 56 September 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
De warme droge zomer is alweer voorbij en de herfst zal zijn intrede spoedig
doen De basis- en middelbare onderwijs zijn eind augustus alweer begonnen
aan een nieuw schooljaar.
Na een moeilijk tijd met het Covid virus de laatste jaren zit heel Europa nu weer
in een moeilijke periode door de oorlog in Oekraïne. Ook wij ondervinden
hiervan de gevolgen. In allerlei sectoren stijgen de prijzen enorm.
We mogen hopen dat we gespaart blijven van nog een Covid uitbraak in de
komende winterperiode.
Er hebben weer wijkschouwen plaats gevonden, daar komen toch altijd weer
problemen naar voren over het onderhoud van de sloten, grasmaaien en verkeersveiligheid, Ook al duurt het soms lang dat er iets door de verantwoordelijke instanties aan gedaan wordt is het goed om te blijven melden.
Binnenkort gaan weer een verenigingenoverleg houden samen met Andes en
alle verenigingen of stichtingen uit ons dorp zijn welkom, Wij vinden het
belangrijk dat verenigingen en stichtingen op een sportieve leuke manier met
elkaar zouden kunnen en willen samenwerken.
De bijeenkomst zal worden gehouden op woensdag 2 november 2022
aanvang 19.00 uur in de MFA.
Graag even aanmelden bij Jan-Wim Ensing van Andes
j.ensing@andesborgerodoorn.nl of
D. Smit voorzitter@dorpsbelangennieuwbuinen.nl
Mochten er onderwerpen zijn die u of uw verenging graag op de agenda wilt
plaatsen dan willen wij u vragen die voor 1 november 2022 naar ons te mailen.
Zoals jullie weten houden we altijd een oudejaar bijeenkomst in december.
Helaas kon dit de laatste twee jaar niet doorgaan door het Covid virus,
laten we hopen dat het nu wel doorgaat,.
Wij gaan deze avond organiseren op woensdag 30 december 2022
Muziek op deze avond van Freddy de Bruin
Verspreiding dorpskrant huis aan huis in Nieuw-Buinen.
Dit wordt mogelijk gemaakt door de adverteerders c.q. sponsoren in de dorpskrant.
Het heeft geen invloed op lidmaatschap van vereniging voor Dorpsbelangen.
Van de contributie van €6.00 per jaar, worden andere activiteiten van georganiseerd.
Reflecterende huisnummers actie was ook dit jaar weer een groot succes.
Hulpdiensten kunnen in noodsituaties weer makkelijker het adres vinden in
Nieuw-Buinen waar zich een probleem voor doet na een melding.
Derk Smit
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Speeltuinver. Kindervreugd.
Sportlaan Nieuw Buinen
Wij als bestuur van de speeltuin krijgen geregeld meldingen dat het gras zo hoog staat
en dat de buitenkant rondom de speeltuin niet vaak genoeg gemaaid word. Het gras in
de speeltuin word bijgehouden door WEDEKA in opdracht van de gemeente. En de
gemeente heeft een beleid dat het gras gemaaid gaat worden als het hoger is dan 6
centimeter, daar hebben wij verder ook geen invloed op. De randen aan de binnenkant
van het hek moeten wij zelf bijhouden, en dat proberen wij ook met regelmaat bij te
houden. Maar de buitenkant is weer voor de gemeente en die komt maar drie keer per
jaar langs om dat te maaien. Nu willen wij dat er wel bij doen maar daar heeft de
speeltuin wel de gereedschappen voor maar niet de mankracht om dat iedere keer bij
te houden. Daarom deze oproep aan ouders / verzorgers die de speeltuin daarbij willen helpen om zo af en toe de binnen en de buitenkant en onder de speeltoestellen
alle gras te maaien dan is het aangezicht van de speeltuin veel netter. De speeltuin is
in het bezit van twee bosmaaiers die jullie kunnen gebruiken benzine en draad is aanwezig. Als er iedere keer met twee man tegelijk word gewerkt dan is het zo gepiept.

Aanmelden bij de secretaris, wboelens@kpnmail.nl
Namens het bestuur,
Secretaris W Boelens Sportlaan 35 tel: 0617082960
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
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Digitaal Spreekuur
Op maandag 3 oktober en 7 november
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 Spreekuur is gratis en ook voor niet
-bibliotheekleden. Doe mee, u bent van harte welkom!
Kinderboekenweek van 5 t/m 16 oktober
Het thema is: Gi-Ga-Groen! Nadere informatie over
de Kinderboekenweek
Feestmiddag in de bibliotheek volgt. Kijk hiervoor op:
www.bibliotheeknieuwbuinen.nl

Kleintje Bieb: Plaatjes & Praatjes
Op woensdag 12 oktober en 9 november van 10.0011.00 uur. Kom met je kind (1,5 tot 4 jaar) naar dit gezellige uurtje. We gaan voorlezen, zingen, spelletjes
doen of knutselen.
Toegang is gratis.
Startabonnement voor 19 t/m 30 jaar – verlenging van je gratis abonnement.

Wat zit hier allemaal in?
12 boeken, tijdschriften of dvd’s per jaar.
Uitleentermijn van 3 weken.
Gratis toegang tot onze 160 online cursussen.

Bezoek één gratis activiteit van de bibliotheek per jaar.
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Henk Brans gaat door aan de Nieuw-Buiner Glaslaan
De museale kwaliteit van de tot 30 mei 2022 durende tentoonstelling ‘Glaswerk
uit de Drents-Groninger Veenkoloniën’ in het Keramisch Museum Goedewaagen
riep veel enthousiaste reacties van bezoekers uit heel Nederland op. Dat tussen
1838 en 2002 op maar liefst 9 fabriekslocaties glaswerk van zo'n hoog niveau
vervaardigd werd, leidde en leidt tot grote verbazing. Verpakkings- en gebruiksglas worden onveranderlijk gekoppeld aan Leerdam en Schiedam. De rol van de
hoogwaardige, maar zo goedkope turf uit met name Nieuw-Buinen die meer dan
110 jaar Duitse vakmensen naar Noord-Nederland deed trekken, blijkt elders in
ons land totaal onbekend.
De naar verhouding grote belangstelling voor de glascollectie Brans bracht het
keramisch museum ertoe om in een deel van de in november 2021 voltooide
nieuwbouw ruimte vrij te maken voor een semipermanente opstelling van glaswerk uit de Kanaalstreek. Met meer dan 100 zorgvuldig gedocumenteerde objecten gaat daarom de glaspresentatie aan de Nieuw-Buiner Glaslaan door. En dat
is ook terecht, want nabestaanden van voormalige directeuren en oudwerknemers van de glasindustrie bezorgden en bezorgen verzamelaar en bruikleengever Henk Brans onophoudelijk nieuwe vondsten.
Illustratief voor de groei van de collectie
Brans is het olieverfportret van Joh. Chr.
Thöne uit ca 1840, een schenking van
achterkleinkinderen van de glaspionier
die aan het Noorderdiep in NieuwBuinen in 1838 zijn fabriek opzette. Zeker zo opmerkelijk is de schenking door
de dochter van de voormalige adjunctdirecteur van de Glasfabriek VH Meursing aan de Industriestraat en Glaslaan
van een boeteboek dat portier Vos in de
jaren 1942-1943 bijhield. Het is in feite
de enige personeelslijst die van de grote
Nieuw-Buiner fabrieken bewaard bleef.
Buiten de soms verbazingwekkende geldstraffen leert het boeteboek dat ook in
1942 nog een pottenbakker bij Meursing werkte. Die maakte net als de Thüringer Müller die in 1838 naar Nieuw-Buinen kwam, massieve kleivormen aan de
hand waarvan de perenhouten blaasmallen afgevormd werden.
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Naar aanleiding van de collectie
Brans is inmiddels uitgebreid
kunsthistorisch onderzoek gedaan naar de Nieuw-Buiner glasfabriek van G. Nanninga (19601980), de man ook die ervoor
zorgde dat bij Meursing afgedankte half-industriële machines
en productiedocumentatie voor
Nieuw-Buinen bewaard bleven.
Een verdienste die tot op heden
niet erkend is. Zeker zo interessant is het fabrieksverhaal van
Georg Wilbrink die in Musselkanaal zijn ambachtelijke Sterglas
fabriek stichtte (1950-1975) - een
fabrieksnaam die hij afleidde van
het merk van A.J. Bakkers fabriek aan het Noorderdiep. Wilbrink was het ook die in 1968 Gunter Hitze vanuit de regio Oldenburg naar Oost-Groningen haalde.
Deze in Duitsland en Zweden geschoolde
glasblazer was buitengewoon productief in de
regio. Zijn vaasjes worden op Marktplaats nog
steeds verkocht als afkomstig uit MuranoVenetië. De laatste grote glas en kristalfabriek
uit de regio was die van Ger Pfeiffer in Musselkanaal (1982-1992) en zijn zoom Emil in
Borger (1992-2002). Emil maakte glasobjecten op een dermate hoog kunst niveau dat hij
in 2002 in Leerdam als artistiek directeur werd
aangesteld bij Royal Glass.
De research van de verzamelaar Henk Brans
is ook te volgen op het Youtube kanaal van
het keramisch museum. De openingstijden
aan de Glaslaan zijn di t/m vr 12-16 uur en za
- zo 13/17 uur.
Foto's vrij van rechten:
1.
Emil Pfeiffer, glasobject, ca 2000
2.
VH Meursing, stolpdop met babyportret prinses Juliana, april 1909
3.
Henk Brans met aanwinst turfspa

-10-

Bloemenboetiek Hofman Parklaan 14 9521 KB Nieuw-Buinen
Tel:0599-618149 www.http://bloemenboetiekhofman.nl
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Nieuw toneelclubje in Nieuw-Buinen?
Tijdens een voorbereidende bijeenkomst voor de opvoering van het theaterstuk “Veenkracht” werd betreurd dat er in Nieuw-Buinen geen toneelclub
meer bestaat. Ooit is er zelfs een Openlucht-theater geweest in NieuwBuinen. De sporen daarvan kon je lang nog zien in de bocht van de Sportlaan maar zijn nu helemaal weggevaagd. We hebben alleen de foto’s nog.
Nu heb ik Jetty Meijer toch wel eens op de planken gezien in de grote zaal
aan het Tussendaip (en heb ik er nog eens een strijkijzer gewonnen bij de
verloting in de pauze). Desgevraagd vertelt ze dat het al wel een hele tijd
geleden is. Dat toneelclubje was ontstaan vanuit de Plattelandsvrouwen
(Vrouwen van Nu) en heeft een tijd onder de naam ROWESTO bestaan.
Roelof Westerhuis was de regisseur en schrijver en gaf er zijn naam aan:
ROelof WEsterhuis TOneel. Ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van
Nieuw-Buinen had deze man een Revue gemaakt en met succes opgevoerd.
Toen hij vanwege ziekte uitviel was er veel wisseling van regisseur en raakte
het een beetje in het slob met als gevolg dat er sinds een jaar of tien geen
toneelclub meer bestaat.
Ik hoorde nu dus mensen die er wel zin in zouden hebben, dus: waarom
niet? Er zijn er vast wel meer. Maar ja, je moet wel over een drempel heen
meestal. Je kunt het leuk vinden maar je moet ook dúrven! Daarom:
THEATER WORKSHOPS
Met theatermaakster en -docent Marion Maters-Roberti organiseren we een
aantal Theaterworkshops in Nieuw-Buinen. Onder het motto “Leer te durven”
gaat zij je vertrouwd maken met de eerste stappen richting toneel. Je kunt
het vrijblijvend en zonder kosten proberen! Op een drietal zondagmiddagen
in oktober op een nog nader te bepalen locatie.
Opgave bij: Max Lamberts, 06 14 94 27 35, maar het liefst via de mail: maxlamberts2012@gmail.com Vóór eind september krijg je dan bericht over datums, tijden en locatie. Wie durft?
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Wij zijn er voor jou!

Zelfstandigheidstraining

Wij bieden aan jongeren/ jong
volwassenen beschermd wonen,
zelfstandigheidtraining en ambulante
begeleiding. Stakka-Zorg is gevestigd
in Nieuw Buinen en Onstwedde.
We zijn actief in de regio NieuwBuinen,
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
Ambulante begeleiding is hulp die
Stakka-Zorg 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.

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 sociaalemotionele begeleiding, maar helpt
ook bij praktische zaken.

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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Frisse start op o.b.s. De Poolster
Jaarlijks organiseren we op De Poolster voor de kinderen en
hun ouders een feestelijke activiteit om het schooljaar af te sluiten. Dit jaar werd swingend afgesloten in discotheek FOX in
Stadskanaal met alle kinderen en hun gezinnen. Er werd flink
gezongen en gedanst op de dansvloer. Alle groepen hadden
verschillende muziekcategorieën uitgekozen. Elke groep deed
een optreden op het podium. Een middenbouwgroep deed bijvoorbeeld een dans op een carnavalsnummer en een bovenbouwgroep een popnummer uit de jaren 8o.
In de laatste week hebben de leerkrachten hun verjaardag gevierd en hebben
we de laatste schooldag afgesloten met een ijsje en een groepstekening op het
plein.
Traditiegetrouw werd ook op de laatste schooldag groep 8 de
deur uitgeveegd door de leerkrachten van groep 8. Aan het
eind van de lange haag kinderen stonden de ouders van groep
8 hun kind op te wachten. Acht jaren op De Poolster werden
afgesloten met een gezellige BBQ en een afscheidsavond voor
de ouders.
De zomervakantie zit er inmiddels weer op en de kinderen gaan
weer naar school. Ondanks de warme buitentemperaturen kunnen we het goed volhouden in de klassen en de gangen. De temperatuur in de
klassen is aangenaam.
We starten dit schooljaar met 8 homogene groepen. De gemiddelde groepsgrootte is zo’n 19 leerlingen. Op deze manier kunnen we goed aandacht geven
aan het individuele kind. Naast de kleine groepen hebben we ook 2 onderwijsassistenten die de kinderen extra kunnen begeleiden.
Komend schooljaar staan er op De Poolster mooie activiteiten gepland en houden we ons bezig met verschillende speerpunten binnen onze school. In de volgende dorpskrant leest u hier meer over.
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 NieuwBuinen@gebiedsfonds.nu
De Kerngroep Nieuw-Buinen bestaat uit: Joke Rietel (voorzitter), Johanna Kaspers-Holt, Monique van Staaten, Melanie Plat, Bert Drent, Jurjen Rollingswier,
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Nieuws van de Historische vereniging Nieuw-Buinen en Buinerveen.
Nog enkele leden dan hebben we een mijlpaal bereikt van inmiddels 300 leden een
aantal dat we niet hadden verwacht. Dit is zeker ook mede dankzij ons mooie tijdschrift waar we als vereniging ook trots op zijn. Door verschillende leden is inmiddels ook een bijdrage geleverd in een artikel en hebben verschillende dorpsgenoten
hun verhaal verteld. En komen er nog steeds mooi verhalen binnen die we kunnen
opnemen in ons tijdschrift, dus mocht u nog iets willen vertellen over iets bijzonders
uit Nieuw-Buinen en Buinerveen dan willen wij dit graag ontvangen.
Ons nieuwe onderkomen in het M.F.A. gebouw De Noorderbreedte is bijna zover
dat we kunnen inrichten en ons museum aan het publiek kunnen gaan tonen. Volgens planning is het geheel klaar begin oktober 2022, volg de komende tijd onze
website, facebook en de media voor het laatste nieuws. Dit project is mede mogelijk
gemaakt door een bijdrage van Leader.
De “Buuner”, het derde deel van 2022 van de Historische Vereniging Nieuw-Buinen,
Buinerveen is reeds weer in de maak. Ook in deze uitgave nemen wij u weer mee
naar de historie van onze dorpen Nieuw-Buinen en Buinerveen met verhalen uit
vervlogen tijden.
Ons tijdschrift de Buuner verschijnt drie keer per jaar en er komen verhalen en artikelen in uit en over Nieuw-Buinen en Buinerveen. Laat u verrassen en word lid van
onze vereniging voor 17 euro per jaar. U ontvangt dan ook ons tijdschrift op de
deurmat. Voor leden die buiten de regio wonen vragen wij een extra bijdrage van
7,50 euro voor een tegemoetkoming in de verzendkosten.
Ook dank aan een ieder die op de een of andere wijze zich heeft ingezet voor de
vereniging als ook voor het museum. Zonder u kunnen we dit niet. Zo kunnen we
het op deze manier bewaren en in stand houden voor de toekomst.
Ook kunt u ons volgen op de facebook pagina’s en op onze website waar meer
over onze vereniging te vinden is. Facebook; Oald Buunermond en Oald Buunerveen en onze website; histver-nbb.nl zijn dus te bezoeken.
Voor meer informatie over onze vereniging en het Glasmuseum kunt u contact opnemen met Jacco Pranger; secretaris van de vereniging. Tel. 06-21831002 of pranger@nieuwbuinen.com
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Voor de meeste mensen zit de zomervakantie er weer op en kunnen de vaste
activiteiten van ons Dorpshuis weer van start gaan. Hieronder volgt een
weekoverzicht:
Maandag: Ouderengym, Countrydance.
Dinsdag: Handwerk café ochtend, Quilten om de week, Handwerk café
middag, Bridge, Sjoelen.
Woensdag: Huiskamer 1x per maand, Samen eten 1x per maand, Quilten
om de week, Biljarten, Stuivertjesbingo, Fotoclub !x per maand.

Donderdag: Popkoor, Biljarten, Bingo om de week, Countrydans.
Vrijdag: Koersbal, Klaverjassen middag + avond om de week, Bingo Lucky
Joe om de week.

In samenwerking met Dorpsbelangen wordt op zaterdag 24 september,
de Burendag gehouden. Muzikale invulling hierbij door Lucky Joe.
Voor de kinderen zullen er weer knutselmiddagen gehouden worden en vele
andere leuke activiteiten.
In de maand oktober staat er een Countryfeest gepland en zal er ook weer een
schilders workshop gegeven worden.
Dankzij de inzet van veel betrokken vrijwilligers en een goede beheerder draait
ons Dorpshuis prima en daar zijn wij met elkaar best trots op.
Meer informatie is te lezen op www.dorpshuisnieuwbuinen.nl en op onze Facebook
pagina.
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200 jaar Nieuw-Buinen wordt steeds mooier!
Wedstrijd mooiste gedicht 200 jaar Nieuw-Buinen
Wie maakt het mooiste gedicht over Nieuw-Buinen.
Het mag overal over gaan, als het maar met ons mooie dorp Nieuw-Buinen te
maken heeft. Denk hierbij aan de straat/buurt waarin je woont, bedrijf, vereniging, school of vroegere tijden enzovoort.
Een jury zal zich buigen over de inzendingen en de prijswinnaars bekend
maken tijdens het feestweekend in 2023.
Er wordt een prijs uitgereikt in de leeftijdscategorie t/m 12 jaar, 13 t/m 17 jaar
en volwassenen.
Tevens ligt het in de bedoeling om al deze gedichten in boekvorm uit te
brengen in het jubileumjaar. Wellicht zie je jouw gedicht dan in dit boek terug.
Opsturen kan nu al! Vermeld bij de inzending uw naam of pseudoniem en
leeftijd. Mail uw inzending naar: gedichten200jaar@ziggo.nl.
(meerdere inzendingen toegestaan)
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200 jaar Nieuw-Buinen komt steeds dichterbij!
De vakantieperiode is voorbij en daarmee komt 2023 steeds dichterbij.
Zo ook de viering van het 200-jarig bestaan.
Het programma is nagenoeg rond. Op 14 september heeft er nog een overleg
plaatsgevonden met een aantal jeugdleden en Jeroen Broekhoven waarin de
feestavond voor de jeugd is besproken.
De invulling van de feestavonden wordt binnenkort bekend gemaakt.
Bijdrage uit het Gebiedsfonds
We hebben een aanvraag voor een bijdrage ingediend bij het Gebiedsfonds. De
voorzitter en de penningmeester hebben in juni in een mondelinge toelichting de
plannen gepresenteerd aan een delegatie van het gebiedsfonds. Eind juli hebben we het fantastische bericht ontvangen waarin ons is meegedeeld dat het
Gebiedsfonds een bijdrage van € 20.000 toekent. We zijn het Gebiedsfonds
hiervoor zeer dankbaar.
We kunnen met dit bedrag een nog mooiere invulling geven aan de viering voor
het gehele dorp Nieuw-Buinen.
Vrijwilligersbijeenkomst
Op 26 oktober, aanvang 20.00 uur, vindt er weer een vrijwilligersbijeenkomst
plaats in de kantine van de voetbavereniging Nieuw-Buinen. Heb je vragen, wil
je meehelpen: iedereen is van harte welkom.
Aanmelden kan tot en met 23 oktober via emailadres: 200jaarnieuwbuinen@gmail.com
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.
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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
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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