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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. 

VERSPREIDING en REDACTIE: Derk Smit en Freddy de Bruin                                                                       

VERANTWOORDING: de redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van  

artikelen  en behoudt zich het recht voor om kopij wel of niet te plaatsen.  

CONTACT: Suggesties, opmerkingen, nieuwstips?  

info@dorpsbelangennieuwbuinen.nl  

CONTACTADRES: Derk Smit, Vijverlaan 13, 9521 CC Nieuw-Buinen 
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Vergaderdatums 

13 December 2022 

10 januari 2023 

14 februari 2023 

21 maart 2023   

16 mei 2023  

20 juni 2023 

Zomervakantie in Juli 

5 September 2023 

17 oktober 2023 

14 november 2023 

12 december 2023  

 

Belangrijke activiteiten. 

17 December 2022 

Winterwandeling 

30 December 2022  

Oudejaarsbijeenkomst 

+++++++++++++++++++++++++ 

11 maart 2023:  Nl-Doet  

4 April 2023:Alg.Ledenvergadering. 

27 mei 2023: Erfgoedwinkeldag. 

23 september 2023: 

LandelijkBurendag. 

29 december 2023: 

Oudejaarsbijeenkomst. 

 



-3- 

 



-4- 

 

14e jaargang nummer  57 December 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  

tel;0800-2009 

info@socialeteamsborgerodoorn.nl 

Gebiedfonds Nieuw-Buinen 

Contact en aanvragen via 

www.gebiedfonds.nu 

Woonservice (De Wanne)                               

info@woonservice.nl                                          

Tel: 0593564600 

Bibliotheek Nieuw-Buinen 

tel;088-0128375 

www.bibliotheeknieuwbuinen.nl 

200 jaar Nieuw-Buinen                                                                                    

200jaarnieuwbuinen@gmail.com             

tel: 0638914853   

Dorpshuis Nieuw-Buinen 

tel;0599-615320 

www.dorpshuisnieuwbuinen.nl                      

 

Tel:140591
Tel:140591
Tel:08002009
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Nieuws van de vereniging Dorpsbelangen 
Alweer het laatste dorpskrant van het jaar 2021. 

Wij als vereniging voor Dorpsbelangen Nieuw-Buinen kunnen terugkijken op een 
druk en goed jaar. 

Wij hebben dit jaar al onze jaarlijkse activiteiten kunnen organiseren zoals Wijk-
schouwen, Paasattentie, Erfgoedwinkeldag, Nl-doet dag, Sinterklaasmiddag,  
Verenigingsoverleg, Reflecterende huisnummers, Burendag met een rommel-
markt en artiesten van Lucky Joe en Freddy de Bruin. 

In april was er weer onze jaarlijks algemene ledenvergadering. 
Het was een normale goed bezochte vergadering na twee jaar te vergaderen met 
corona voorwaarden. Op deze algemene ledenvergadering zijn Alie Pepping en 
Jan Klooster herkozen als bestuurslid. Ook is er een nieuwe kascontrole commis-
sie gekozen voor het jaar 2022. 
                                                                       
Op 4 mei hebben wij bloemen gelegd bij het oorlogsmonument samen met de  
kinderen van de Openbare Basisschool de Poolster. Namens de Gemeente Bor-
ger-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. Er is ook een krans 
gelegd door mevr. A. Pepping en mevr. R. Masselink. Ook zijn er bloemen gelegd 
door de kinderen van de Christelijke Basisschool de Klister en de Christelijke Ba-
sisschool 59.  
Er was ook gelegenheid bloemen te leggen door alle overige aanwezigen. 
 
Vanuit het dorpsbudget beheert door Vereniging voor Dorpsbelangen is er weer 
voor diverse projecten een bedrag beschikbaar gesteld.  
Voor de Feestweek Nieuw-Buinen, 200 jaar Nieuw-Buinen, de Wanne, Burendag, 
Visaailand, Activiteiten Dorpshuis, Happy Stones en Zomermarkt. 
 
Wij geven vijf  keer per jaar een dorpskrant uit, die door adverteerders nog steeds 
mogelijk wordt gemaakt en  huis aan huis verspreidt kan worden.  
Daarvoor grote dank aan de adverteerders/sponsors. 
Het jaarlijkse overleg met Burgemeester en wethouder heeft dit jaar ook weer 
plaatsgevonden. 

Wij gaan dit jaar een oudejaarsbijeenkomst houden op vrijdag 30 december in de 
MFA aanvang 19.30 uur. (zie poster verderop) 

Wij zullen ook weer een mooie kerstboom plaatsen voor de MFA om zo toch nog 
een klein beetje sfeer te brengen in ons dorp Nieuw-Buinen. 

Voor al de activiteiten die vereniging voor Dorpsbelangen jaarlijks organiseert, kan 
het toch geen belemmering zijn om voor maar €6,00 per jaar lid te worden, vul de 
bon in achter in dit boekje. 

Ik wens iedereen prettige feestdagen en een voorspoedig 2023. 

Namens het bestuur van Vereniging voor Dorpsbelangen Nieuw-Buinen. 
Derk Smit. 
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De Voedselbank. 

De afgelopen weken hoor je het woord Voedselbank steeds vaker. De voedsel-

bank is er voor mensen die hulp nodig hebben. De voedselbank daar kun je 

geld aan doneren. DE voedselbank heeft te weinig producten om een gezond 

pakket samen te stellen. De voedselbank…ga maar door. Maar achter dit 

woord gaat veel leed schuil. Mensen die gebruik moeten maken van de Voed-

selbank zitten in financiële problemen en redden het niet zonder deze hulp. En 

toch is het voor veel mensen een grote stap om deze hulp aan te vragen. We 

hebben geleerd om voor onszelf te zorgen en hulp vragen betekent zwak zijn. 

Helemaal niet waar! Hulp vragen is een teken van moed. Moed om aan te ge-

ven dat je het zelf niet redt. 

Veel mensen denken dat je alleen hulp kunt krijgen van de Voedselbank wan-

neer je een uitkering ontvangt, maar ook dat is niet waar. Mensen die een laag 

inkomen hebben door een uitkering of een laag salaris of misschien heb je 

schulden en is je inkomen voldoende maar sluiten je uitgaven, lees aflossing 

van schulden daar niet bij aan. Ook dan mag je hulp van de Voedselbank ver-

wachten.Het is bekend dat de ouderen onder ons die moeten leven van een 

AOW-uitkering en geen aanvullend pensioen hebben niet veel te besteden 

hebben, maar we weten ook dat deze groep mensen niet snel hulp vraagt. En 

toch mag ook deze groep hulp van de Voedselbank verwachten.De voedsel-

bank is er voor alle mensen die het financieel niet meer redden. 

Wil je informatie stuur een mail naar administra-

tie@voedselbankzuidoostdrenthe.nl of bel naar 06-15321897. Je kunt ook via 

de website van Voedselbank Zuid Oost Drenthe, waar de gemeente Borger-

Odoorn onder valt een aanmeldformulier invullen, verzenden en er wordt con-

tact met je opgenomen om verder te praten hoe je het best geholpen kunt wor-

den. Ter informatie: het aantal cliënten dat in Borger-Odoorn gebruik maakt 

van de Voedselbank is in de afgelopen weken met 50% gegroeid. Niet iets om 

trots op te zijn maar wel fijn dat mensen in nood de Voedselbank kunnen vin-

den.  Namens de Voedselbank   Gretha de Boer. 
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Digitaal Spreekuur 

Op maandag 5 december en 2 januari  
van 14.00-15.30 uur. 

Er is een docent aanwezig die u leuke en handige tips 
kan geven of die u vragen kunt stellen omtrent uw pc, 
laptop, tablet en smartphone. Neem uw eigen laptop, 
tablet of smartphone mee. Het Digitaal Spreekuur is 
gratis en ook voor niet-bibliotheekleden. Doe mee, u 

bent van harte welkom!  

Kleintje Bieb: Plaatjes & Praatjes  

Op woensdag 14 december en 11 januari van 
10.00-11.00 uur. Kom met je kind (1,5 tot 4 jaar) 
naar dit gezellige uurtje. We gaan voorlezen,  zin-
gen, spelletjes doen of knutselen. Toegang is gra-
tis. 

Leesclub voor groep 7 en 8 

Schuif je ook aan bij de Leesclub op dinsdag  
13 december van 15.00-16.00 uur. Kom je voor de 
eerste keer neem dan je eigen favoriete boek mee. 

Daarna kun je een boek kiezen uit de nieuwste leesboe-
ken die de bibliotheek op voorraad heeft en deze mee 
naar huis nemen om te lezen. Het boek wat je gelezen 

hebt gaan we bij de volgende bijeenkomst met elkaar bespreken.  

Nationale Voorleesdagen 2023 

Het prentenboek van het jaar 2023 is gewor-
den:Maximiliaan Modderman geeft een feestje’ 
van Joukje Akveld en Jan Jutte. 

In het kader van de Nationale Voorleesdagen zal 
Poppentheater Jinky’s Mikmak weer voorstellin-
gen geven in de bibliotheken van Borger-Odoorn. 

Bibliotheek Nieuw-Buinen op dinsdag 7 februari van 11.00-12.00 uur 

(info@bibliotheeknieuwbuinen.nl)  

Toegang is gratis na aanmelding én bevestiging via de mail. 

 

 

mailto:info@bibliotheeknieuwbuinen.nl
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De Burendag 2022 in Nieuw-Buinen. 

Op zaterdag 24 september 2022 werd er weer een burendag georganiseerd 

door de Vereniging voor Dorpsbelangen Nieuw-Buinen in samenwerking met 

dorpshuis Nieuw-Buinen. 

Ondanks het wat mindere weersomstandigheden 
was het toch weer een groot succes, mede door de 
grote inzet en hulp van vele vrijwilligers,   
Rommelmarkt/kindermarkt was redelijk druk bezet.  
Kinderen konden zich vermaken op luchtkussens 
en bungeetrampoline. 
Buurtbewoners konden zich vermaken en discussi-
ëren over de buurt buiten en in het dorpshuis. 
Er was gratis koffie, thee ranja en  
hapjes en drankjes voor een leuke prijs verkrijg-
baar.  
Muzikaal werd verzorgd door Freddy de Bruin en 
artiesten georganiseerd door Lucky Joe uit Nieuw-
Buinen dit keer verplaatst naar binnen in het dorps-
huis door de onvoorspelbare weersomstandighe-
den. 
Toch kunnen we terugkijken op een 
zeer geslaagde dag. 
 
Bestuur vereniging voor Dorpsbe-
langen Nieuw-Buinen. 
 

Hallo Kindertjes uit Nieuw-Buinen, zijn jullie allemaal lief geweest? 

Ik kom op zaterdag 26 november gezellig langs in het Dorpshuis, samen 
met mijn zwarte pieten. 

Komen jullie dan ook even langs, we zijn rond 14 uur in het Dorpshuis en 
nemen voor alle kindertjes t/m 8 jaar weer een kadootje mee. 

Een tekening of een knutselwerkje ben ik altijd erg blij mee. 

Groetjes , Sinterklaas. 

 



-11- 

 

Bloemenboetiek Hofman  Parklaan 14  9521 KB Nieuw-Buinen 

Tel:0599-618149    www.http://bloemenboetiekhofman.nl 
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Nieuw-Buinen presenteert unieke jubileumtegel! 

Ter gelegenheid van het 200 jaar bestaan van Nieuw-Buinen is er in samen-
werking met ‘Royal Goedewaagen’ een unieke ‘Delftsblauwe’ jubileumtegel sa-
mengesteld. Op deze tegel van 15 x 15 cm zijn de drie rijksmonumenten uit ons 
dorp afgebeeld, het monument van de glasblazer en één van de, helaas ver-
dwenen, glasfabrieken. Verder staan op de tegel enkele oude gereedschappen, 
die voor het afgraven van het vele veen werden gebruikt. Kortom; een unieke 
‘Delftsblauwe’ tegel die de hoogtijperiodes van de afgelopen 200 jaar weer-
geeft: de veenafgraving, de landbouw en de glasindustrie in Nieuw-Buinen. 
Bij de jubileumtegel zal een certificaat worden meegeleverd en 
een uitleg van de afbeeldingen.  
De tegel is via aandenken@200jaarnieuw-buinen.nl te bestel-
len.  Deze jubileumtegel kunnen wij mede door de samenwer-
king met Royal Goedewaagen aanbieden voor €24,95. 
Naast de tegel zijn er nog tal van andere artikelen voor dit jubi-
leum vervaardigd  
Ga voor meer info naar onze website www.200jaarnieuw-buinen.nl .  

Skyline Nieuw-Buinen versus Skyline New York 

Het dorp Nieuw-Buinen durft de strijd aan te gaan met wereldstad New 
York.Niet om wie de meeste inwoners of het hoogste gebouw heeft, maar wie 
de leukste skyline heeft.Het lintdorp met rond de 5000 inwoners bestaat volgend 
jaar 200 jaar en gaat dit groots vieren waarbij tal van activiteiten plaats gaan 
vinden zoals theater, oldtimershow, gedichtenwedstrijd, enz.  
Ook zullen er ter gelegenheid van dit jubileum tal van originele en unieke artike-
len op de markt gebracht worden ter ondersteuning van deze activiteiten. 

Als aandenken of herinnering aan het 200 jaar bestaan van Nieuw-Buinen zal 
onze skyline met de drie rijksmonumenten, de glasfabriek van Meursing, veen-
gereedschap en de glasblazer onder meer te zien zijn op een houtsnede van 20
- en 40 cm, een borrelplank, telefoonhouder, enz.  

Ook in samenwerking met de plaatselijke Royal Goedewaagen is een unieke 
Delftsblauwe tegel in beperkte oplage op de markt gebracht.   

Wie interesse heeft in al onze activiteiten en aandenkens/herinneringsstukken 
kan voor meer informatie terecht op onze website: www.200jaarnieuw-buinen.nl 
 

mailto:aandenken@200jaarnieuw-buinen.nl
http://www.200jaarnieuw-buinen.nl
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Wij zijn er voor jou! 

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 Nieuw-

Buinen,  

Onstwedde en Stadskanaal. 

 

 

 

 

 

Beschermd wonen 

Jongeren met 24-uur per dag toezicht 

en/of bereikbaarheid van de begelei-

ding, wonen beschermd. Jongeren heb-

ben 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. 

 

 

Zelfstandigheidstraining 

Bij zelfstandigheidstraining worden 

jongeren voorbereid op het zelfstandig 

wonen door te wonen in een apparte-

ment/ kamer van Stakka-Zorg. De jon-

gere leert praktische en sociale vaar-

digheden, zoals hoe je het huishouden 

doet, met geld omgaat en vrije tijd in-

vult 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.  

Het team van Stakka-Zorg bestaat uit  

pedagogisch medewerkers, medewer-

kers sociaal work, een sociaal psychia-

trische verpleegkundige en gedragswe-

tenschapper.  

 
Meer informatie over Stakka-Zorg te 

Nieuw-Buinen en Onstwedde kunt u 

vinden op onze website:  

www.stakka-zorg.nl 
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Filipijnse delegatie bezoekt o.b.s. De Poolster 

In samenwerking met het Ubbo Emmius en de Universiteit van 
Groningen heeft een grote afvaardiging uit de Filipijnen op don-
derdag 3 november een bezoek  
gebracht aan De Poolster. De delegatie, bestaande uit o.a. 
leerkrachten, leerkrachten in opleiding, vertegenwoordigers van 
de Universiteit en een afvaardiging van het Filipijnse ministerie, 
brachten een bezoek in het kader van kansengelijkheid. Wij van 
De Poolster vinden het belangrijk dat alle leerlingen op onze 
school gelijke kansen hebben en dat we oog hebben voor de 
toekomst van onze kinderen.  De leerlingen van groep 8 heb-
ben de rondleiding aan onze gasten verzorgd. Het was een 

leerzaam moment voor de leerlingen om de woorden en zinnen die ze hebben ge-
leerd in de Engelse lessen toe te passen tijdens deze rondleiding. In tweetallen 
lieten de leerlingen het gebouw en de klaslokalen aan de bezoekers zien en vertel-
den hoe er op De Poolster wordt gewerkt. We kijken terug  
op een bijzondere en leuke middag.  

Op vrijdag 28 oktober hebben de leerlingenraadverkiezin-
gen plaatsgevonden.  
De kandidaten hebben van te voren een verkiezingsposter 
gemaakt en campagne gevoerd. Het speellokaal was inge-
richt als stemlokaal en er waren drie personen vertegen-
woordigd in de verkiezingscommissie. De heer Zwiep, wet-
houder Borger-Odoorn, de heer Geuzinge, voorzitter van 
de Medezeggenschapraad en mevrouw Veldhuis, voorzit-
ter Raad van Bestuur van het Openbaar Onderwijs Borger-
Odoorn. Nadat alle kinderen hadden gestemd, ging de 
verkiezingscommissie de stemmen tellen. Het was erg 
spannend wie de meeste stemmen zouden halen. Kyann, 
Bente, Noor en Aron zijn de winnaars van de verkiezingen 
geworden. Na de felicitatie van de verkiezingscommissie 
kregen alle winnaars een viooltje. Dit plantje staat voor het teken van vertrouwen. 
Vol vertrouwen maakt de leerlingenraad mooie plannen voor het nieuwe school-
jaar. 
 
Bij de school in de MFA is sinds kort het Glasmuseum geopend. Een aantal kin-
deren van De Poolster hebben enkele weken geleden ook meegewerkt aan een 
promotiefilm van het Glasmuseum. Wij zijn trots dat we hier een bijdrage aan 
mochten leveren. Verder gaat een educatief auteur, die ook aan onze geschiede-
nis methode “Wijzer” heeft meegeschreven, de hoofdstukken van het vak geschie-
denis koppelen aan de geschiedenis van Nieuw-Buinen. Op deze manier gaat de 
geschiedenis van Nieuw-Buinen meer leven bij onze leerlingen.   
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Tot de kerstvakantie staan een aantal feestelijke leerzame activiteiten op de 
planning. We gaan met de hele school naar het klooster in Ter Apel en op 
woensdag 9 november gaan we genieten van het schoolontbijt. Verder mogen 
we op maandag 5 december Sinterklaas begroeten op onze school en gaan  
we samen vlak voor de Kerstvakantie weer genieten van het kerstdiner.   
Mocht u geïnteresseerd zijn in het onderwijs op De Poolster, dan  kunt u  
contact opnemen voor een rondleiding met: 
  
Maria Hoving 
Schoolleider o.b.s. De Poolster 
0599 650060  



-18- 

 

  
 
 

 
Het bruist van de activiteiten in het dorpshuis en het aantal  
gezellige activiteiten neemt toe.  
 
Om al deze activiteiten goed te kunnen blijven aanbieden zijn 
we dringend op zoek naar vrijwilligers om te helpen. 
 
Wat wordt er verwacht van een vrijwilliger: 

    ● een goed humeur is een pre 
    ● om kunnen gaan met mens bereid zijn om verschillen
     de werkzaamheden te verrichten (ervaring is niet  
     verplicht) 
    ● aanwezig zijn bij de activiteit waar je voor bent  

  ingepland (ruilen kan altijd in overleg) 
  
Wat wordt de vrijwilliger geboden: 

● gezelligheid bij de activiteiten met een leuke groep  
vrijwilligers 

● elke nieuwe vrijwilliger wordt goed ingewerkt bij de  
activiteiten 

● planning van het vrijwilligerswerk gebeurt in overleg en  
er wordt gewerkt met een rooster, waar iedereen zelf  
invloed op kan uitoefenen, door een regelmatig overleg 
waar de planning voor langere tijd wordt gemaakt.  

 
Heb je een paar uur per week tijd over en lijkt het je wat om in 
een plezierige omgeving vrijwilligerswerk te komen doen, of 
wil je eerst meer informatie, neem dan contact op met de  
voorzitter van het dorpshuis. 
 
Dit kan via de mail: info@dorpshuisnieuwbuinen.nl  
of via telefoonnummer: 06-22286145 

 

            

mailto:info@dorpshuisnieuwbuinen.nl
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Ons nieuwe onderkomen in het M.F.A. gebouw De Noorderbreedte is op 7 oktober j.l. feestelijk 

geopend door de locoburgemeester Henk Zwiep onder belangstelling van 75 genodigden.  

Een fijne middag waar wij als bestuur naar uit hadden gekeken.  Eindelijk was  het moment 

aangebroken dat we ons nieuwe onderkomen konden laten zien. Wij als  bestuur zijn zeer 

ingenomen met het resultaat. Zaterdag 8 oktober j.l. hadden we een openmiddag waar ook 

meer dan 100 belangstellenden een kijkje in ons nieuwe onderkomen kwamen nemen.  Vol lof 

zijn de reacties en we hebben vele felicitaties mogen ontvangen. Naast dit project is ook het 

bibliotheekgedeelte onderhanden genomen, vernieuwd en opgefrist met mooie heldere  

kleuren. Daarnaast is er een speciale plaats voor de kinderen ingericht. Dit project is mede 

mogelijk gemaakt door een bijdrage van Leader en andere fondsen die ons hebben onder-

steund. 

De “Buuner”, het derde deel van 2022 van de Historische Vereniging Nieuw-Buinen, Buiner-

veen is alweer 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 ver-

zendkosten. 

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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Beste bewoners van Nieuw-Buinen, 
 
Wij van de Oud papiergroep de Poolster zijn elke keer heel blij met het oud pa-
pier wat wij weer mogen ophalen. We kunnen met de opbrengst hiervan heel 
veel leuke activiteiten voor de kinderen realiseren. Toch hebben wij twee ver-
zoeken aan alle bewoners van Nieuw-Buinen. De laatste tijd valt het ons op dat 
het oud papier in veel gevallen niet  gebundeld bij de weg staat of enorm grote 
dozen die niet in de vuilnisauto passen.  Hierdoor moeten wij de dozen in elkaar 
vouwen en dat neemt te veel tijd in beslag. De chauffeurs moet namelijk in de 
middag nog een route rijden en hebben vaak toch wel wat haast, dus zijn wij 
genoodzaakt om in het vervolg de te grote dozen te laten staan. Aangezien de 
seizoenen nu veranderen en het weer vaker regent, zou het mooi zijn dat het 
oud papier in de ochtend bij de weg wordt gezet in plaats van de avond ervoor. 
Het scheelt ons een hoop werk en rommel bij de weg. Wij krijgen ook minder 
geld voor papier wat nat is. Wij starten met het  lopen bij de Poolster om 8.30 
uur. Veel eerder hoeft het oud papier ook niet bij de weg. Wij snappen dat het 
niet altijd lukt in de ochtend, maar als het kan zouden wij van de Oud papier 
groep het zeer waarderen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Oud papier groep van de Poolster 
 

De Splitting Cup 2022 

Op woensdag 28 december 2022 wordt er na 2 jaar afwezigheid, weer een zaal-

voetbaltoernooi gehouden voor de Splitting Cup in sporthal de Splitting in Nieuw-

Buinen. Van 17.00 tot 22.00 uur.    Na afloop is er uitreiking van de Splitting Cup 

Bokaal en is er muziek in de kantine. 

Zaalvoetbal teams van 

5 tot 8 personen,  

vanaf 16 jaar en ouder 

kunnen zich  

aanmelden, tot         

21 december 2022  

via de mail:  

splittingcupnieuwbui-

nen@hotmail.com. 

Kosten € 40.0 p/team. 

Meld je aan, en tot   

28 december 2022 

De Splitting Cup-

organisatie 

mailto:splittingcupnieuwbuinen@hotmail.com
mailto:splittingcupnieuwbuinen@hotmail.com
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Ons Huis. 

We zijn weer in de donkere dagen van het jaar aanbeland. De kachel of de haard zal waar-

schijnlijk niet zo hard branden, maar kaarsjes en waxinelichtjes geven ook sfeer. Tijd om 

even tot rust te komen, bij elkaar de rust en elkaar te vinden. 

Graham Nash schreef er een prachtig liedje over en zette het met Crosby, Stills & Young 

op het album Déjà Vu in 1970.  

Jan Rot, overleden in april dit jaar, maakte er een vertaling van, onvolprezen, met dezelfde 

sfeer en lading: 

Ons honk 

Aan gaat de haard, fraai staat de vaas uit de bazaar die je kocht vandaag 

Turen in het vuur en uren en uren haal je al je liefste liefdesliedjes uit de kast voor mij, en-

kel voor mij 

Kom ’s bij mij, neem even vijf minuten, alles is volmaakt 

Kijk de kamer nou, de ramen geven feestverlichting 

Laat die laatste zonnestraal als aureool voor jou, enkel voor jou 

 
Ons honk is een bere bere berebest honk 

Twee katers op de stoep, mijn leven was zo’n troep 

En nu weer dik in orde dankzij jou . .en ons . .ja ja jajajaja  

Aan gaat de haard, fraai staat de vaas uit de bazaar die je kocht vandaag. 

Max Lamberts 

200 jaar Nieuw-Buinen: het komt steeds dichterbij! 
De website 
We zijn in de lucht!  www.200jaarnieuw-buinen.nl 
Via de site informeren we je over de ontwikkelingen. Ook zijn via de site verschillende aan-
denkens te bestellen, waaronder de skyline van het dorp, een telefoonhouder, een mok met 
opdruk en nog meer. Het is beslist een kijkje waard. 
Bunermondse vlag 
De kinderen van de scholen in het dorp hebben heel fanatiek gewerkt aan het ontwerp van 
een Bunermondse vlag. Een jury heeft zich erover gebogen en een keuze gemaakt. We 
kunnen nog niet verder in detail treden, maar wel weten we al dat het een vrolijke, kleurrijke 
vlag wordt.  We houden de spanning er nog even in. 
Promotie verenigingen/stichtingen 
Alle verenigingen en stichtingen in Nieuw-Buinen en Buinerveen worden van harte uitgeno-
digd zich middels een filmpje van maximaal één minuut te presenteren. De presentatie van 
alle aangeleverde fimpjes vindt plaats op de openingsavond op 31 mei. De uitnodiging voor 
het maken van een filmpje wordt binnenkort verstuurd. Op de website plaatsen we een film-
pje ter inspiratie, houd de website dus goed in de gaten. Kun je niet wachten tot de uitnodi-
ging? Stuur dan alvast het filmpje naar: 200jaarnieuwbuinen@gmail.com. 
Kerstmarkt 
Op 14 december staan we op de Kerstmarkt. Ook daar kun je diverse artikelen bestellen. En 
bovenal kun je je  daar aanmelden als vrijwilliger. Want we hebben vele handen nodig om er 
een bruisend feest van te maken. 
Houd de brievenbus goed in de gaten! 
Want binnenkort wordt er een flyer huis-aan-huis bezorgd. Op deze flyer presenteren we het 
programma in detail incl. tijdschema. 

http://www.200jaarnieuw-buinen.nl/
mailto:200jaarnieuwbuinen@gmail.com
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Aanmelding Winterwandeling 
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Nieuws van kindcentrum de Klister  

 

Lampionnenochtend  

Op woensdag 2 november hadden we ons kindcentrum nog voller dan 

normaal; onze ouderraad regelde dat er maar liefst 33 ouders en oma’s 

waren aanwezig om in de groepen 3 t/m 8 te helpen met het maken van 

lampionnen. Van tevoren konden de kinderen kiezen welke lampion ze 

wilden maken en woensdagochtend zaten ze verspreid over de lokalen 

en samen met kinderen uit andere groepen te werken aan hun lampion. 

De extra handen waren daarbij erg fijn! Halverwege werd er gepauzeerd 

en buiten gespeeld, onder het genot van een lekkere en gezonde trakta-

tie van de OR. 

We kijken terug op een gezellige en creatieve ochtend, waarvoor we de 

ouders hartelijk danken! 

 

 

 

 

 
Doorgaande lijn van peuter naar kleuter  
Op ons integrale kindcentrum besteden we aandacht aan de doorgaande 
lijn van peuter naar kleuter. Dit draagt namelijk bij een ononderbroken 
ontwikkeling van kinderen. Dit doen we onder andere door een uitgebrei-
de overdracht wanneer een kind 4 jaar wordt en naar groep 1 gaat, zo-
dat het kind soepel doorstroomt. Ook gaan we de komende tijd onder-
zoeken of we het volgsysteem van de kleuters (het Digikeuzebord) ook 
al kunnen inzetten bij onze peuters, zodat deze doorgaande lijn nog ster-
ker wordt.  
Ook gaan de (oudste) peuters geregeld even op bezoek bij de kleuters, 
om mee te doen aan een (kring)activiteit of om samen te spelen.  
 
Deze paddenstoelen werden getekend door de kinderen uit groep 7. 
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Wij zijn een KiVa-school!  
 

In ons kindcentrum werken we met de metho-

de KiVa; een preventief, schoolbreed pro-

gramma voor het versterken van de sociale 

veiligheid. Op dit moment zijn we bezig met 

het thema ‘ 

 

Wat is communicatie?’  

Bij ieder thema staat een KiVa-regel centraal. Binnen dit thema is 

de KiVa-regel: We praten met elkaar (en gebruiken daarbij ik-taal). 

 

Wat gaan we doen? 

Dit thema staat in het teken van de communicatie, zowel verbaal 

als non-verbaal. Om betekenis te kunnen geven aan iemands 

woorden is het, naast luisteren, belangrijk dat je kijkt naar diegene 

zijn of haar houding en gezichtsuitdrukking. Zo kun je bijvoorbeeld 

zien hoe hij of zij zich voelt. De kinderen oefenen met het uitbeel-

den en herkennen van emoties. Daarnaast leren ze jij-taal om te 

zetten in ik-taal en dit toe te passen in verschillende situatie 

 
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 onze kinderopvangcoördinator, Sandra 
Velthuis, u graag te woord. U kunt bellen naar 0599-613863.  

http://www.deklister.nl
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Scholing leesonderwijs 

Ons team vindt het belangrijk om te blijven le-
ren. Dit schooljaar volgen we een visietraject 
op het gebied van leesonderwijs. Onlangs heb-
ben we de eerste bijeenkomst gehad, onder 
leiding van een adviseur van Expertis. We vin-
den het belangrijk om goed leesonderwijs te 
geven en hebben gesproken over een visie op 
leesonderwijs en het belang van goed technisch 
leesonderwijs. Ook hebben de leerkrachten 
handvatten gekregen om een goede leesles te 
geven en hier gaan we de komende tijd mee 
aan de slag in de groepen. Bij de volgende stu-
diedag zullen ook de pedagogisch medewerkers 
aansluiten, zodat ook op het gebied van lezen 
een goede doorgaande lijn ontstaat. 

     Kindcentrum de Klister  

     Noorderdiep 123 

     9521 BC Nieuw-Buinen 

Kindcentrum de Klister  

 Ckcdeklister 
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Studio Hairwellness  

in Nieuw-Buinen. 
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 Wijkschouwen Nieuw-Buinen 2023 

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 wor-

den 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 

 

19 april  2023          28 juni 2023            27 Sept,2023             22 nov.2023 

      Wijk 3                  Wijk 2                 Wijk 1                            Wijk 4 

mailto:penningmeester@dorpsbelangennieuwbuinen.nl
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Vereniging voor Dorpsbelangen Nieuw Buinen  
(Buunermond)  

De vereniging is opgericht in september 2008, en heeft als doel de leef-
baarheid van het dorp Nieuw-Buinen te bevorderen en ons dorp op positie-
ve 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 zul-
len wij als bestuur van vereniging voor Dorpsbelangen Nieuw-Buinen pro-
beren de problemen en zaken aangaande ons dorp bespreekbaar te ma-
ken 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 inlevere4n bij één van de bestuursleden,  
of deze mailen naar info@dorpsbelangennieuwbuinen.nl 
Ook is het mogelijk om u aan te melden via onze website. 

De contributie bedraagt thans EUR 6,00 per jaar. Een eventuele aanpassing 
van het bedrag zal worden voorgelegd tijdens de jaarlijkse ALV, en zal door 
de dan aanwezige leden moeten worden goedgekeurd. 

mailto:info@dorpsbelangennieuwbuinen.nl


-39- 

 



-40- 

 


