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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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Belangrijke activiteiten. 

4 April 2023: 

Alg. Ledenvergadering. 
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Erfgoedwinkeldag. 

23 september 2023: 

Landelijk Burendag. 

29 december 2023: 
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15e jaargang nummer  58  Februari 2023   

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 
 

De maand januari is alweer voorbij en de voorjaarsvakantie gaat voor 
Noord-Nederland in op 25 februari.  
 
Dit is de eerste uitgave van ons dorpskrantje in het jaar 2023. 
We hebben het jaar 2022 na twee jaar niet te mogen doen door het  
covid virus 2022 goed kunnen afsluiten met onze jaarlijkse gezellige  
oudejaarsbijeenkomst op 30 december 2022 

Als eerste wil ik toch alle vrijwilligers en sponsoren en mijn  
medebestuursleden bedanken voor hun inzet en bijdrage voor het  
jaar 2022 en ik hoop ook voor het komende jaar weer een beroep op  
jullie te mogen doen.  

Wij als bestuur voor Dorpsbelangen hebben alweer meerdere bestuur  
vergaderingen gehouden. 

Komende jaar staat in het teken van 200 jaar bestaan van het dorp  
Nieuw-Buinen programma van 31 mei tot 4 juni 2023  
www.200jaarnieuw-buinen.nl 

Voor onze algemene  ledenvergadering zijn natuurlijk alle leden  
uitgenodigd, Onze jaarlijkse algemene leden vergadering is op  
dinsdag 4 april 2023 aanvang 19.30 uur in de MFA. 
Voorlopige agenda staat verderop in dit dorpskrant.   

Natuurlijk zijn we als bestuur alweer druk bezig met de voorbereidingen   
van onze vaste activiteiten voor het komende jaar. Zoals Wijkschouwen, 
Erfgoedwinkeldag, Paasattentie, Landelijke burendag en vergaderingen 
plannen met diverse instanties die belangrijk zijn voor ons dorp.  

Dorpsbudget is in 2023 structureel geworden lees de voorwaarden  
verderop in deze dorpskrant. 

Wij gaan er weer vol tegen aan om ons dorp leefbaar te houden, maar  
wij kunnen het niet alleen, samen staan we sterk, ideeën vragen kunt u 
altijd doorgeven via info@dorpsbelangennieuwbuinen.nl 

Derk Smit 
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Digitaal Spreekuur 

Op maandag 6 maart en 3 april 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 8 maart en 12 april  
van 10.00-11.00 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. 

Kinderboeken Leesclub  

Zit je in groep 7 of 8 kom dan naar de Kinderboeken Lees-
club. Eén keer per maand op dinsdag van 15.00-16.00 uur 
organiseren we een gezellig, leerzaam uurtje waarin we met 
elkaar praten over de boeken  
die we gelezen hebben en gaan we ook creatief aan de 
slag. De eerstvolgende data zijn 21 februari en 21 maart. 
Lijkt het je leuk geef je dan op in de bibliotheek of via in-

fo@bibliotheeknieuwbuinen.nl 

Vrouwengroep 
Sluit je aan bij de Vrouwengroep in bibliotheek Nieuw-Buinen, Noorderdiep 131. 

Elke 14 dagen op maandag van 9.30-11.00 uur. In samen-
werking met Welzijnsgroep Andes Borger-Odoorn.  

• Elkaar ontmoeten • Thema’s bespreken  

• Leuke activiteiten • (Taal) spelletjes spelen  

• Gezellig bij een kopje koffie of thee.  

De eerstvolgende data zijn: 6 februari,  

20 februari, 6 maart en 20 maart. 

Aanmelden hoeft niet, we zien je graag tijdens deze gezellige en leerzame bijeen-
komsten.  

mailto:info@bibliotheeknieuwbuinen.nl
mailto:info@bibliotheeknieuwbuinen.nl
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Bloemenboetiek Hofman  Parklaan 14  9521 KB Nieuw-Buinen 

Tel:0599-618149    www.http://bloemenboetiekhofman.nl 
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Happy Helpers/Happy Stones  
       

Hallo allemaal, 

In dit bericht vind je een overzicht van onze geplande acties  

    en knutselmiddagen tot de zomer. 

Woensdag 1 maart, knutselmiddag in de Noorderbreedte  

van 14.30 tot 16.30 uur 

 

Donderdag 2 maart, vandaag kun je ABC stenen vinden in Nieuw Buinen  

en wellicht vind je een prijs steen.  

 

Woensdag 29 maart,  knutselmiddag in de Noorderbreedte  

van 14.30 tot 16.30 uur. 

 

Maandag 10 april,  Paasactie verdere info volgt nog. 

 

Woensdag 26 april, knutselmiddag in de Noorderbreedte  

van 14.30 tot 16.30 uur. 

 

Woensdag 31 mei, knutselmiddag in de Noorderbreedte  

van 14.30 tot 16.30 uur. 

 

Woensdag 28 juni, knutselmiddag in de Noorderbreedte  

van 14.30 tot 16.30  uur. 

 

Liefs, Happy Helpers/Happy Stones Nieuw-Buinen  

                            

       Ps: deelname is gratis! 
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Uitnodiging: 
 

                   Algemene Ledenvergadering 
Vereniging voor Dorpsbelangen Nieuw-Buinen 

Dinsdag 4 april 2023 aanvang 19.30 uur. 
M.F.A. Noorderbreedte Nieuw-Buinen. 

Agenda. 

1.Opening vergadering.  

2.Ingekomen stukken/mededelingen. 

3.Verslag vorige ledenvergadering 19 april 2022 

4.Jaarverslag 2022  voorzitter. 

5.Financieel verslag 2022  penningmeester. 

6.Verslag en verkiezing kascommissie. 
   De heren Tinus Wolgen en Wim Deuring 

7.Bestuursverkiezing. 
   Aftredend voorzitter D. Smit  (herkiesbaar) 
   Kandidaten kunnen zich tot 28 maart 2023   
   Aanmelden bij de voorzitter: Tel: 0627437413  
    of mail: voorzitter@dorpsbelangennieuwbuinen.nl 

8.Jaarplan, 1e exemplaar overhandigen aan wethouder Ankie Huijing. 

9.Rondvraag.  

10.Sluiting vergadering. 

  Het bestuur. 

mailto:voorzitter@dorpsbelangennieuwbuinen.nl
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 De afvalinzameling in Borger-Odoorn verandert  

Vanaf 1 januari 2023 verandert de afvalinzameling in onze gemeente. De grijze 

container wordt vanaf dan één keer per zes weken geleegd. Dat is nu nog één keer 

per drie weken. Ook de inzamelroutes veranderen. 
Waarom wordt de grijze container minder vaak geleegd?  

In 2025 wil de gemeente de hoeveelheid restafval per inwoner hebben verminderd 

tot 30 kilo. Want: hoe minder restafval, hoe beter voor het milieu. Restafval wordt 

namelijk verbrand. En hoe minder we verbranden, hoe lager de CO2-uitstoot.  

Zit uw container sneller vol?  

Als u afval hebt dat niet meer in de grijze container past, dan kunt u dat kwijt in een 

ondergrondse verzamelcontainer. U heeft hiervoor uw afvalpas nodig. Met de pas 

registreert de gemeente hoe vaak u de container gebruikt. U betaalt 2 euro per zak 

restafval; het maakt niet uit hoe groot die zak is. Een overzicht van alle onder-

grondse verzamelcontainers vindt u op www.borger-odoorn.nl/ondergrondse-

verzamelcontainers.  

Hoe zorgt u voor minder restafval?  

U kunt uw restafval verminderen door uw afval nog beter te scheiden. Afval dat u 

goed scheidt krijgt door recycling een tweede leven als grondstof voor nieuwe pro-

ducten. Doe daarom uw PMD, GFT, glas, papier en textiel in de juiste bak. Op 

www.afvalscheidingswijzer.nl ziet u welk afval in welke bak hoort.  

Ophaaldagen grijze container en PMD-container veranderen 

Uw grijze container en uw container voor PMD-afval zet u vanaf januari op een an-

dere dag langs de weg dan u nu gewend bent. In december ontvangt u een brief 

van de gemeente met alle informatie over de veranderingen in de afvalinzameling. 

Daarin staat ook wat uw ophaaldagen worden volgend jaar.  

Weten wanneer uw container wordt geleegd? Gebruik de AfvalWijzer! 

Op de website www.mijnafvalwijzer.nl ziet u op welke datum wij uw afval inzame-

len. Ook kunt u uw afvalgegevens bekijken. AfvalWijzer heeft een app voor uw 

smartphone of tablet. Hiermee heeft u uw persoonlijke afvalinformatie altijd bij de 

hand! 

Hoe werkt het? 

Ga naar de Google Play Store, de Appstore of de Windows Store, zoek op 

‘afvalwijzer’ en download de app van Addcomm; 

Of ga naar de website www.mijnafvalwijzer.nl. U kunt ook de QR code scan-

nen; 

Vul uw postcode en huisnummer in. U krijgt een overzicht van de dagen waar-

op uw container wordt geleegd; 

Stel waarschuwingsberichten in. U krijgt dan een dag voor de leging een be-

richt welke container u de volgende dag bij de weg moet zetten; 

Downloaden of printen? Klik op de PDF-knop op de website om de afvalkalender 

op te slaan of te printen. [QR code toevoegen] 

http://www.borger-odoorn.nl/ondergrondse-verzamelcontainers. 
http://www.borger-odoorn.nl/ondergrondse-verzamelcontainers. 
http://www.afvalscheidingswijzer.nl/
http://www.mijnafvalwijzer.nl/
http://www.mijnafvalwijzer.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 werk, 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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O.b.s. De Poolster ontvangt cheque schoon belonen 

Na twee weken kerstvakantie zwaaiden op maandag 9 januari de schooldeu-
ren weer open. In de tweede week van de kerstvakantie werd het 32

e
 voetbal-

toernooi georganiseerd door onze school.  Gelukkig konden wij na  twee  
Corona jaren dit toernooi weer in De Splitting organi-
seren. Op woensdag 4 januari deden er 8 teams mee 
van 5 scholen. De gehele dag kwamen bezoekers 
kijken bij het toernooi. Dit jaar hebben de twee trouwe 
scheidsrechters die al ruim 30 jaar vele wedstrijden 
hebben gefloten aangegeven te willen stoppen. We 
hebben Willy Boelens en Dolf Holzapfel  in het zonne-
tje gezet en bedankt voor hun inzet voor alle trouwe jaren. De Borgh uit  
Borger mocht de wisselbeker overhandigen aan het team van de Klister.  
De Klister is de winnaar van 2023. 

 
Maandag 19 december heeft wethouder Jeroen  
Hartsuiker een cheque van 250 euro uitgereikt aan 
onze school.  De school ontving de cheque, omdat 
wij ons jaarlijks inzetten om de omgeving rondom het 
MFA gebouw schoon te houden. Van de 250 euro 
heeft de school informatieve boeken aanschaft  ten 

aanzien van duurzaamheid. 
Voor de komende periode is dit een speerpunt voor onze school. Leren  
bewust te zijn van een duurzame wereld is belangrijk voor de toekomst voor 
onze kinderen. 
 
De leerlingen van de midden- en bovenbouw werken de komende periode aan 
het programmeren van een robot voor de lego future leaque. Het thema voor 
dit jaar is Cargo Connect. De leerlingen leren hoe pakketjes worden vervoerd, 
gesorteerd en afgeleverd op de plaats van bestemming. Ze worden uitge-
daagd om duurzame oplossingen te bedenken. Ze werken samen, denken 
oplossingsgericht en bouwen modellen. Op deze manier werken de leerlingen 
aan hun leervaardigheden en zelfvertrouwen.  
 
Ook staat er voor de komende periode musea bezoeken en  
- project in de planning. Groep 7 heeft inmiddels een bezoek 
gebracht aan het Drents museum en heeft zich verdiept in 
de geschiedenis van de slavernij in Drenthe. Daarnaast 
wordt binnenkort het nieuwe logo en huisstijl onthult. Meer 
hierover leest u in de volgende dorpskrant. 
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Zand erover. 
'Een -  een!', met een mengeling van mismoedigheid en trots liet hij me dat  
weten, alsof ik bijzonder geïnteresseerd zou zijn in de voetbaluitslagen van 
Nieuw-Buinen. Maar het bleek helemáal niet over voetbal te gaan.  
"Nieuw-Buinen - Noordlaren: 1 - 1 ! Wat was het spannend! Spannender dan de 
uiteindelijke Marathon op natuurijs waar het per slot om draaide, dat was echt 
uitzitten. Goh, wat had ik genoten wanneer Nieuw-Buinen had gewonnen."  
Trots op eigen dorp? maar het klinkt ook alsof er een rekening vereffend moet 
worden: "Het ongefundeerde superioriteitsgevoel van het 'zand' tegenover het 
'veen'. Het 'olde landschap' tegenover de veenkoloniën. Hoezo? Onder het veen 
lag een evenoud landschap als dat van het Drentse plateau. Hier lag er een  
metershoge laag  hoogveen bovenop. Dat heeft men hier afgegraven en  
productief gemaakt, met vereende kracht, veenkracht zogezegd, ter meerdere 
glorie en welvaart, vooral van een andere regio's, dat wel weer. Wat heeft het 
Drentse zand te bieden? Ze dwepen daar met een berg, maar die hebben ze  
ook alleen maar te danken aan de afval-troep uit diezelfde andere regio's".  
"Maar," probeerde ik een beetje afkoeling te brengen, "Noordlaren ligt toch  
helemaal niet in Drenthe?""Ach", sputterde hij tegen," dat is ook maar een  
bureaucratisch besluit. Het ligt toch op de Hondsrug? En ze hebben er een  
hunebed! En nou zijn die Friezen er met de buit vandoor gegaan!"Jaja, dacht ik, 
als twee honden vechten . . . fietst de derde ermee vandoor. Let maar op: straks 
fietsen ze rondjes door Nieuw-Buinen (29 mei ?) en gaan die Friezen er ook nog 
met prijzen vandoor. 
                                                                                                               M.L. 

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 
m.hoving@opoborger-odoorn.nl 
0599 650060  
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Ons nieuwe onderkomen in het M.F.A. gebouw De Noorderbreedte is al door veel 

mensen bezocht en we hebben inmiddels al meerdere groepen mogen ontvangen 

die een rondleiding kregen in ons Glasmuseum. Ook hebben we weer materiaal 

mogen ontvangen wat t.z.t. weer een plekje zal krijgen in ons onderkomen. Onze 

dank daarvoor.  

Als bestuur en vrijwilligers zijn we al enkele middagen druk in de weer geweest om 

het een en ander uit te zoeken aan materiaal welke momenteel nog in opslag staat. 

Een hele klus en bestaat uit vele dozen die na de brand nog niet weer zijn geopend 

en zullen we bekijken wat voor ons nog bruikbaar is.  

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

Buinen, Buinerveen is inmiddels weer bij onze leden bezorgd en ligt bij de bekende 

verkooppunten. Ook in deze uitgave die 4 pagina’s extra heeft, 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 hoge 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. Steeds meer 

mensen raken hiervan doordrongen en doneren oude spulletjes of zetten hun her-

inneringen op papier. Velen van ons kunnen zich geen beeld vormen over de peri-

ode rond en direct na de Tweede Wereldoorlog. Door de herinneringen op papier 

te zetten blijft het voor het nageslacht bewaard. Dus………… laat u niet weerhou-

den en zet de gebeurtenissen uit uw jeugd op schrift. Indien nodig wil de redactie u 

daarbij graag behulpzaam zijn. Een aantal dorpsgenoten of oud dorpsgenoten zijn 

u reeds voor gegaan. 

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 Buuner-

veen en onze website; histver-nbb.nl zijn dus te bezoeken. 

Voor meer informatie over onze vereniging en het Glasmuseum kunt u contact op-
nemen met Jacco Pranger; secretaris van de vereniging. Tel. 06-21831002 of 
pranger@nieuwbuinen.com 
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Oudejaarsbijeenkomst 2022 

Na twee jaar geen oudejaars bijeenkomst te konden organiseren door het 

covid virus kon er nu weer een oudejaarsbijeenkomst worden georganiseerd. 

 

Het wordt al een traditie, vereniging voor Dorpsbelangen Nieuw-Buinen hou-

den geen Nieuwjaar receptie maar een oudejaarsbijeenkomst. 

Het was een heel goede druk bezochte oudejaarsbijeenkomst waar ook bur-

gemeester Jan Seton en de wethouders Ankie Huijing en Henk Zwiep aan-

wezig waren. 

Er werd door de voorzitter Derk Smit even een terugblik gegeven over het 

afgelopen jaar, Inmiddels is vereniging voor Dorpsbelangen niet meer is weg 

te denken uit Nieuw-Buinen en bestaat in 2023 15 jaar. 

Ankie Huijing wethouder leefgebied Nieuw-Buinen heeft mooie woorden ge-

sproken.  

De burgemeester vond het ouderwets gezellig op de oudejaarsbijeenkomst,  

Nieuw-Buinen is er klaar voor in 2023 een bruisend feest te houden omdat 

het dorp dan 200 jaar bestaat. 

Wij hebben een staan tafel aangeboden gekregen van 

Round 66 statafels uit Nieuw-Buinen met ons logo erop ge-

drukt. Wij vinden dit een heel leuk idee en bedanken Melis-

sa en Smit bedrijfswagens voor dit mooie geschenk.  

 

 

 

Voorzitter van 200jaar Nieuw-Buinen Peter Zwiers 

heeft iets verteld over de jubileum feest in juni 

2023 en de jubileumvlag gepromoot. 

 

 

De voorzitter van vereniging voor Dorpsbelangen heeft alle vrijwilligers en 

sponsoren bedankt voor hun steun over de afgelopen jaar. 

 

Gezamenlijke is er een toost uitgebracht op een mooie toekomst van ons 

dorp en de voorzitter wenste iedereen een goede jaarwisseling en een ge-

zond en een gelukkig Nieuwjaar. 

Na het officiële gedeelte werd het onder muzikale begeleiding van Freddy de 
Bruin een gezellige avond. 
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Het vierseizoenen wandelcircuit in de Drentse Monden en in de 

Kanaalstreek start op 18 maart 2023 in Musselkanaal 

Musselkanaal- ReumActief start in 2023 met de Lentewandeling in Musselkanaal, 

Het vierseizoenen wandelcircuit, wordt evenals in 2022 door ReumActief in sa-

menwerking met  Fysiotherapie Musselkanaal georganiseerd in de Drentse Mon-

den en in de Kanaalstreek  

De wandelingen zijn voor een ieder toegankelijk, ook voor mensen met fysieke of 

verstandelijke  beperkingen.  

De afstanden die gelopen kunnen worden zijn 3, 5, 10 of 15 km. Aan de 3 km kun-

nen ook gebruikers van een rolstoel of rollator deelnemen. Voor de deelnemers 

aan de 3 km is  begeleiding toegestaan. 

De Lentewandeling (de eerste wandeling in het circuit) vindt plaats op zaterdag 18 

maart 2023 in Musselkanaal.  

Voorinschrijven kan van 1 februari t/m 14 maart op www.reumactief.info   

Na-inschrijven is mogelijk op zaterdag 18 maart vanaf 09.00 uur in de kantine van 

de Tennisclub MTC, Nijverheidslaan 45 in Musselkanaal.  

De starttijden vanaf de tennisclub zijn: 15 km 09.30, 10 km 10.00, 5 km 10.30 uur 

en de 3 km om 11.00 uur. De deelnemers aan de 5, 10 en 15 km lopen gedeelte-

lijk langs de Semslinie (kunstlijn op de grens van Groningen en Drenthe). De wan-

delaars van de 3 km blijven op paden die geschikt zijn voor rolstoelen en rollators. 

Het inschrijfgeld voor alle afstanden bedraagt bij voorinschrijving € 5,00, inclusief 

een consumptie na afloop. Kinderen t/m 12 jaar betalen € 3,00 en worden na af-

loop op ranja getrakteerd. 

De kosten van na-inschrijving bedragen bij volwassenen € 6,00 en voor kinderen                

t/m 12 jaar € 3,00. Graag contant of met pin betalen! 

Deelnemers ontvangen na terugkomst een stempelkaart. Bij deelname aan drie 

van de vier wandelingen in 2023 ontvangen de deelnemers een leuke herinnering. 

Deze kan vanaf de eerste wandeling in 2024 worden opgehaald. De herinnering 

over 2022 kan vanaf de Lentewandeling in Musselkanaal in ontvangst worden ge-

nomen.  

De volgende wandelingen in het circuit zijn: 17 juni Zomerwandeling in Nieuw Bui-

en, 16 september Herfstwandeling in Jipsingboertange en 16 december Winter-

wandeling in    Valthermond. Van deze wandelingen worden de locaties nog be-

kend gemaakt. 

Voor nadere informatie kunt u op werkdagen tussen10.00-16.00 uur contact opne-

men met Anita Sanders, 06-25312009 of mail naar: info@reumactief.info 

http://www.reumactief.info
mailto:info@reumactief.info
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Nieuws van Kindcentrum De Klister  

De kerstvakantie ligt alweer een tijdje achter ons en de eerste schoolweken van 

2023 hebben we gehad. We wensen iedereen een mooi jaar toe, vol geluksmo-

menten. Een jaar, waarin iedereen zich optimaal kan en mag ontwikkelen.  

Nationale Voorleesdagen 

De Nationale Voorleesdagen zijn woensdag 25 januari van start  

gegaan. Voorlezen aan kinderen is belangrijk en dit doen we in alle 

groepen dan ook dagelijks. Voorlezen prikkelt de fantasie, ontwikkelt 

het taalgevoel en bezorgt ze veel plezier. De Nationale Voorleesdagen hebben 

als doel het voorlezen aan kinderen die zelf nog niet kunnen lezen, te bevorde-

ren. Zo worden kleintjes grote lezers. Als aftrap werden onze peuters en kleuters 

voorgelezen door juf Hetty, onze directeur. Ze las de kinderen voor uit het pren-

tenboek van het jaar; Maximiliaan Modderman geeft een feestje. Later op de  

ochtend werden de kinderen uit groep 2/3 voorgelezen uit hetzelfde boek, door 

onze voorleeskampioen Janthe.  

Onze peuters koppelden verschillende activiteiten aan het thema van het boek 

over Maximiliaan; modder en viezigheid. Ze mochten heerlijk kliederen 

met modder, zowel met hun handen als hun voeten. Dat gaf een grap-

pig, gek en leuk gevoel! 

 

Rekenen kan ook buiten! 

Juf Bettine nam haar groep 2/3 afgelopen week mee naar buiten 

voor een rekenactiviteit; Rekenen terwijl je lekker aan het bewe-

gen bent, de kinderen genieten daarvan! 

Diverse onderzoeken tonen aan dat bewegen tijdens het 

leren een positieve invloed heeft op de hersenactivitei-

ten. Hierdoor kunnen kinderen zich beter concentreren en neemt de 

taakgerichtheid toe. Bovendien versterkt bewegen het zelfvertrouwen 

van leerlingen. 

De groep ging buiten aan de slag met de getallenlijn en ze legden de kaartjes  

op de juiste plek. 

Kinderopvang  

Wij zijn een integraal kindcentrum; opvang en onderwijs onder één dak! Dat bete-

kent dat we met elkaar samenwerken en de doorgaande lijn belangrijk vinden. 

Deze doorgaande lijn begint bij de kinderopvang en gaat door tot groep 8.  

Peuters die 4 jaar worden, stromen door naar groep 1 en deze overgang verloopt 

soepel, doordat ze al bekend zijn op het kindcentrum. De kleuterjuffen kennen ze 

al en doordat de peuters geregeld samen spelen met de kleuters, leren de  

kinderen elkaar ook al kennen.  
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Op onze opvang hebben we een kinderdagverblijf voor 0-4 jarigen, een peuter-

opvang 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 staan de directie en/of onze kinderopvangcoördinator u 

graag te woord. U kunt bellen naar 0599-613863.  

Kindcentrum de Klister   

Noorderdiep 123  

9521 BC Nieuw-Buinen 

       Kindcentrum de Klister         ckcdeklister 

http://www.deklister.nl
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Lefier stelt zich voor! 

Ongetwijfeld ziet u met regelmaat medewerkers van Lefier door Nieuw Buinen  

rijden, fietsen of wandelen. Vaak zijn we herkenbaar door het logo op de auto of 

op onze jas of omdat wij elkaar al eens hebben ontmoet. Maar wie is nu wie en 

wat doen wij eigenlijk in Nieuw Buinen?  

 

Het Sociaal Beheer van Nieuw Buinen bestaat uit 4 medewerkers: 

Janna Speelman is bewonersparticipant. Zij houdt zich vooral bezig met de ver-

taalslag van het beleid van Lefier naar de woonwijk en vice versa. Vaak kunt u 

Janna tegenkomen bij bewonersavonden waarbij Lefier voorlichting geeft over 

woningrenovatie, sloop of nieuwbouw! 

Erna Meijering-Elting is medewerker bewonerszaken. Zij werkt al bijna 20 jaar bij 

Lefier, waarvan de laatste 5 jaar nu bij het gebiedsteam Stadskanaal/Borger-

Odoorn. Zij houdt zich hoofdzakelijk bezig met woonoverlast situaties, huurincasso 

zaken en de plaatsing van doelgroepen.  

Harold Menzen is wijkbeheerder en ook al vele jaren een bekend gezicht in Nieuw 

Buinen. Harold rijdt veelvuldig met de auto door het gebied en ziet toe op het grijs 

en groen in de wijk en het onderhoud van de tuinen. Ook beantwoord hij vele  

vragen op het gebied van tuinonderhoud, schuttingen, het hebben van dieren etc. 

Recentelijk is het team aangevuld met de komst van Joyce Sisal. Joyce is ook me-

dewerker bewonerszaken en heeft hetzelfde takenpakket als Erna. Joyce is onze 

vliegende keep en werkt in bijna alle dorpen en plaatsen binnen ons gebiedsteam! 

Het team sociaal beheer is laagdrempelig in contact en staat altijd open voor een 

praatje of advies. U kunt ons bereiken via het centrale telefoonnummer van Lefier 

088 – 20 33 000. 

Hartelijke groet,       

Lefier                                                                    

Janna, Erna, Harold en Joyce  

                                                                                   

 

 

 

                                                               Op de foto: Erna, Janna en Harold 
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KNWU-kampioenschap weg, district Noord in Nieuw-Buinen 

Op maandag 29 mei 2023, 2
e
 Pinksterdag zal Nieuw-Buinen het decor zijn 

voor één van de belangrijkste wielersportevenementen van het jaar. Het 
KNWU-kampioenschap op de weg in het district 
Noord.  Het district omvat de provincies Gronin-
gen, Friesland en Drenthe. Totaal zullen zo’n 325 
renners en rensters strijden in de leeftijd van 14 
jaar en ouder om podiumplaatsen bij maar liefst 13 
kampioenschappen in de diverse categorieën. De 
podiumplaatsen zijn van groot belang omdat ze de 
renners rechtstreeks een startpositie kunnen ople-
veren voor deelname aan het Nederlands Kampi-
oenschap op de weg later dit jaar. 

Foto: www.Meijco.nl - Jurjen Rollingswier als verzorger in actie. 

Jurjen Rollingswier zelf woonachtig in Nieuw-Buinen en al jaren actief als ver-

zorger in de wielersport vindt het geweldig dat zijn Nieuw-Buinen erin ge-

slaagd is zo ’n aansprekend en belangrijk wielerevenement naar het dorp te 

halen. ‘Kijk als de provincie Drenthe met het Europees Kampioenschap de 

Veenkoloniën niet aan doet nou dan halen we zelf wel de wielersport naar 

ons dorp!’, zo merkt hij met een glimlach op. ‘….. maar ere wie ere toekomt 

we krijgen daarbij veel ondersteuning van de Stichting BAG fondsen waar-

door we Nieuw-Buinen sportief goed op de kaart weten te houden. We zijn 

daarnaast ook bezig om tegen die tijd een ‘Dikke banden race’ te houden in 

ons dorp’, zo merkt de enthousiaste Jurjen op.  

De gemeente Borger-Odoorn heeft verheugd gereageerd, dat langs de grens 
van de provincies Groningen en Drenthe in het voormalige veengebied in ‘de 
Monden’ er een parkoers is gevonden van ca. 6,5 km., die voldoende  
uitdagingen biedt om hier de kampioenschappen te organiseren.  

Het parkoers loopt natuurlijk door kerndorp Nieuw-Buinen. Naast de Perma-
nence ingericht bij de Voetbalvereniging Nieuw–Buinen zal ter hoogte van de 
ingang naar de sportlocaties van ook de Skeeler-Schaatsbaan van Schaats-
vereniging Nieuw-Buinen de start en de finish van de diverse kampioen-
schappen op het Zuiderdiep plaats vinden. 

De Stichting Ondersteuning Wielersport Organisator (SOW) organisator van 
de European Junior Cycling Tour (Jeugdtour  
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Foto: www.Otti.nl -  KNWU kampioenschappen op de weg district Noord,  

2018 Gieten Hondsrug, KNWU-district kampioenschappen.  

Bartje en de Dorpenomloop verwacht bij monde van Bram Dijkhuis, zelf wonen-
de in Stadskanaal, dat zich bij start en finish veel publiek gaat ophouden.  
Ook gaat hij ervan uit, dat de voortuinen van de huizen gelegen aan het  
parkoers dik bezet zullen zijn met hun bewoners om vanuit hun eigen stoeltje 
de wedstrijden op een gezellige wijze goed te kunnen blijven volgen.  

Dijkhuis is voorts zeer te spreken over het enthousiasme bij de mensen in 
Nieuw-Buinen, de besturen van de voetbal- en schaatsvereniging om  
ondersteuning aan dit sportevenement te willen verlenen. De opmerking, dat 
het parkoers overwegend vlak is en derhalve minder zwaar, wuift voorzitter van 
de KNWU-district Noord, Rikus Bartol desgevraagd gedecideerd weg. ‘Vraag 
aan Bauke Mollema en Maarten Ducrot waar ze hun klimcapaciteiten aan te 
danken hebben en dan zul je horen dat ze dat verkregen hebben door ‘het 
stoempen’ tegen de dikke wind in op de vlaktes o.a. door op de fiets van huis 
naar school heen en weer te gaan. Alleen de sterksten zullen op 2

e
 Pinksterdag 

in staat zijn zich in ‘de waaiers’ voorin te handhaven en tot aan de meet te  
strijden voor de kampioenschappen’, zo verwacht hij. 

De inwoners van Nieuw-Buinen en naaste omgeving zullen de komende  
maanden via de lokale en regionale bladen maar ook persoonlijk geïnformeerd 
worden over het wedstrijdprogramma en de verkeersmaatregelen, die voor die 
dag getroffen moeten gaan worden. 
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Programma 200 Jaar Nieuw-Buinen 31-05-2023 tot en met 04-06-2023 
 
Woensdag 31 mei 
Kinderen 2-8 jaar - doemiddag  Middag             Terrein feesttent 
Officiële opening    Avond   Feesttent 
Sociale Avond    Avond   Feesttent 
Donderdag 1 juni 
Seniorenmiddag    Middag             Dorpshuis Nieuw-Buinen 
Pubquiz     Avond   Feesttent 
Vrijdag 2 juni 
Theatervoorstelling voor kinderen  Ochtend             Kerk, Kerklaan 
Theatervoorstelling    Middag             Kerk, Kerklaan 
Optocht leerlingen    Middag  Route wordt nog bekend gemaakt 
Wandeltocht     Avond  Route wordt nog bekend gemaakt 
Theatervoorstelling    Avond   Kerk, Kerklaan 
Jeugdprogramma tot 16 jaar  Avond   Feesttent 
Disco vanaf 16 jaar    Avond   Feesttent 
Zaterdag 3 juni 
Dorpsontbijt     Ochtend             MFA Noorderbreedte 
Reünie     Middag               Feesttent 
Foto-expositie    Middag             Feesttent 
Oldtimershow- en tocht   Middag             IJsbaan en Zuiderdiep 
Zondag 4 juni 
Gezamenlijke kerkdienst   Ochtend             Sporthal De Splitting 
Darttoernooi     Middag               Feesttent 
Feestelijke afsluiting met prijsuitreiking  Avond  Feesttent 
Straatversiering 
Alle straten van Buinerveen en Nieuw-Buinen zijn opgedeeld in thema’s.  
Het is de bedoeling 
dat je samen met buurtgenoten aan de slag gaat met de versiering van je eigen straat. 
Natuurlijk mag er creatief worden omgegaan met het thema. Verras je buren maar!  
Opzondagavond 4 juni, als afsluiting van het jubileum, worden prijzen uitgereikt voor  
de mooistversierde straten. Natuurlijk komt er ook een route door onze dorpen om alle 
versierdestraten te bekijken. 

 
Oproep vrijwilligers 
We kunnen nog veel vrijwilligers gebruiken,  
immers vele handen maken licht werk! 
Lijkt het je leuk om mee te helpen voor en tijdens de  
viering, meld je dan aan door een email te sturen naar: 
200jaarnieuwbuinen@gmail.com en geef gerust aan  
waarmee je wilt helpen. 
 
Leuke artikelen kun je bestellen  
via: https://200jaarnieuw-buinen.nl/winkel 
 

mailto:200jaarnieuwbuinen@gmail.com
https://200jaarnieuw-buinen.nl/winkel
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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


-37- 

 

Studio Hairwellness  

in Nieuw-Buinen. 
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Dorpsbudget Nieuw-Buinen 2023. 
 

De vereniging voor Dorpsbelangen Nieuw-Buinen heeft van de gemeente 
Borger-Odoorn het beheer over een dorpsbudget voor Nieuw-Buinen. 
 
Alle dorpsbewoners en organisaties uit ons dorp kunnen bij de vereniging 
voor Dorpsbelangen Nieuw-Buinen een financiële bijdrage aanvragen voor 
een door hen te organiseren activiteit in het jaar 2023. 
 
De activiteiten moeten voldoen aan de volgende voorwaarden: 
A.  De activiteiten dragen bij aan het instant houden of verbeteren van de 

leefbaarheid in het dorp Nieuw-Buinen; 
B.  De activiteiten mogen niet in strijd met de wet, het gemeentelijke beleid 

of het beleid van andere overheden; 
C.  De activiteiten zullen bij voorkeur zijn opgenomen in een actuele en 

door het werkgebied opgestelde dorpsagenda. Daarnaast dienen ze 
vermeld te worden op de website en de dorpskrant  van Vereniging 
voor Dorpsbelangen Nieuw-Buinen. 

D.  Er vindt enige mate van zelfwerkzaamheid van de inwoners plaats bij 
de voorgenomen activiteiten. Zonder daarbij het openbare gebied ge-
weld aan de doen, dan wel onveilig te handelen en/of een onveilige si-
tuatie te creëren;  

E.  Bij de aanvraag dient te worden vermeld wat het doel is van de activiteit 
en waar en wanneer deze wordt gehouden of plaatsvindt;  

F.  Bij de aanvraag dient tevens de naam en het adres van de organisatie 
te worden vermeld, alsmede de contactpersoon en zijn/haar contactge-
gevens. 

G.  Tot slot dient aan de aanvraag een begroting te worden toegevoegd, 
hierin dient tevens het gevraagde bedrag te worden vermeld. 

 
      Het dorpsbudget betreft een beperkt budget, met de vele verenigingen 

en organisaties in ons dorp, zullen niet alle aanvragen gehonoreerd 

kunnen worden. Als vereniging voor Dorpsbelangen zullen wij het 

dorpsbudget op een zo goed en eerlijk mogelijke manier gaan beheren. 

 

      Aanvragen die aan de voorwaarden voldoen zullen bij meerderheid van 

stemmen gehonoreerd worden zolang er voldoende dorpsbudget is.  

 
      Uw aanvraagformulier aanvragen per mail: 

info@dorpsbelangennieuwbuinen.nl  daarna ingevuld retourneren  
      of inleveren Vijverlaan 13  9521CC  Nieuw-Buinen. 
 
      Bestuur vereniging Voor Dorpsbelangen Nieuw-Buinen. 

mailto:info@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
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