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*Aangeleverde kopij kan geweigerd worden voor plaatsing, dit ter beoordeling van de
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NOVEMBER

Er was genoeg werk te doen bij de Natuurwerkdag. Meer hierover in deze uitgave van Kontakt.

VAN DE REDACTIE
‘Samen maken we Kontakt!’ Dat is de uitspraak die we vaker naar voren brachten. Maar dat is ook
daadwerkelijk zo! De redactie zorgt weliswaar voor de samenstelling en opmaak van het blad, maar Uw
ideeën en tips zijn zeer welkom waar we, indien mogelijk zoveel mogelijk gehoor aan geven om Kontakt
van ons allen te laten zijn. Een goed voorbeeld is de infopagina, waar we voor jaren terug een tip over
binnen kregen. Deze is inmiddels uitgeroeid tot 4 pagina’s. Maar ook de interviews en de
activiteitenkalender o.a. komen allemaal van de lezers van Kontakt. Deze zijn tot stand gekomen d.m.v.
tips uit Nieuw-Balinge. En natúúrlijk wordt Kontakt in stand gehouden vanwege de financiële giften, óók
van U! Hiermee wordt elk jaar weer duidelijk hoeveel waardering, affiniteit en hoe belangrijk u Kontakt
vindt voor ons dorp! De redactie wil dan ook iedereen bedanken die een financiële bijdrage heeft geleverd
aan Kontakt!
Het begint al binnen te druppelen zodra onze oproep van de vrijwillige bijdrage te lezen is de editie van
oktober. Dan al krijgen we zo nu en dan een financiële gift gedoneerd. Dat varieert van een enveloppe in
de bus, of een mailtje met de mededeling dat men al een bijdrage heeft overgemaakt. Maar ook de huis
aan huis collecte was weer positief te noemen. Zelfs ná die week komen zo nu en dan nog giften binnen.
Van oud Nieuw-Balingers die hun bijdrage overmaken, maar ook van bewoners die niet thuis waren in die
week, enz. De redactie wil langs deze weg de vrijwilligers die een route op zich hebben genomen bedanken
voor hun inzet, maar ook de financiële giften van een paar clubs/verengingen en zeker U waarmee u weer
liet zien dat U Kontakt een warm hart toedraagt. Was u niet thuis? U kunt ons bellen, of uw bijdrage
overmaken op rek.nr: 36.94.00.453 tnv Plaatselijk Belang, o.v.v. Kontakt
En… heeft U een opmerking, mededeling of een idee voor Kontakt; meldt het ons!
Ons dankwoord nam een te grote ruimte in beslag om hier aan te geven wat er deze maand aan kopij is
aangeleverd, maar juist daarom zal de inhoud van deze editie nog meer een verassing zijn.
Kortom; veel plezier bij het lezen van Kontakt november!

Nieuwe start
Kinderwerk
in januari 2014!
Een aantal mensen hebben al
enthousiast gereageerd om
mee te willen werken aan een nieuwe start voor
het kinderwerk.
Op 18 november a.s. staat een bijeenkomst
gepland om samen te overleggen hoe we het
programma gestalte gaan geven.
Mocht u ook nog iets willen betekenen voor het
kinderwerk, of wilt u meer informatie kom dan
naar deze vergadering in Dorpshuis “De Heugte”
AANVANG: 19.30 uur!
Met vriendelijke groet en tot ziens,
Richard Mol

De gezelligste visite van Radio Drenthe.
Presentatie: Hennie Kuijer en Harm
Dijkstra

Zaterdag 16 november 2013
Van 10.00 uur tot 12.00 uur
Dorpshuis “De Heugte”
NIEUW – BALINGE

Kijk op rtvdrenthe.nl voor meer
informatie.
ALTIJD IN DE BUURT
RTV DRENTHE!

22 november voor 25
euro in Westerkim
rijbewijskeuringen
Verloopt uw rijbewijs binnen
een half jaar en heeft u een
medische keuring nodig omdat u 70 jaar of ouder
bent, of omdat u om medische redenen moet
worden gekeurd voor het verlengen van uw
rijbewijs B/E? Maak dan nu alvast een afspraak
voor de rijbewijskeuring in Hoogeveen. De prijzen
zijn inclusief BTW.
Locatie: Verzorgingshuis De Westerkim |
Hoogeveen, Bosboomstraat 26
Tarief: € 25,00 voor de 70+ B/E keuring, € 50,-voor chauffeurs jonger dan 70 met C/D/E
rijbewijs
Data: 22 november en vervolgens eens per
maand
Ook houders van een taxipas kunnen hier terecht;
deze keuring kost € 50,--.
Afspraak maken
Wilt u meer informatie over deze rijbewijskeuring,
of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact
op met het afsprakenbureau (09.00 – 18.00 uur):
0516-514574 of 06-14716543
Online afspraak maken:
http://rijbewijskeuringen.wix.com/rijbewijskeurin
gen
Let op: Het is niet mogelijk rechtstreeks bij de
locatie een afspraak te maken.
Meenemen voor de keuring
Voordat u naar de keuring gaat dient er eerst bij
de gemeente een Eigen Verklaring met
Geneeskundig Verslag gekocht te worden. De
voorzijde van het formulier vult u alvast thuis in.
Verder is het van belang om mee te nemen naar
de keuring: uw rijbewijs, een klein beetje urine in
een urinecontainertje en eventuele medicatie.
Een bezoek aan de opticien voor (gratis) controle
van de ogen is aan te raden indien uw ogen of bril
het laatste jaar niet zijn gecontroleerd. Nieuwe
glazen/lenzen kunnen een eventuele herkeuring
voorkomen.
De verwerking en beoordeling van de Eigen
Verklaring door het CBR kan tot 3 maanden in
beslag nemen. Geadviseerd wordt om ten minste
4 maanden voor het verlopen van de geldigheid
van het rijbewijs een afspraak te maken voor een
keuring. Ook inwoners uit omliggende
gemeenten zijn van harte welkom.

Hallo allemaal,
Binnenkort 15
november a.s.
gaan we weer
op vakantie naar
Gambia. Wij
vinden Gambia
een geweldig
vakantieland. Dit
land waar erg vriendelijke mensen wonen (wordt
ook wel Smiling Coast genoemd) staat ergens
onderaan de lijst van de armste landen ter
wereld. Dit wordt de 3e keer dat we dit land
bezoeken en draaide het eerste jaar nog om een
lekkere, luie vakantie, tegenwoordig gaan we
erheen om zowel van vakantie te genieten maar
het overgrote deel van de tijd gaat op aan het
helpen en bezoeken van hulpprojecten die
voornamelijk worden opgestart en onderhouden
door de Stichting “Bennie helpt Gambia u ook!”
uit Coevorden.
Vele hulpprojecten hebben we bezocht, dit
gebeurde uit belangstelling en ook om te kijken
waar de goederen blijven die wij elke maand
opsturen met een zeecontainer van deze stichting
( http://www.bennieahlers.nl/nieuws ). Het is
gewoon ongelofelijk wat deze vrijwilligers elke
maand weer presteren om dit allemaal te
realiseren.
Bij het bezoeken van de verschillende projecten
zijn we eigenlijk wel erg gepakt door het
weeshuis wat we hebben bezocht.
Dit weeshuis bied aan ongeveer 45 erg jonge
meisjes, onderdak, educatie, verpleging en
voeding. Afgelopen jaar hebben we mede met de
stichting ervoor kunnen zorgen dat we 45 dikke
matrassen, afkomstig van het Attractiepark
Slagharen hebben kunnen vervoeren om deze
kinderen een fijne slaapplaats te geven, voorheen
sliepen ze gewoon op de grond. De andere 450 st.
zijn beschikbaar gesteld voor kleine lokale
ziekenhuizen.
Even terug naar het weeshuis want daar willen
wij jullie speciale aandacht voor vragen. Deze
meisjes hebben dus regelmatig te weinig of
gewoon geen eten. Vaak eten ze een mengsel van
afval maïs wat is gekookt en veel weg heeft van
stijfsel of behangplaksel en hier zouden wij graag
iets aan willen veranderen. Vaak wordt gezegd
dat als je in de arme landen iets doet, het een
druppel op de gloeiende plaat is, maar vele

druppeltjes maken misschien wel een klein
stroompje en de dankbaarheid van deze meiden
is zo ontzettend groot als ze iets krijgen, dat is
met geen pen te beschrijven. Een pen is een
wereldwonder en speelgoed kennen ze helemaal
niet. Van deze spullen hebben we erg veel
gekregen en deze aan het tehuis geschonken.
Maar eten is toch wel het aller belangrijkste voor
een ieder en nu is bij ons het idee ontstaan om
hier iets aan proberen te doen.
Even een voorbeeld:
Voor ongeveer € 22,50 koopt men een zak rijst
waar deze meiden en begeleiding circa een week
van kunnen eten.
Nu wilden wij vragen of jij of jullie € 2,50 wilden
schenken zodat we bij elke negen donaties weer
een volle week eten hebben voor deze meisjes
die echt aan de onderkant van de wereld
samenleving leven.
Meer mag natuurlijk altijd.
Wij zullen zelf de eerste €100,00 doen zodat deze
meiden al voor 1 maand genoeg eten hebben.
Omdat we in de periode dat we in Gambia zijn,
zelf de rijst zullen kopen en overhandigen, kan
iedereen die een donatie heeft gedaan er 100%
van op aan dat het op de goede plek komt en
niets maar dan ook geen korrel aan de strijkstok
blijft hangen.
Onderstaande link geeft meer informatie over het
wel en wee van dit weeshuis wat op een
geweldige manier en met buitensporig
enthousiasme wordt geleid door Fatou.
http://www.zuidfriesland.nl/nieuws/13999/marij
ke-holtland-biedt-gambia-hulp/
Mochten jullie deze meisjes willen steunen dan
zullen ze jullie daar zeer dankbaar voor zijn.
Hoe kunnen deze meiden worden geholpen
Dit kan doormiddel van bv. € 2,50 over te maken
naar: T. Mennink RABO Westerbork. 369427319
onder vermelding: Hulp weeshuis Gambia.
Contant mag natuurlijk ook.
Vertrouwen is een schone zaak en dit zullen wij
zeer zeker niet beschamen.
Als jullie een mailadres doorgeven zullen we zeer
zeker bij terugkomst verslag uitbrengen en foto's
laten zien
Met zeer vriendelijke groet,
Tina en Tieme Mennink

Tienersoos teenspirit organiseert een

Zaterdag 30 november pietendisco !
18;30 tot 19:15 voor peuters en kleuters
19;30 tot 20;30 voor de kinderen t/m groep 7
In de soosruimte! entree €1,50
We zullen gaan dansen en zingen, er komen natuurlijk
ook echte pieten dus heeeel veel lekkers en
pepernoten! kom jij ook?

Daarna filmavond ! Hierna is er om 20.15 filmavond
voor groep 8 tot 16 jaar. Hier is de entree €2 drinken
en wat lekkers. Kom allemaal…Gezellig!!

sinterKLaas heeft Laten weten …

dat hij de
Kinderen in nieuw – baLinge
niet zaL vergeten!
hij Komt 4 december 2013
samen met zijn pieten naar
dorpshuis “de heugte”
aLLe Kinderen tot en met de
basisschooL zijn van harte weLKom op
dit feest! aanvang: 14.00 uur!
OUDERS / VERZORGERS
Deze strook invullen en dan in de Brievenbus van het Dorpshuis deponeren voor 25 november 2013!

Naam: …………………………………………… Ik ben ……. Jaar!
Naam: …………………………………………… Ik ben ……. Jaar
Naam: …………………………………………… Ik ben ……. Jaar!
Naam:……………………………………………. Ik ben ..…...Jaar!

Rabobank Westerbork
boekt in jubileumjaar 2012
meer winst
In het afgelopen jaar 2012 vierde
Rabobank Westerbork het honderdjarig bestaan
en maakte 6% meer winst dan in 2011. Het eigen
vermogen van de bank is toegenomen tot bijna
30 miljoen euro. In 2012 stegen de renteinkomsten, terwijl de rentelasten afnamen. Dit
staat in het jaaroverzicht dat op dinsdagavond 12
november op de agenda staat van de Algemene
Ledenvergadering.
De financiering van bedrijven steeg vorig jaar in
rap tempo. Tegen de landelijke trend in behaalde
Rabobank Westerbork hiermee een recordscore
van 11,3%. Vooral in de agrarische sector is veel
geïnvesteerd. De landbouw is in de omgeving van
Westerbork sterk vertegenwoordigd. De
bedrijfsresultaten zijn gemiddeld genomen
positief en door het afschaffen van de Europese
regeling voor melkquota in 2015 heerst met
name in de zuivelsector een optimistische kijk op
de toekomst. Agrarische ondernemers investeren
daarom volop in bedrijfsovernames, uitbreiding,
verbouw, nieuwbouw en het aankopen van
grond.
Voor het lopende jaar 2013 zijn de verwachtingen
van Rabobank Westerbork minder positief. Ook al
kent deze regio weinig conjunctuurgevoelige
branches, de gevolgen van de economische crisis
blijven niet uit. Vooral het midden- en kleinbedrijf
heeft te maken met minder
consumentenbestedingen en investeringen. Een
pluspunt is wel de stabilisatie van de
huizenmarkt.
De sombere economische vooruitzichten met een
laag consumenten- en ondernemersvertrouwen
raken ook Rabobank Westerbork. De
winstmarges komen onder druk te staan. Ook de
aanpassing van de financiële verhoudingen
binnen de centrale Rabobankorganisatie en de
hogere personeelskosten vanwege veranderingen
bij de bank in Westerbork hebben invloed op het
rendement. De directie verwacht dat de netto
winst in 2013 circa 20% lager uitvalt dan in 2012.
Het dal in de economie weerhoudt Rabobank

Westerbork er niet van te blijven investeren in de
toekomst. Zo wordt momenteel een plan
uitgewerkt om het bankgebouw een opknapbeurt
te geven. Periodiek onderhoud is nodig om het
pand in goede staat te houden en is ook bedoeld
om de klanten er zo goed mogelijk te kunnen
ontvangen en bedienen. Hiervoor heeft de bank
ook nog een paar nieuwe deskundige en ervaren
medewerkers aangetrokken. Zij helpen mee aan
het verder verhogen van de kwaliteit van de
kleinste zelfstandige Rabobank van Nederland.

Schoolfonds
Dankzij het schoolfonds beschikt de Meester
Sieberingschool nu over 10 mp3-spelers en 20
koptelefoons. Maandag 7 oktrober j.l. werden de
koiptelefoons en de MP-3 spelers door het de
heren Albert Wielink en Raymond Peters
overhandigd aan plaatsvervangend school
coördinator Albert Wilkens. De school is
natuurlijk erg blij met deze gift en wil het bestuur
en de leden van het schoolfonds hiervoor
hartelijk bedanken!
Fonds Verstandelijk Gehandicapten.
De collecte heeft het mooie bedrag van € 281,61
opgebracht.
Het thema van deze collecte was: "Geef Lotte een
kans".
Hart. dank voor Uw gaven en de collectanten
voor hun inzet, dank zij jullie inzet
is dit weer mogelijk geweest.
namens het fonds,
Margo Kraijesteijn.

Dorpsgenoot Jur Huizenga bezocht in september jl.
samen met zijn reisvriendin Coosje Noord-Korea, het
land van president Kim. Zij toerden dit keer niet zoals
zij anders doen, op eigen gelegenheid met openbaar
vervoer, maar met een busje onder toezicht van 2
gidsen. Dit is de enige mogelijkheid om Noord-Korea te
bezoeken. Hier volgt een verslag een paar
belevenissen.

Landkaart van het schiereiland Korea
Noord-Korea heeft in het buitenland geen goede
naam. Het staat bekend als oorlogszuchtig, het
ontwikkelt een atoombom en het onderdrukt zijn
bevolking. Minder bekend is, dat de grootvader en
vader van de huidige president bijna als heiligen
vereerd worden. Daar gaat het in dit artikel over. Voor
het gemak wordt de grootvader als Kim I aangeduid,
de vader als Kim II en de huidige baas van het land als
Kim III.
Kim I leidde in de Tweede Wereldoorlog de guerrilla beweging tegen de Japanse bezetting en stichtte in
1948 de Democratische Volksrepubliek Noord-Korea
waarvan hij president werd. Hij verbood de
uitoefening van godsdienst en stelde dat ”de Mens en
alleen de Mens zijn eigen lot bepaalt”. Om een land
voorspoed te brengen, heeft het een Groot Leider
nodig die het volk als een vader behandelt. De lezers
begrijpen het al: Kim I benoemde zichzelf tot Groot
Leider en Vader van het Noord-Koreaanse volk. Zijn
zoon Kim II liftte op de roem van zijn vader mee nadat
deze overleden was. Kim III is aan de macht sinds 2011
toen Kim II overleed.
Kim I en II werden al tijdens hun leven als heiligen
vereerd. Beiden droegen de titel Groot Leider. Kim I
werd benoemd tot Eeuwig President en Kim II tot
Eeuwig Voorzitter van de Arbeiderspartij. Het land
heeft nu dus geen levende president en
partijvoorzitter meer. Maar dat is geen probleem,

want Kim III is Opperste Leider van de Republiek
oftewel baas van alles.
Een typisch voorbeeld van de persoonsverering
vormde ons bezoek aan het mausoleum waar de
gebalsemde lichamen van Kim I en II opgebaard liggen.
Vóór onze reis hadden we al gehoord dat dit een
hoogtepunt van ons bezoek aan Noord-Korea zou
worden en wij daarvoor nette kleding dienden te
dragen. Coosje en ik hadden ieder daarom een jasje
meegenomen en ik zelfs een stropdas. Om het
bijzonder te houden, is het mausoleum slechts 2 dagen
per week open en men moet zich tevoren aanmelden.
Na aankomst bij het mausoleum liet men ons eerst een
stief kwartiertje wachten. Daarna meldde onze gids
zich bij de portiers die in een groot boek nakeken, of
onze groep wel aangemeld was. De aanmelding bleek
doorgekomen te zijn. We moesten als eerste door een
metaaldetectorpoortje en vervolgens over een
draaiende-rolborstelmat lopen om onze schoenen
schoon te maken. Dat was nog niet voldoende, want er
volgde nog een föhntunnel van ca. 3 m lengte om ons
stof- en bacterievrij te blazen. Een loopband van zeker
150 m lengte met stemmige muziek leidde ons verder.
Als jongere ouderen wilden wij op de loopband gaan
wandelen, maar daarvoor ontvingen we een
terechtwijzing. Het werd niet beleefd gevonden. In de
gang daarna stond een dame op wacht om de kleding
van de bezoekers aan een laatste inspectie te
onderwerpen. Onze gids kreeg de aanwijzing dat hij
zijn jasje moest dichtknopen. Waarna we eindelijk de
zaal konden betreden, waar Kim I ligt opgebaard.
Ruim, groots, eenvoudig en stijlvol. We lopen met onze
gids rond het lichaam, blijven aan 3 zijden (niet aan het
hoofdeinde) staan en buigen. Daarmee betuigden we
onze ”hoogste eerbied” aan de Grote Leider Kim I. Je
stelt je daarvoor in een rij op en buigt met z’n allen
tegelijkertijd op verzoek van de gids die ”buig
alstublieft” zegt.
Deelname aan dit ritueel, dat ook plaatsvond buiten
het mausoleum bij de talrijke monumenten van beide
Grote Leiders, valt niet te vermijden. We werden zelfs
een keer ”in de gelegenheid gesteld” om bloemen bij
zo’n monument te leggen. Het was voor ons geen
probleem om aan deze poppenkast deel te nemen,
want het is in feite het sprookje van de kleren van de
keizer en is het niet leuk om je in sprookjesland te
bewegen?
In het mausoleum komen we in de tweede zaal met
meer dan 400 buitenlandse onderscheidingen die Kim I
ontving: ridderordes, medailles, oorkonden enz.
Nederlandse onderscheidingen ontbreken, blijkt bij
mijn navraag. Pijnlijk. We betreden vervolgens de
derde zaal, waar het spoorwegrijtuig staat waarin Kim I
in het land rondreed. Aan de muur hangt een grote
kaart met de trajecten die hij heeft afgelegd, het

aantal keren dat hij gebruik gemaakt heeft van het
rijtuig en het totaal aantal gemaakte kilometers.
Daarna volgen 3 zalen die identiek zijn aan die van Kim
I, maar nu gewijd zijn aan Kim II. Dus weer 3 x buigen,
medailles en spoorwegrijtuig. Nu denk ik, dat er een
probleem aan de horizon verrijst. Er is in het gebouw
namelijk geen ruimte voor een derde Kim. Zou men
misschien denken, dat het Kim-regiem ondanks een
Eeuwige President toch niet eeuwig is, maar een einde
kan hebben?
Wanneer we een instelling bezochten zoals een
kunstmestfabriek of een boerderij, werden we altijd
eerst naar een informatiezaal gebracht. Daar kregen
we uitleg aan de hand van grote foto’s aan de muur
van Kim I en/of II, wanneer de Grote Leider de
instelling bezocht had en hoe vaak dit gebeurd was. Bij
één gelegenheid wist men zelfs te vertellen dat het
bezoek 2 uur en 40 minuten geduurd had. Ook kregen
we te horen, welke aanwijzingen hij gegeven had. Daar
moet niet gering over gedacht worden. Zo heeft Kim I
hoogst persoonlijk de samenstelling van het graszaad
bepaald dat het meest geschikt is voor het klimaat van
Noord-Korea.

Portret van Kim I en II met bloemendecoratie in een
plantenkwekerij
Kim I heeft ook zelf het terrein voor de filmstudio’s in
Pyongyang, de hoofdstad van Noord-Korea, uitgezocht
en deze studio’s niet minder dan 555 maal bezocht. Ik
kon mij niet inhouden om te zeggen: ”Ja, maar hij
woonde dichtbij.” Coosje vroeg later aan onze
vrouwelijke gids, waar Kim III woont. Terwijl ze haar
hand voor de mond hield, fluisterde ze als antwoord:
”Geheim!”.
Het filmstudiocomplex maakte overigens de indruk al
jaren lang niet meer in gebruik te zijn. Het mag
waarschijnlijk niet worden afgebroken. omdat het een
idee van Kim I was en je kunt buitenlandse toeristen
wat leuks laten zien.
Op de staatsTV die we in ons hotel konden ontvangen,
kondigt de omroepster met dramatische stem een

reportage aan over (naar later blijkt) een bezoek van
Kim III aan een nieuw schoolcomplex. Geen leerlingen
te zien, wel de Opperste Leider die glimlacht,
permanent met zijn armen zwaait en herhaaldelijk
wijst. Hij heeft goed begrepen dat TV voor
bewegende beelden gemaakt is. Wanneer hij naar
buiten komt, wordt hij door een uitzinnige menigte
soldaten toegejuicht. Roepen, gillen, wild met de
armen in de lucht zwaaien. Kim III stapt op een kleine
boot, waarna de menigte het strandje oprent en
vervolgens het water in om maar zo dicht mogelijk bij
hun Geliefde Leider te kunnen zijn. Tot hun hals staan
de mensen in het water en ze blijven maar roepen en
zwaaien. Kim III wuift vriendelijk terug.
.
Op een ochtend stappen we in ons busje waarin we
rondreden, en werden we verwelkomd met een
Weense wals uit de CD-speler. We maakten daarover
een aardige opmerking, waarop de gids antwoordde
dat de Grote Leider van deze muziek hield. En wij maar
denken dat de wals gespeeld werd om ons een plezier
te doen.
Het spreekt vanzelf dat Kim I en II niet alleen zeer
geliefd zijn bij de eigen bevolking, maar ook bij de
Noord-Koreanen die in het buitenland wonen. Het is
dan ook niet verwonderlijk dat de Grote Leiders niet
minder dan 23.000 geschenken van hen ontvingen.
Daarvoor is een prachtig museum met glimmende
natuurstenen vloeren gebouwd. We kregen dan ook bij
het binnengaan sloffen aan. Fotograferen mocht niet,
buigen bij de mammoet standbeelden in de centrale
hal uiteraard wel. In totaal bogen we tijdens ons
bezoek van 15 dagen 17 keer, dus gemiddeld meer dan
één keer per dag. Het houdt je lenig.
Alle volwassen Noord-Koreanen, zowel mannen als
vrouwen dragen zonder uitzondering een speldje van
Kim I en II op hun borst om hun aanhankelijkheid aan
de Grote Leiders te demonstreren. Helaas voor mij was
het speldje niet te koop of op andere wijze
verkrijgbaar. Jammer.
Het mag duidelijk zijn, dat met de geboorte van Kim I
in 1912 voor Noord-Korea de zon opging en een nieuw
tijdperk aanbrak. Dit wordt opgepaste wijze vorm
gegeven door net als bij de christelijke jaartelling vanaf
1912 een nieuwe, Koreaanse jaartelling te beginnen.
Deze wordt geschreven als b.v. 10 november 101
(2013) en overal in het land toegepast.
Tegen het eind van onze reis vroeg onze gids aan
Coosje, of ze niet in Noord-Korea wilde wonen. Coosje
antwoordde heel beleefd dat zij het land erg mooi
vond, maar er in Nederland een spreekwoord is dat
luidt ”Oost west, thuis best”. En daarbij sluit Jur zich
helemaal aan.

Hallo
Heeft u lastig te maaien gebieden of kunt u met
de grasmaaier niet overal bij komen?
Ik kom het bij u weg maaien.
Ik ben in bezit van een eigen bosmaaier met
draadkop en mesblad. Prijs in overleg.
Mvg,
Harm Prins
e-mail: greenlizzard_mk2special@hotmail.com
NIEUW-BALINGE - Nieuw-Balinge heeft een
nieuwe zandwand voor de oeverzwaluw.
Daarbij hebben Plaatselijk Belang,
Natuurmonumenten en Beugel Infra uit Beilen
samengewerkt. Vier jaar geleden lag er bij het
dorp een zandhoop langs de Hoogeveenseweg
van afgegraven landbouw grond van het terrein
langs de Hoogeveenseweg.
Daarin hadden zich oeverzwaluwen genesteld.
Het zand is afgevoerd voor gebruikt voor
afdekken van boorputten van de NAM.
Op dringend verzoek van Nieuw-Balingers is er nu
een nieuwe zandwal aangelegd, speciaal voor de
oeverzwaluw.

Activiteitenkalander Nieuw-Balinge
November
9 nov: OUD PAPIER
9 nov: Pokertoernooi in De Heugte
10 nov: toneeluitvoering VDO
16 nov: Hemmeltied RTV-Drenthe in de
Heugte van 10-12 uur
23 nov: toneeluitvoering VDO
23 nov: ‘De Foute Playbackshow’ in kantine
van SV Nw-Balinge.
30 nov: Pietendisco in de soos v.a 18.30
30 nov: Bingo De Heugte

December
4 dec: SINTERKLAAS komt naar ‘de Heugte’
aanvang 14.00 uur
13 dec: kerstdiner 60+ in ‘de Heugte’. Aanvang
11.30 uur

Cursusaanbod Buurtacademie:
Opfriscursus taal
De sociale media, het taalgebruik op de app,
facebook, twitter, of SMS! Of gewoon uw zoon
dochter helpen bij het huiswerk en erachter
komen dat het toch wel lang geleden is dat je zelf
in de schoolbanken zat. Hoe zit het nog maar?
Dat zal iedereen zich nog wel eens afvragen!
Voor iedereen die dit wel een beetje (of meer)
herkent, zal er in Nieuw- Balinge een opfriscursus
taal worden georganiseerd.
Deze cursus is gratis en wordt verzorgd door
docenten van het Drenthe College, in
samenwerking met de werkgroep Buurtacademie
Plaatselijk- Belang “De Vooruitgang”,Welzijns
Werk Midden-Drenthe en de Mr. Sieberingschool.
Denk nu niet dat u/jij de enige bent, maar wij
allen zijn er aan toe om een opfris cursus te
volgen.
Dus schroom niet, maar geef jullie op bij de
onderstaande e-mail adressen.
Plaats van de cursus is in het Dorpshuis “De
Heugte”.
U kunt zich hiervoor opgeven bij de werkgroep
Buurtacademie Margot Smeenge:
m.smeenge-konings@planet.nl of de Mr.
Sieberingschool: info.sieberingschool@obomd.nl

OPEN DAG
Zoals jullie allemaal vast wel gezien hebben is er
het afgelopen jaar druk gebouwd aan de
Noorderweg. Nu eindelijk alles klaar is willen wij
samen met de aannemer en alle leveranciers
iedereen uitnodigen om het resultaat van alle
inspanningen te komen bekijken. De open dag is
op vrijdag 15 november van 10.00 uur tot 16.00
uur.
Tot ziens
Fam Stegehuis.

Tienersoos Teenspirit

Het schema voor de soosavonden is iets veranderd voor november, dit ivm toneel.
02-11
09-11
16-11
23-11
30-11

Open
Dicht (toneel)
Open
Dicht
Pietendisco/Filmavond

Bart – Teun
Femke-Jennifer
Jorn – Bart

Marcella & Adri
Ouders?
Gretha

Voor zaterdag 16 november hebben we nog geen “oppasouder”.

Wie wil???
Doe even een belletje naar Anneke Oelen of Marinca van der Woude.

We hebben een Wii en nu ook een mooie grote tv. Nu zijn we nog op zoek naar
3 Wii controllers en eventueel leuke spellen voor de Wii.
Wie oh wie, maakt ons gelukkig?

Zaterdag 26 oktober deed de tienersoos mee aan de Nacht van de Nacht.
We hadden een leuke greppeltocht georganiseerd. De 40 enthousiaste tieners werden
ergens in de buurt van Gees uit de auto werden gezet. Vandaar moesten ze ongezien de
weg terug zien te vinden naar Nieuw-Balinge. Dit bleek best moeilijk, want er waren ook 6
mountainbikers op zoek naar de jeugd.
Bij aankomst had iedereen mooie, spannende verhalen. Volgens ons een geslaagde avond.
Bij deze willen we graag alle ouders en mountainbikers bedanken voor hun hulp.

• Zaterdag
23 november 2013

• Zaal open
19.00 uur
• Aanvang

• Pakket van € 1.000 aan
prijzen voor bingo en
verloting

• Hoofdronde t.w.v.
€ 200

• Vaste jackpot van
€ 100, € 150 en € 300

Bosbeheer Natuurmonumenten

50 jaar
Zomerfeest
2014
Van 21 tot en met 26 juli 2014 wordt het
50ste Zomerfeest gehouden!
Hoe gaan we dit met z’n allen vieren?
Gaan we ons dorp weer versieren en verlichten?
Gaan we weer voor een kinderoptocht?
Halen we oude spelen uit de kast?
Of gaan we juist voor iets nieuws?
Houden we weer een jaarmarkt
Is een Nieuw Balingse dorpsrevué haalbaar?
Wilt u daar aan mee doen?
Allemaal vragen waar we weleens een reactie van
u op zouden willen horen.
Uiteraard hebben we als bestuur ook al ideeën in
ons hoofd, maar daar kunnen we alleen
uitvoering aan geven als u het ook leuk vind om
eraan mee te doen?
Dus Nieuw – Balingers laat u horen, zodat we een
50 jarig jubileum vieren waar iedereen van kan
genieten.
Mail uw wensen ideeën naar:
josepost4@hotmail.com
Of zet het op papier en doe het in de brievenbus
bij een van de Stichtingsleden.
Anneke Oelen Wolverhaar 15
Koop Oelen Haarweg 28
Henriëtte Kreeft Haarweg 7
Jeanet Slomp Verl. Middenraai 55
José Post Robertusweg 16

Geachte Nieuw Balingers en
omgeving,
Op en rondom het munitiedepot
vinden deze herfst en winter
kapwerkzaamheden plaats in het bos
en op het voormalige munitiedepot.
Overwegend dunningen en slechts
hier en daar een groepenkap in de
bestaande bossen. Deze
werkzaamheden worden uitgevoerd samen met
de bosgroep en een aannemer en vallen onder
het FSC-keurmerkt voor verantwoord bosbeheer.
Doel van de houtkap is het verhogen van de
natuurlijke variatie in het bos en het verhogen
van de biologische rijkdom.
Tijdens de werkzaamheden kunnen paden te
lijden hebben van het werk en kan er mogelijk
tijdelijke overlast ontstaan. Daarvoor ons excuus.
Na de werkzaamheden zorgen we ervoor dat de
wegen en paden weer hersteld worden.
Voor vragen kunt u bellen met ons kantoor en
vragen naar boswachter Willem Borjeson die de
werkzaamheden zal begeleiden op 0521-591296

Lelieteelt Koolveen
Beste Nieuw Balingers en omgeving,
De afgelopen tijd komen veel vragen en ook
zorgen bij Natuurmonumenten binnen over de
Lelieteelt aan het Koolveen. Deze grond gaat over
naar Natuurmonumenten maar helaas is dat nog
niet zover. Het huidige grondgebruik is iets waar
Natuurmonumenten niets over kan zeggen
omdat de overdracht van de grond pas na 2015
zal gaan plaatsvinden. Uw zorgen delen wij en
ook wij moeten aanzien dat als de grond straks
over komt en een natuurbestemming gaat krijgen
er een lange weg te gaan zal zijn om de balans in
de bodem terug te krijgen om te kunnen werken
aan het verhogen van de natuurwaarden. Voor
dit moment kunnen wij niets anders doen dan
toekijken en de laatste twee jaren aftellen.
Met vriendelijke groet,
Andre Donker, boswachter Natuurmonumenten

Activiteitenoverzicht

WANNEER
Januari

WAT
Snertloop en mountainbiketocht
Mixtoernooi senioren (in Borkerkoel
Westerbork) en Chinees eten.
Evaluatie trainers/leiders
Februari
Feestavond vrijwilligers WNVBC
Maart
NL Doet
April
Verkoop loten
Mei
Jeugdmixtoernooi
Juni
Voetvolley
Finale Penalty bokaal
Stratenvoetbal en voetbalfeest
Verloting
Toernooi Witteveen
WNBC 09 toernooi
Juli
Zomerstop
Augustus
Start seizoen
September Vrijwilligersfeest
Oktober
Jaarvergadering
November Evaluatie trainers
December Oliebollen klaverjassen

DATUM
4-1-2014

29-10-2013 aanvang 20.30
23-11-2013 Foute karaoke avond
28-12-2013

Voor alle 60 + ers uit Nieuw Balinge

Vrijdag 13 december 2013
Aanvang 11.30 uur
Een heerlijk 3-gangen menu,
gekookt door de Mannen kookgroep &
geserveerd door Groep 8 van de Mr. Sieberingschool.
Muzikale invulling: Gerrit Kleine,Monique Wachters,
Melissa Jonker, en groep 8
Eigen bijdrage € 5.00 per persoon.
Indien gewenst kunt u thuis opgehaald worden.
Opgave vóór 9 december a.s. bij:
-Albert Wielink, Voornweg 10, tel. 321323
-Jose Post, Robertusweg 16, tel. 321354

--------------------------------------------------------Opgavestrook
Ik kom 13 december a.s. op het Kerstdiner.
Naam: ………………………………………………………………………………………………………………………
…… persoon / personen
Wil graag opgehaald worden vanaf adres:…………………………………………………………

Info : ijsverenigingnieuwbalinge@hotmail.com

Jaarvergadering 12 november 2013 om 20.00 uur in de kantine aan de Mantingerweg .

Natuurwerkdag
Op 2 november was er weer de
jaarlijkse natuurwerkdag deze werd
mogelijk gemaakt door steun van
Stichting Landschapsbeheer Drenthe,
met een flink aantal mensen werd de
heide ontdaan van opslag ,boompjes
zoals Prunus- Berk en Eik die niet in
een heideveld thuis horen .
Ook is de kikkerpoel opgeschoond er
word nu weer water ingepompt zodat
de kikkers er in kunnen overwinteren.
De opening werd verricht door
wethouder J.Pit en twee dames (Elisa
Hidding en Jennifer Span) die in het
kader van de maatschappelijke stage
mee hielpen , de lunch en benodigde
gereedschappen werden aangeboden
door de St Landschapbeheer Drenthe
,na afloop kreeg iedereen een dvd met een film over het ontstaan van het Drentsche landschap.
De komende weken willen we verder met het verwijderen van de opslag in het heideveld en de gewone
bos werkzaamheden zoals brandhout zagen voor de verkoop ,als u hier mee wilt helpen bent u van harte
welkom op zaterdag vanaf 09.00 uur bij de kantine.
Ook zullen we de sluizen die kapot zijn vervangen ook hier kunnen we wel enige hulp gebruiken .

OPROEP
In 2014 bestaat de ijsvereniging 50 jaar .
We willen graag zoveel mogelijk informatie over de ijsbaan het ontstaan van de ijsvereniging ,oud
bestuursleden. Ook willen we graag foto,s en verhalen van het verleden en het heden,ook oude schaatsen
en andere materialen die met schaatsen te maken hebben willen graag gebruiken. wie heeft er foto,s van
het konkelen ,schaatsen vissen en het klootschieten ? Deze materialen kunt u later terug krijgen .
Met vriendelijke groeten het Bestuur.

OPGELET!
Roelie Padding, De Breistroeken 62
Tel: 320957
Maar heeft u zelf een mooie
schaal, pot of vaas, ook die kan
ik voor u opmaken!

Vr. gr. Roelie Padding

Sport- en spelochtend
peuters en kleuters.
Op woensdagochtend 9 oktober hadden we in
het kader van de Kinderboekenweek (met als
thema 'Klaar voor de start') een sport-en
spelochtend georganiseerd voor peuters van juf
Karin en juf Tineke, de kinderen die bij Petra
komen in het Thuishuis de Vlinder en de kleuters
van de basisschool.
Er werd verzameld
bij
groep 1 en 2. Daar
hebben we de
spieren een beetje
losgemaakt op het
liedje 'Nijntje
danst'.
Daarna was het tijd voor lekker sporten in het
gymlokaal. Een aantal hulpmoeders hadden alles
al klaar gezet. We hebben ons een uur prima
vermaakt. Er waren heel wat zweetdruppeltjes
los gekomen.
Tenslotte hebben we een gezond hapje gegeten
bij de peuters. Natuurlijk hoorde daar ook een
appeltje bij. Deze hadden we gekregen van de OR
van de basisschool.
Langs deze weg, willen we iedereen bedanken,
die ons geholpen heeft deze ochtend.

TONEELVERENIGING V.D.O. heeft
noodzakelijker wijs een uitvoering datum
moeten wijzigen!
De toneel uitvoeringen zijn nu op:

Vrijdag 15 november
En Zaterdag 23 november 2013
Aanvang: 20.00 uur in
Dorpshuis “De Heugte”
Wij hopen u allen te mogen begroeten bij
de uitvoering van een leuk Blijspel geschikt
voor het hele gezin!
Tot ziens bestuur VDO

RAADSELS
1 Geef me eten en ik zal leven. Geef me
water en ik zal sterven. Wat ben ik ?
2 Ik ben gewichtsloos maar je kunt me
zien. Duw mij in een emmer en ik zal
hem lichter maken. Wat ben ik ?
3 Gooi mij over het hoogste gebouw en ik
zal niet breken. Maar leg mij in de
oceaan en ik ga stuk. Wat ben ik ?
4 Wie het maakt verteld het niet. Wie het
neemt weet het niet. Wie het weet hoeft
het niet. Wat is het ?
5 Wat wordt natter en natter des te meer
het droogt ?

De tuin hoeft dit najaar en de komende
winter niet kaal en kleurloos te zijn. Ook
het terras niet. Het kan er net zo fleurig
zijn als tijdens voorjaar en zomer. Kleur is
vooral in de winter geweldig belangrijk
om je fijn te voelen.
Niet alleen in huis en met de feestdagen.
Iedere dag. Juist als het grauw en somber
weer is, is het geweldig om potten en
bakken vol kleurrijke planten te zien: de
kledingmodekleuren voor deze winter
zijn in de sfeer van eischaalgrijs, taupe,
beige, modder, gecombineerd met zwart
en wit. Zet daar maar wat vrolijkheid
tegenover.
Maak die uitgebloeide zomerbakken
maar leeg, vul ze met verse potgrond
(zorg voor goede drainage) en planten
maar: bloeiende winterheide, violen en
prachtige planten in alle tinten groen.
Vrolijkheid die je volop vindt bij de
bloemist en in het tuincentrum.

Sommige bomen en struiken zijn in de herfst echt
adembenemend mooi. Al dat geel en goud en rood en paars!
Hoe warmer de zomer is geweest, des te meer kleur. Wie
eenmaal op een zonnige dag een herfstkleurende Amerikaanse
eik, rode esdoorn (Acer rubrum), amberboom (Liquidambar) of
tupelo (Nyssa sinensis) heeft gezien, vergeet dat nooit meer. Al
die prachtige bladkleuren ontstaan doordat er in het blad een
soort stofwisseling plaats heeft. De planten ‘weten’ dat ze het
blad moeten afstoten om de winter door te komen en niet
dood te vriezen. Daarom veranderen ze inwendig het een en
ander. De suikerspiegel in de sappen gaat omhoog (suiker
werkt als antivries), het bladgroen wordt uit de bladeren
gehaald, waardoor de vaak kleurrijke cellenlaagjes eronder
zichtbaar worden. En ze stoppen de bladeren vol met
afvalstoffen voor ze er afscheid van nemen. Dat alles geeft
dat geweldige kleurenfeest!

Kleurige bessen en andere vruchten:
We ontkomen er niet aan, want
stilaan beginnen de bladeren te
vallen, maar er valt nog veel te zien in
de tuin. Behalve van de prachtige
herfsttinten kan je nu ook genieten
van kleurige bessen en andere rijpe
vruchten. Zo draagt de vuurdoorn
een massa gele, oranje of rode
bessen. Een dergelijke groen
blijvende plant kan zowel tegen de
muur als in heggen worden geplant.
Aantrekkelijk zijn de vruchten van de
kwee-appel. De berberissen, die op
elke grondsoort groeien, zijn in de
herfst op hun mooist en de lage
pernettyastruikjes geven nog extra
kleur aan de tuin. En natuurlijk niet te
vergeten, de lijsterbes!

Skimmia's zijn zeer populaire potplanten die
een enorm marktaandeel verworven hebben.
De compacte groeiwijze, wintergroene
bladeren en mooie bloemen spreken veel
mensen aan. De bloemknoppen verschijnen
aan de planten vanaf eind augustus.
De Skimmia is een unieke toevoeging aan het
sortiment. De eerste en enige bontbladige
Skimmia die goed te kweken is. Goed vertakte
planten, veel bloemen die goed combineren
met het blad.

Eerlijk reizen in Malawi.
Vrijdag 20 september zijn wij, Marieke Doldersum en Jeanet
Slomp, op het vliegtuig gestapt naar Malawi. De reis was een
combinatie van vrijwilligerswerk doen en het reizen door de
mooie natuur van Malawi.
We hebben de reis geboekt bij 'Eerlijk
Reizen'. Deze organisatie staat bekent,
om samen met lokale gidsen de natuur
en de bevolking beter te leren kennen.
Als reiziger ga je zelf een paar dagen
werken op projecten en door het inhuren van lokale gidsen, kun je als reiziger wat
zien van Malawi, en krijgen deze lokale gidsen wat meer werk en een goed loon.
We begonnen de reis met een safari in het Liwonde National Park. Het was daar heel
erg mooi. We hebben veel wilde dieren van heel dichtbij kunnen zien. Tijdens deze safari konden we een
beetje wennen aan de Afrikaanse temperaturen.
Na dit avontuur zijn we verder gereisd naar het eerste
project, YODEP. Op dit project hebben we niet heel veel
kunnen betekenen als vrijwilliger, dat was jammer. We zijn
op een school geweest, hier probeerden we kinderen
kleuren te leren m.b.v.ballonnen en hebben een huisbezoek
bij een HIV patiënte gedaan, voor deze vrouw hebben we
water vanuit de waterpomp gehaald. Die nacht hebben we
in de community geslapen, dat betekend een nacht zonder
stroom, stromend water en voorzieningen. De wc was een
gat in de grond en als we wilden douchen werd er eerst wat
water gekookt op een vuurtje, om dat met een kopje over ons heen te kunnen gooien. Heel bijzonder.
Vanuit Yodep, zijn we naar het project Chadof gegaan. Hier
hebben we wel heel veel kunnen doen in de twee dagen dat
we daar waren. Marieke heeft op een school poetsinstructie
gegeven en we hebben veel van onze sponsorspullen, o.a. de
pennen, potloden en ballonnen kunnen weg gegeven. De
kinderen waren erg dankbaar. Ook hier zijn wij op huisbezoek
geweest. We hebben kennis gemaakt met een meisje van
negen jaar oud, ze is verlamd aan haar benen en haar moeder
bracht haar elke dag, op haar rug naar school. De mensen van
Chadof gaan om de zoveel tijd kijken hoe het thuis gaat en of
ze nog wat kunnen doen. Wij besloten het meisje te helpen, we hebben gelijk actie ondernomen en een
handbike besteld bij de plaatselijke fietsenmaker.

Toen we weer in Nederland waren kregen we een
foto opgestuurd van de vrijwilligers van Chadof. De
handbike was af en afgeleverd bij het meisje.
Geweldig! Chadof gaat nu nog steeds bij haar langs
om haar te leren hoe ze er goed mee om moet gaan.
Fijn om te weten dat ons geld zo goed besteed is!
Ook bij dit project hebben we bij de mensen thuis
geslapen. Weer geen stroom en goede
voorzieningen. Maar gezelligheid van de mensen en
een super mooie sterrenhemel, omdat het verder
overal zo donker is.
Na vier projectdagen, was het tijd om bij te komen. We gingen naar de hoogste berg van Malawi, de Mulanje
berg. Deze hebben we voor een deel beklommen en intussen konden we lekker ontspannen en de indrukken
van de afgelopen dagen wat verwerken.
Daarna zijn we doorgereisd naar het project Liyo. Dit project vonden we beide het leukst. De vrijwilligers
werken erg goed samen met de lokale bevolking en maken elkaar enthousiast. Ze pakken erg veel dingen op in
de community, die nodig zijn om te regelen. Wij hebben geholpen bij het maken van een dak, dit was voor
een vrouw van 92 jaar, die al twee jaar buiten woonde. De vrijwilligers
hadden al een huis gemaakt, wij hebben geholpen om het dak erop te
maken. Erg leuk dat je direct resultaat hebt van je werk. De vrouw
heeft de hele tijd gekeken wat we aan het doen waren, en ze was heel
erg dankbaar.
Verder hebben we bij Liyo ook geholpen bij de kids corner. Dit is voor
alle kinderen in die buurt, ze komen allemaal samen op 1 plek waar ze
spelletjes doen en samen zingen, dit om de kinderen even kind te
laten zijn. Omdat we beide zo enthousiast waren over LiYo besloten
we hier de rest van het sponsorgeld aan te geven. Zodat ze nog meer mensen kunnen helpen en nog meer
kinderen blij kunnen maken.
Na een intensieve reis, met elke nacht een ander bed, geen goede voorzieningen en heel veel indrukken op de
projecten, sloten we de reis af bij Lake Malawi. Hier zijn we twee nachten geweest en konden we even heerlijk
uitrusten met beetje luxe om ons heen, zodat we uitgerust, met een veilige vlucht terug konden keren in
Nieuw Balinge.

Nogmaals willen we iedereen bedanken die ons geholpen
hebben om het geld bij elkaar te krijgen. We hebben hier heel
veel mensen blij mee kunnen maken!!
Groetjes Marieke en Jeanet

Groep 7 had een voorstelling in de vorm van 'Ik
hou van Nieuw-Balinge', als parodie op het
bekende tv-programma 'Ik hou van Holland'.

In oktober hebben we heel wat beleefd.
Zo was er de Kinderboekenweek.
Dit jaar was het thema: Klaar voor de start.
In de aanloop naar de opening, hebben alle
leerlingen van de school, de dans aangeleerd
'Klaar voor de start'. De opening werd verricht
door de ouders van de werkgroep
Kinderboekenweek. Elke groep kreeg een ouder
op bezoek, verkleed in de hoofdpersoon, van het
boek, dat werd aangeboden.
In groep 1-2 was er een echte wielrenner, in
groep 3-4 een zwemmer, groep 5-6 een heks en
groep 7-8 ook zwemmer.
Op donderdag kwam de life-style groep van
OBOMD, een grote kwis doen met de kinderen
van de hele school en werd er gedanst op 'Klaar
voor de start'. Het was een hele happening,
waarbij er ook nog boeken werden gewonnen.
Tussendoor kwam er iemand van de bibliotheek
uit Beilen, alle groepen iets vertellen over de
genomineerde en gewonnen boeken. Dit was erg
leuk en inspirerend.
De afsluiting was de jurering voor de
Voorleeskampioenschappen van onze school.
Deze wedstrijd werd gewonnen door Saskia
Koekoek, hoewel het een nipte overwinning was.
Ook waren er 2 stands ingericht. Eén door
bibliotheek uit Westerbork en we hadden een
heuse boekenkraam.
Er was een grote belangstelling voor beide
stands. Ook de klassen waren te bezichtigen.
We kunnen tevreden terug kijken op een
feestelijke Kinderboekenweek 2013.
Hiervoor onze dank aan alle mensen, die hier aan
hebben meegewerkt!
Voorstelling groep 5-6 en groep 7.
Vlak voor de herfstvakantie was er de jaarlijkse
voorstellingen van bovenstaande groepen. In de
periode er voor is er hard gewerkt aan de
voorstelling. Groep 5-6 had gekozen voor een
sportieve voorstelling, waarin allerlei sporten
langs kwamen.

Fietscontrole.
De herfst is weer in het land en dus weer tijd voor
veilige fietsen (vroeg donker, gladde wegen). De
fietsen zijn gecontroleerd op licht, remmen,
banden en rammelende onderdelen.
Ouderkijkochtenden.
Voor de herfstvakantie zijn alle groepen
momenten geweest, dat ouders in de groepen
mochten kijken en mee doen. Daarna was er een
nazit met koffie met meester Albert.
De ervaringen, tips die door de ouders zijn
gegeven, nemen we, waar mogelijk, mee in ons
schoolbeleid.
Meester Albert.
Helaas heeft meester Albert zijn taken bij ons op
school neergelegd, om privé-redenen. Meester
Fijko is helaas nog niet beter. Om de rust binnen
school te bewaren, zullen meester Gert en juf
Miranda deze taken tijdelijk overnemen, totdat
meester Fijko weer beter is.
Hiervoor krijgen zij extra ondersteuning, door juf
Marcia. Zij zal voornamelijk buiten de groepen
bezig zijn. Hooguit zal zij incidenteel een gymles
overnemen van juf Miranda.
Ook is de administratie wat vaker bij ons op
school aanwezig. Een concierge zal ons 2
ochtenden per week komen ondersteunen.

Kerststukken
Hallo, ik ben Marleen
Pol en begin dit jaar
met kerststukken in
opdracht maken.
Dus als u zelf een
mooie pot, schaal of iets anders heeft, dan kan ik
daar een mooi kersstuk op maken.
U bepaalt kleur, prijs en datum. Dus heeft u
interesse, of heeft u nog vragen, bel of kom langs.
Marleen Pol, Haarweg 19.
Tel: 06-30377345

Met de donkere dagen op handen en de feestdagen voor de deur,
Hierbij alvast een heerlijk recept, bóórdevol vol smaak én vol
geur!
RECEPT VOOR

Appelkoek
op
bakplaat
Benodigdheden:
1 pak zelfrijzend bakmeel – 1 zak donkerbruine basterdsuiker – 250 gr
havermout – 400 gr. Margarine – 1 ei – 6 appels – rozijnen - kaneel
Bereiding:
Doe het zelfrijzend bakmeel met de basterdsuiker en havermout in
een kom en roer dit door met een pollepel. Voeg daarna het ei en de
gesmolten boter toe. Goed doorroeren!
Appels raspen en kaneel toevoegen. De rozijnen laten wellen, uit
laten lekken en bij de appels doen.
Bakplaat invetten. 2/3 Van het bloemmengsel op de bakplaat leggen,
hierna de appels en rozijnen er op. De rest van het mengsel op de
appels en rozijnen doen. goed aandrukken. Verwarm de oven voor en
bak in 45 minuten de appelkoek op 200 graden heerlijk bruin.

Smul ze!
Tip: wil je een dunnere appelkoek, dan halveer je het bakmeel, de basterdsuiker,
havermout, margarine en het aantal appels.

HUISARTSEN
Preekrooster 2013 Chr.Geref.Kerk Nw-Balinge
Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur
Huisartsenpraktijk Ettenheim Noordscheschut
Dahler/ Damman
Tel. 0528 – 34 12 28
Huisartsenpraktijk Hollandscheveld
Mielet/Veenhouwer
Tel. 0528 – 34 12 19
Huisartsenpraktijk Elim
Mors/Brugman
Tel. 0528 – 35 12 12
Op werkdagen van 's middags 17.00 uur tot de
volgende ochtend 08.00 uur en in de weekeinden,
kunt u voor spoedgevallen bellen met de centrale
huisartsenpost,
Tel. 0900 – 112 0 112
Informatie over de huisartsenpost: www.chd.nl
WEEKENDDIENSTEN
Voor het rooster van de weekenddiensten van
tandarts, apotheker, dierenarts, Icare, Bureau
Slachtofferhulp en de Stichting Welzijnswerk zie
bladzijde 2 van de (huis-aan-huis) woensdageditie van
de Hoogeveense Courant
FYSIOTHERAPIE
Praktijk Fysio Ettenheim
Roel Schoemaker
Dinsdag- en donderdagavond praktijk in dorpshuis
“de Heugte”. Alleen op afspraak:
Tel: 0528-343518 of 06-43453799
Email: info@fysioettenheim.nl
Preekrooster 2013 Herv. Kerk te Nw-Balinge
06-11: Dankdag
14.00 u. ds. M.Noorderijk
19.30 u. ds. A.D.Goijert (Nijkerk)
10-11: 10.00 u. ds. H.Born (Rouveen)
15.00 u. ds. C.van Sliedregt (Nunspeet)
17-11: 10.00 u. ds. W.v.d.Wind (Onstwedde)
15.00 u. ds. M.Noorderijk
Voorbereiding Heilig Avondmaal
24-11: 10.00 u. ds. M.Noorderijk
Bediening Heilig Avondmaal
15.00 u. ds. M.Noorderijk
01-12: 1e advent
10.00 u. ds. M.Noorderijk
15.00 u. ds. F.J.K. v.Santen (Kampen)
wijzigingen voorbehouden
Iedere zondagmorgen is er oppas voor de kleintjes in
de consistorie bij de kerk.

06-11: Dankdag
14.00 + 19.30 u. ds. H.Polinder
10-11: 09.30 + 14.30 u. Prof. dr. W.v. ’t Spijker
17-11: 09.30 + 14.30 u. ds. J.P. Boiten
24-11: 09.30 + 14.30 u. ds. H.v.d.Ham
01-12: 09.30 + 14.30 u. ds. C.Bos (VHA)
08.12: 09.30 + 14.30 u. ds. P.Roos (HA)
wijzigingen voorbehouden
Iedere zondagmorgen is er oppas voor de kleintjes in
het jeugdgebouw “Het Anker”
Openingstijden Gemeentehuis Midden-Drenthe
Locatie Westerbork, B.G. van Weezelplein 10
dinsdag van: 8.30 van 12.00 uur
Locatie Beilen, Raadhuisplein 1
Open: maan-,dins-, vrijdag van 8.30-12.00 uur
woensdag van 8.30 van 16.00 uur
donderdag van 8.30 tot 20.00 uur
Tel.:
0593 - 539222
Mail:
gemeente@middendrenthe.nl
Website: www.middendrenthe.nl
Contactgegevens Humanitas Midden-Drenthe:
midden-drenthe@humanitas.nl
Contactgegevens Humanitas Zuid-Drenthe:
zuid-drenthe@humanitas.nl
Tel.: 0528-277992
zie ook: www.humanitas.nl

OUD PAPIER
Oud papier wordt opgehaald door de Mr.
Sieberingschool.
De eerstvolgende datum is……...
Vanaf 8:30 u. wordt het oud papier met een
PERS/KRAAKWAGEN opgehaald.
Wij verzoeken u om uw oud papier gebundeld of in
dozen voor 8.30 langs de straat te zetten.
LET OP: Liever NIET de avond van te voren i.v.m. evt.
regen
In het park wordt men verzocht het papier aan de
“hoofdroute” te zetten.
Bij voorbaat onze hartelijke dank.
G.O. Meester Sieberingschool
Ophaalschema containers - iedere woensdag:
06 november GROEN
13 november GRIJS
20 november GROEN
27 november GRIJS

04 december GROEN
11 december GRIJS
Ophalen grof vuil kan tegen betaling en op afspraak:
Tel.: gemeente 0593-539222
Brengen grof vuil kan naar:
Milieustraat Beilen, Eursing 2a
ma. gesloten, di./vr. 8.00 – 12.00/13.00 – 15.00,
wo./do. 12.30 – 15.00, za. 08.00 – 12.00
Hingstman Recycling W’bork, de Noesten 82
Werkdagen 13.00 – 17.00, za. 09.00 – 14.00
Tel.: 0593-331919
Zie ook: www.middendrenthe.nl  afvalwijzer

REGIOPOLITIE
Politie Drenthe
postbus 107, 9400 AC Assen
http://www.politie.nl/drenthe
District Zuid-West
Griendtsveenweg 5, Hoogeveen
Postbus 1079400 AC Assen
(0900) 88 44 (lokaal tarief)
Geopend: ma t/m za 9.00 - 17.00 uur, koopavond tot
21.00 uur
Politie Midden-Drenthe
Raadhuisplein 1, Beilen
(0900) 88 44 (lokaal tarief)
E-mail via formulier op www.politie.nl
Geopend: ma t/m vr 8.30 - 12.30 uur
Niet levensbedreigende meldingen: 0900-8844
Meld misdaad anoniem: 0900-2666399
Alarmnr. politie, brandweer, ambulance: 112

Uitvaartvereniging Nieuweroord en Omstreken
Uitvaartnummer: 06-54377180 b.g.g. 0528-343837
Uitvaartverzorg(st)er: mevr. E.Otten/dhr. P.van
Slochteren
Penningmeester/Ledenadministratie:
dhr. H.Mulderij, Molenweg 30, 7936 PB Tiendeveen
Tel.nummer: 0528-764000
Voor vragen of doorgeven van wijzigingen:
info@uitvaartvereniging-nieuweroord.nl
Informatie over de vereniging:
www.uitvaartvereniging-nieuweroord.nl

DEL ( draagt elkanders lasten)
Wilt u bij een overlijden, of indien u zich wilt
aanmelden als nieuw lid (inwonende kinderen vanaf
21 jaar), contact op nemen met:
Peter Kroezen, Meeuwenweg 5
Nieuw-Balinge
Tel.: 0652407966
E-mail: peter.kroezen@crewson.nl
.....................................................
OBS Meester Sieberingschool
Haarweg 27 - Tel: 0528-321355
e-mail: info.sieberingschool@obomd.nl
Schoolfonds
Het Schoolfonds van de meester Sieberingschool in
Nieuw-Balinge, is opgericht op 6 september 1979.
De leden van het schoolfonds zijn mensen die de
meester Siebering-school een warm hart toedragen
en daarom jaarlijks een financiële bijdrage geven die
ten goede komt aan de leerlingen. In september
/oktober wordt de jaarlijkse ledenbijdrage opgehaald.
Bent u geen lid en wilt u dit wel graag worden, meldt
u zich dan aan bij één van de bestuurs-leden of bij de
vertegenwoordiger van het schoolteam.
Bestuursleden:
Voorz.: Albert Wielink Tel:321323
Penn.m.: Raymond Peters
Tel: 321809
Secr.: Esther Pont
Tel: 251605
Lid: Jennie Hekker
Tel: 321018
Lid: José Post
Tel: 321354
Lid: Alice Kroezen
Tel: 321045
Lid: Wout Strijker
Tel: 06-51352348
Vertegenwoordiger van het schoolteam:
Fijko Kiewiet
Tel. school: 321355
……………………………………………………
Thuishuis ‘Vlinder’
Petra Kamphuis, Schepersweg 1, 7938
RA,
Nw-Balinge, tel: 0528-321099
Open van maandag t/m donderdag van:
07.00u. - 18.30u.
Noodopvang in overleg mogelijk
Website: www.thuishuis.info
Peuterspeelzaal Duimelot
Staat uw peuter al ingeschreven? Geef uw peuter
tijdig op. Liefst een ½ jaar van tevoren.
Bel Carina van Huizen (peuteradministratie) 0528
321110.
Uw peuter is al vanaf 2 jaar van harte welkom op
maandag-,woensdag- en vrijdagochtend van 8.30 uur
tot 11.45 uur en woensdag tot 12 uur. Als uw peuter
is aangemeld wordt u automatisch gebeld wanneer

uw peuter wordt verwacht. Op deze ochtend wordt er
op de peuterspeelzaal een klein gesprekje met de
ouders gehouden. Wilt u eerder weten wat
“Duimelot” zoal doet, dan kunt u het
informatieboekje afhalen op de peuterzaal in
Dorpshuis de Heugte op maandag tussen 8.30 en
11.45 uur.
………………………………………………….
GJVV (gymnastiek, judo, en volleybal vereniging)
Bestuur:
Evelien Sok
voorz.
tel: 321482
Fia Jager
penn.
tel: 321224
Janneke Wielink secr. tel: 321155
Delia Slomp
lid
tel: 321011
Heidi Koekoek
lid
tel: 321024
Hieronder ziet u een schema wanneer wat te doen is:
WOENSDAG: volleybal
Minivolleybal
18.00 – 18.45 u.
Minivolleybal
18.45 – 19.30 u.
Dames Recreanten 1 19.30 – 20.30 u.
Dames Recreanten 3
20.30 – 21.30 u.
DONDERDAG: volleybal
Dames Recreanten 2
19.30 – 20.30 u.
DONDERDAG: gymnastiek VANAF 4 JAAR
1e groep
18.00 – 18.45 u.
2e groep
18.45 – 19.30 u.
De kosten zijn tot 18 jaar € 25,- per half jaar en vanaf
18 jaar € 35,- per half jaar.
Nieuwe leden kunnen we altijd gebruiken.
Dus: KOM EENS LANGS ALS JE DURFT!!!

Stichting Welzijn Midden-Drenthe
Loket voor Zorg en Dienstverlening
Voor informatie over o.a.
 Ouderenadviseur
 de klussendienst
 de plusbus
 beperking en chronisch zieken
 hulp oproep systeem
 hulpverlening bij u thuis
 enz enz.
kunt u iedere dinsdagochtend van 10.00 – 10.30 uur,
terecht bij:
‘Het Knooppunt’ vindt u in dorpshuis “De Heugte”.
Tel: zorgloket Nw-Balinge 0528-321990
Buiten het spreekuur om wordt u automatisch
doorgeschakeld naar S.W.O. in Westerbork.
Tel. nr. locatie Westerbork: 0593-332879
ma t/m do.dag van 08.30 – 16.00 uur
vrijdag van 08.30 – 12.00 uur.

www.swo-md.nl
www.loketmiddendrenthe.nl
Trombosedienst
Iedere dinsdagmorgen in dorpshuis De ‘Heugte’ van
10.15 uur tot de laatste cliënt.
……………………………………………………….
“Volkstuinvereniging Nieuw Balinge”
Tuinhuur € 10,= p.j. voor 100 m2 beste grond.
Info bij de secretaris: Gert Jan Prins, T: 321174
Nieuwe leden altijd welkom.
Openingstijden dorpshuis “De Heugte”
Dinsdag
09.00 – 12.00 uur
Woensdag
09.00 – 12.00 uur
Vrijdag
16.00 – 20.00 uur
Keuken
16.30 – 19.00 uur
Zaterdag
22.00 – 01.30 uur
Keuken Bingo 20.30 – 23.30 uur
Zondag
10.00 – 21.00 uur
Keuken
17.00 – 19.30 uur
Eten kan op vrijdag en zondag telefonisch besteld
worden: 0528- 321300
Alle dagen is het dorpshuis op afspraak geopend voor
diverse activiteiten.
………………………………………………………
GYM 55 +ers: elke dinsdagmorgen van 9.15 uur tot
10.00 uur.
KOERSBAL: elke woensdagmorgen van 9.30 uur tot
11.30 uur.
Nieuwe leden zijn van harte welkom.
Loop gewoon een keertje binnen.
Dorpshuis “De Heugte”
………………………………………………………

Jeugd en Tienersoos
Vrijdagavond: jeugdsoos (va. 16 jaar en ouder)
vanaf: 21.00u. tot 24.00 0u.
Zaterdagavond: tienersoos (va Basisschool tot
16 jaar)
vanaf: 20.00u. tot 23.00u.
er wordt géén alcohol geschonken!!
Openingstijden van de winkels etc.
Kapsalon Priscilla
Tel: 0528-321644
Dins-, donder- en vrijdag van: 8.30u. t/m 18.00u.
(gesloten: 12:00-13:00)

Zaterdag van:
8.00u. t/m 13.00u.
(zondag, maandag en woensdag gesloten)
Studio Tyara (Netty jager)
Schoonheidsstudio tel: 0528-321717
Maandag:
ochtend en avond
Dinsdag:
hele dag en avond
Donderdag:
ochtend
Vrijdag:
ochtend
Woensdag:
gesloten
Behandeling op afspraak
(Andere tijden zijn in overleg mogelijk.)
Nagelstudio Beauty Nails t.n.v. Inge Wielink
Tel.: 06-55701021
Ma. t/m vrijdag van 9.00 tot 18.00 u.
Behandeling alleen op afspraak.
……………………………………………………
Strijker & Strijker Technische groothandel en
verhuurbedrijf (06-54363015)
openingstijden winkel:
maandag t/m vrijdag 09.00 uur tot 21.00 uur
zaterdag van 09.00 uur tot 17.00 uur
.................................................................................
Belangrijke telefoonnummers:
Ziekenhuis Bethesda Hoogeveen 0528 286222
Diaconessenhuis Meppel
0522 233333
Scheper Ziekenhuis Emmen
0591 691911
Wilhelmina Ziekenhuis Assen
0592 325555
UMCG Groningen
050 3616161
Isala klinieken Zwolle
038 4245000
Martini Ziekenhuis Groningen 050-5245245
Zorginstellingen:
Derkshoes Westerbork
0593 333366
Altingerhof Beilen
0593 535300
Weidesteyn Hoogeveen
0528 286111
WZC Beatrix Hollandescheveld 0528 348248
Jannes v/d Sleedenhuis Hgvn
0528 266944
De Westerkim Hoogeveen
0528 264038
WZC Olden Kinholt Hoogeveen 0528 263288
BUSDIENSTEN
Niet op zater-, zon- en feestdagen.
Op werkdagen:
Nieuw Balinge –Hoogeveen Lijn 37
07.18 uur
14.18 uur
08.18 uur
16.38 uur
10.18 uur
18.18 uur
12.18 uur
Nieuw Balinge-Westerbork Lijn 37
07.23 uur
13.43 uur

08.23 uur
09.43 uur
11.43 uur

15.43 uur
16.43 uur
17.43 uur

Voor uitgebreide dienstregeling:
www.qbuzz.nl Tel.: 0900 – 72 89 965
www.9292.nl Tel.: 0900-9292

AED-KASTJES:
Er zijn in totaal 3 kastjes aanwezig in ons
dorp, eentje in het Dorpshuis, een bij de
voetbalvereniging en er hangt een kastje
in het posthokje van “De Breistroeken”.
Er hangen lijsten bij met namen van mensen die
bevoegd zijn ermee om te gaan.
Voorlopig is het nog steeds zo, dat in geval van
nood 112 gebeld kan worden.
…………………………………………………….

????? Oplossing raadsels: 1: Vuur, 2: Gat,
3: Papier, 4: Vals geld, 5: Handdoek.

Website Nieuw-Balinge: www.nieuwbalinge.eu

Gevraagd:
IJzer en metalen,
Anne Hekker komt het halen!
(kan ook gebracht worden)
Melkbussen, accu’s, fietsen, kabel,
aanhangwagens, enz.
A.Hekker, Haarweg 91,
Nieuw-Balinge
Tel: 0528-321384

