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APRIL

Het was gezellig met veel 60+, opa’s, oma’s en kleinkinderen tijdens de nationale pannenkoekendag!

VAN DE REDACTIE
April 2014, je staat er niet zo bij stil, maar dit is een maand met een eigen wil.
Maar april is ook een maand met heel veel bijzondere dagen, denk aan Witte donderdag, Goede vrijdag,
Paas zaterdag, eerste en tweede Paasdag, met het zo gezellige paasvuur en Koningsdag en aan het eind
van de maand begint een korte vakantie, eigenlijk best wel een bijzondere maand. April noemt men ook
wel de maand van de vrijheid. Louwmaand,grasmaand,paarmaand, eieren maand, 4de maand van het jaar,
en de maand van de grappen op 1 april! Opletten dus! Wat geen grap is, zijn de vele inzendingen van
diverse clubs en verenigingen vanuit ons mooie dorp Nieuw–Balinge die van alles organiseren, en verslag
doen van wat er afgelopen maand is georganiseerd! De MTB tocht heeft denk ik wel de grootste impact
deze maand, men verwacht bijzonder veel deelnemers dit jaar, mooi voor het goede doel! Veel SUCCES!
En geniet allemaal op uw eigen manier van de maand APRIL!
Wat hebben we deze maand voor u, o.a.:












De kinderen van PSZ duimelot hebben uw financiële hulp nodig. Lees meer hierover in deze uitgave.
Uitslag gemeenteraadsverkiezingen Nieuw-Balinge, van 19 maart jl.
In de rubriek 'Hoe het vroeger was...' vertellen we over het dorpscafé van/in Nieuw-Balinge.
De meester Sieberingschool is weer aanwezig met leuke en interessante stukjes.
Hoe wordt het gebied waar het munitiedepot is gevestigd, in- en opgevuld? Meer informatie
van het MANN hierover in deze editie.
Natuurlijk ook nu weer Bingo in de Heugte op de laatste zaterdag van de maand.
Zondagochtend 6 april start de Nieuw-Balinger MTB-toertocht. Hoe laat en waar men vertrekt kunt
u lezen op de flyer in deze uitgave van Kontakt.
En die middag (6 april) start om 15.30 uur de CD-presentatie van Dennis Baas in dorphuis 'de
Heugte, met medewerking van: ..?.. lees de folder in deze uitgave. Entree gratis!
De organisatie van de Goudplevierrun is er met een aankondiging,
en Het popkoor Nieuw-Balinge is er met een muzikale oproep.
En nog veel meer! Veel leesplezier met de uitgave van Kontakt april 2014.

Peuterspeelzaal Duimelot
gaat fondsenwerven samen
met het Oranje Fonds
€500,- nodig voor Nieuwe Glijbaan
Peuterspeelzaal Duimelot doet mee aan NLgeeft
van het Oranje Fonds. NLgeeft is een online
platform waarmee mensen veilig en makkelijk
aan lokale sociale initiatieven kunnen doneren.
Peuterspeelzaal Duimelot wil zo €500,- inzamelen
voor Nieuwe Glijbaan op het Speelplein, 50
procent van het geschonken bedrag maakt het
Oranje Fonds direct over naar Peuterspeelzaal
Duimelot. De andere helft besteedt het Fonds aan
sociale initiatieven in Drenthe. Giften worden zo
voor 100 procent besteed en blijven altijd dichtbij.
Op www.nlgeeft.nl/Duimelot zoekt
Peuterspeelzaal Duimelot nu zo veel mogelijk
mensen die een steentje willen bijdragen.
Navolging op NL DOET bij de Peuterspeelzaal
Duimelot waar we met een groep vrijwilligers het
buiten speelplein hebben aangepakt, zijn we nog
een kleine bijdrage nodig om nog een nieuwe
glijbaan aan te schaffen. Dit is belangrijk voor de
peuters van ons dorp omdat zij nu allemaal
afgekeurde speeltoestellen op het speelplein
hadden staan.
Ronald van der Giessen, directeur van het Oranje
Fonds, licht toe: “Stichtingen en verenigingen
spelen een hele belangrijke rol in het bieden van
kansen aan mensen die door tegenslag buiten de
boot dreigen te vallen. Ze bestrijden
eenzaamheid en geven kwaliteit aan het leven.
Door nu samen geld op te halen kunnen we hen
extra ondersteunen. Via ons platform op
www.nlgeeft.nl lopen alle geldstromen via het
Oranje Fonds, wat maximale garantie én fiscale
voordelen oplevert voor donateurs.”
Het Oranje Fonds steunt sociale organisaties in
het hele Koninkrijk der Nederlanden. Koning
Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn als
beschermpaar nauw betrokken bij het Fonds. Zij
bezoeken initiatieven, reiken de Appeltjes van
Oranje uit, vieren Burendag en steken de handen
uit de mouwen tijdens NLdoet.

GOUDPLEVIERRUN
De inschrijving van de zesde editie van de
Goudplevierrun is geopend! Op zaterdag 5 juli 2014
kan er weer gelopen worden door de prachtige
omgeving van Nieuw-Balinge (6 en 10 kilometer).
Kijk op de site www.goudplevierrun.nl voor
informatie met betrekking tot inschrijving, foto's,
uitslagen, routes enzovoorts.
Was u vorig jaar sponsor of vrijwilliger? Dan zullen
we u te zijner tijd weer benaderen.
Lijkt het u leuk om vrijwilliger te zijn of wilt u met
het logo van uw bedrijf op de hardloopshirts, dan
kunt u een e-mail sturen naar
info@goudplevierrun.nl

Met vriendelijke groet namens de organisatie van
de Goudplevierrun,
Ronald van Aalderen
Gert Slomp
Mellanie van den Bosse – Slomp
__________________________________________

Voorstelling groep 1 en 2, op 14 februari.
Samen met groep 3 en 4 hebben we per groep,
een voorstelling gegeven aan de ouders van deze
groepen en de andere leerlingen van onze school.
Groep 1-2 had als thema ‘de 4 seizoenen’. Door
middel van een liedje en dans, beelden alle
leerlingen 2 seizoenen uit.
De winter: de kinderen gingen op bezoek in het
bos, om te kijken naar de dieren in winterslaap.
De lente: lekker de eerste zon! De kinderen
gingen kijken naar de bolletjes, die uit de grond
kwamen.
De zomer: fijn kamperen! Maar het is wel een
heel gedoe.
De herfst: lekker stampen met je laarzen in de
plassen, regenjas aan, paraplu op en naar buiten.
Ook al regent het pijpestelen.
Clowntje Pompidoe in Wijster.
In het kader van Kunstmenu, waren de kinderen
uit groep 1 en 2 uitgenodigd voor de voorstelling
Clowntje Pompidoe. Deze vond plaats in obs de
Zuiderenk in Wijster.
Een mooi verhaal over een clowntje en zijn oma,
die uiteindelijk op zoek gingen naar opa, die bij
de zee woonde/op zee was gebleven. Maar voor
die tijd, kwam Pompidoe allerlei dieren tegen.
Een aantal kinderen mochten meespelen in het
verhaal.

Gelukkig konden de meeste van deze vragen, op
een begrijpelijke wijze beantwoord worden.
Twee ouders van OR trakteerden, namens de
gehele OR, de school op cupcakes, met daarop de
toepasselijke tekst: ‘Hallo zon’, met een plaatje
van een zon. Bovendien waren ze ook erg lekker.
We willen Johan en de OR hiervoor hartelijk
danken.
Samen Beter Lezen – leesproject voor groep 3, 4
en 5
De afgelopen 2 maanden hebben de kinderen van
groep 3, 4 en 5 extra veel gelezen. Natuurlijk
lezen we op school heel veel, maar ook thuis
lezen vinden we erg belangrijk. De kinderen
hebben dagelijks zo’n 10 tot 15 minuten gelezen
en het leesmaatje (vaak een vader of moeder,
maar soms ook een oudere broer of zus) heeft
iets opgeschreven in het logboek over hoe dit
ging. Op woensdag 26 maart is het leesproject
afgesloten en kregen alle kinderen een mooie
button voor hun inzet. We kijken terug op een
geslaagd leesproject waarbij weer veel
leeskilometers zijn gemaakt!

Zonnepanelen.
Het heeft wat voeten in de aarde gehad, maar ze
staan dan nu toch op het dak: de zonnepanelen.
Op woensdagochtend 19 februari, werden ze
geplaatst. Johan Vissia was uitgenodigd, om na de
pauze alle leerlingen van de school, iets te
vertellen over zonnepanelen. Een lastig
onderwerp, maar de leerlingen waren erg
geïnteresseerd in het verhaal van Johan. Na
afloop waren er nog vele vragen.

Ico
Groep 7&8 gingen met de bus naar Assen naar
het ico gebouw want daar gingen we allemaal
workshops doen. Wij kwamen daar aan en toen
gingen we naar een zaal samen met nog allemaal
andere kinderen en in die zaal werd uitgelegd wat
de bedoeling was en toen de uitleg klaar was
gingen we naar de eerste workshop. En ik ging
met Judith naar ultimate freestyle en dat was
heel leuk daarna gingen we een broodje eten. En

daarna gingen we naar de tweede workshop en ik
ging met Saskia naar popkoor en dat was ook leuk
en grappig. Toen dat klaar was gingen we naar
een ander gebouw en daar was een toneelstuk.
Toen dat klaar was gingen we met de bus weer
terug naar school. Groetjes Noëlle
Pannenkoeken dag
Vrijdag 27 maart ’14 was het pannenkoeken dag.
Het was best wel leuk we moesten
pannenkoeken rondbrengen aan iedereen die
daar in de zaal zaten. We mochten zelf ook
allemaal een pannenkoek bakken. We hadden
bijna niet genoeg tijd zodat iedereen een
pannenkoek kon bakken maar dat is wel gelukt.
We mochten allemaal 2 pannenkoeken eten en
ze waren heel erg lekker. Groetjes Mylene
Gast les.
Er kwamen 2 vrouwen bij ons in de klas.
Die werkte bij de Rabobank.
Daar gingen we een spelletjes mee spelen.
Dat ging over geld. Ze legde ons allemaal uit hoe
je met geld om moet gaan. Het was een heel leuk
spelletje.
Het spelletje mochten we houden. Iedere groep
had een bordje daar mocht je de antwoorden
opschrijven.
En als je het antwoord goed had, mocht je NEP
geld ophalen. Wie het meeste geld had
verzameld won de Cashquiz.

Nieuws van de IJsvereniging
NL Doet
Op 22 maart was er weer de NL Doet dag op deze
dag hebben we het tegelplein bij de kantine
opnieuw gelegd ,ook zijn de sluizen om fietsers
en brommers tegen te houden opgeknapt.
Ook de voormalige machine berging is opgeknapt
en zijn er nog klusjes gedaan aan de nieuwe
berging ,daar de dag te kort was om alles af te
maken zijn er enkele mensen de week daarop
verder gegaan met het klussen .

Verloting
In de voorgaande weken is de ijsvereniging bij u
aan de deur geweest met loten om de kas van de
vereniging te spekken ,de loten verkoop is
voorspoedig verlopen . iedereen hiervoor
bedankt de trekking is op 19 april na het
paaseieren zoeken .
Paaseieren zoeken
Op 19 april gaan we weer
paaseieren zoeken op de
heide nabij de ijsbaan de
jeugd word om 14.00 uur
verwacht bij de ijsbaan er
worden briefjes voor uitgedeeld op de school en
de peuterspeelzaal.

50 jarig bestaan van de ijsvereniging
Dit jaar viert de ijsvereniging haar 50 jarig
bestaan ,dit willen vieren met onze leden ,het is
de bedoeling om diverse activiteiten te
organiseren met o.a. een bazaar en rad van
fortuin.
Voor de kinderen willen we
een Venetië tocht
organiseren met versierde
boten het is de bedoeling dat je je eigen boot
meeneemt en deze dan bij de ijsbaan versiert er
word voor spullen gezorgd om je boot te
versieren maar je mag ook je eigen spullen
meenemen en natuurlijk mag je ook je eigen boot
bouwen .
Tevens zal er ook een speurtocht georganiseerd
worden ,het is de bedoeling om het veld in te
gaan om te kijken wat er allemaal voor dieren er
in het natuurgebied rondom de ijsbaan leven, dit
gebeurt onder begeleiding van een deskundige.
Ledenwerving
Het bestuur is bezig met het inventariseren van
het ledenbestand .er zijn nog een aantal gezinnen
in ons dorp die geen lid zijn van de ijsvereniging
,deze mensen worden de aankomende weken
benaderd door een van de bestuursleden of een
vrijwilliger om toch als lid te worden
ingeschreven.
Met vriendelijke groeten het bestuur van de
IJsvereniging
e mail :
ijsverenigingnieuwbalinge @hotmail.com

Uitnodiging voor
de leden van de
vereniging voor
Plaatselijk-Belang “De Vooruitgang” te
Nieuw-Balinge.
Het bestuur van de vereniging voor PlaatselijkBelang “de Vooruitgang Nieuw-Balinge, nodigt
haar leden hierbij uit tot het bijwonen van de
jaarvergadering welke gehouden zal worden op
dinsdag 15 april 2014 om 20.00 uur in
dorpshuis “De Heugte”
De vergadering is alleen toegankelijk voor leden
van de vereniging.
Agenda:
 1) Opening
 2) Notulen v.d. Jaarvergadering 23 April
2013 (staan afgedrukt in Kontakt)
 3) Ingekomen stukken.
 4) Jaarverslag penningmeester.(Gert
Slomp)
 5) Verslag v.d. kascommissie 2013/2014.
Bestaand uit de hr A. Kroezen, hr Frits van
Wezel
Reserve: Jan Slomp
 6) Benoeming nieuw kascommissielid.
 7) Jaarverslag werkzaamheden bestuur
(staan afgedrukt in kontakt)
 8) Bestuursverkiezing: Lijst van aftreden
2014: Volgens de lijst van aftreden: hr
K.Wielink
2014: hr K.Wielink
2015: hr A.Wielink
2016: mevr F.Bos-Sok en mevr W.Oost
2017 hr P.Kroezen
2018 mevr G.Oelen, hr G.Slomp
Volgens de lijst van aftreden: hr
K.Wielink en hij stelt zich niet weer herkiesbaar.
 9) Bestuur stelt voor om als nieuw
bestuurslid voor te stellen.
 10) Namen en adressen van (eventuele)
tegenkandidaten moeten
schriftelijk worden ingeleverd, drie
dagen voor de vergadering
bij het secretariaat Voornweg 10 7938
RC Nieuw-Balinge.
 11) Rondvraag.
 12) Sluiting.

Secretariaat: A.Wielink
Voornweg 10
7938 RC Nieuw-Balinge
*****

Notulen jaarvergadering d.d. 23 april 2013
Aanwezig: zie de presentielijst
Notulist: Geertje Oelen
1. Opening en vaststelling van de agenda.
De voorzitter opent de vergadering en heet
iedereen van harte welkom op deze 100ste
jaarvergadering.
2. Verslag van bestuursvergadering 10 april 2012.
Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van het
verslag zodat de notulen worden vastgesteld.
3. Ingekomen stukken.
Er zijn op dit moment geen ingekomen stukken.
4. Jaarverslag van de penningmeester.
Het jaarverslag wordt gepresenteerd via de
beamer. Gert licht het financieel verslag toe. Er
zijn geen onduidelijkheden. Het financieel verslag
is getekend door de kascommissie.
5. Verslag van de kascommissie.
De kascommissie bestaande uit Freddie Oelen en
Aaldert Kroezen geven aan geen bijzonderheden
te zijn tegen gekomen. Het ziet er goed uit.
Duidelijk overzicht met dank aan Andre Mol voor
het overzichtelijke programma.
6. Benoeming kascommissieleden 2013/2014.
Aaldert Kroezen en Frits van Wezel worden
benoemd tot kascommissieleden voor
2013/2014. Jan Slomp is reservelid.
7.Jaarverslag van het bestuur.
Het jaarverslag met werkzaamheden van het
bestuur wordt doorgenomen en besproken.
Hieruit komt de opmerking dat het bestuur veel
punten heeft aangepakt en dat de informatie in
Kontakt goed is.
8. Bestuursverkiezing.
Volgens de lijst van aftreden zijn Gert Slomp en
Geertje Oelen aftredend en herkiesbaar. Er zijn
geen tegenkandidaten ingediend. Gert en Geertje
worden benoemd voor de volgende periode.

9. Rondvraag.
Frits van Wezel is bezorgd over het gebruik van
bestrijdingsmiddelen bij het telen van lelies .Er
liggen verschillende lelievelden om Nieuw
Balinge. Er moet eigenlijk een verbod op het
gebruik van deze bestrijdingsmiddelen komen
zolang niet is aangetoond dat het middel veilig is
voor de volksgezondheid. Het bestuur deelt deze
mening en zal bij natuurmonumenten deze vraag
aankaarten.
Jan Slomp geeft aan hevig teleurgesteld te zijn in
het bestuur. Hij heeft vandaag net te horen
gekregen van de gemeente dat niet hij, als echte
Nieuw Balinger, maar de andere partij verder kan
gaan w.b. De Morgenster. De voorzitter legt de
procedure uit en geeft aan dat de gemeente
beslist.
10. Sluiting.
Na een korte vergadering met een kleine
opkomst wenst de voorzitter een ieder “wel
thuus” en tot ziens.
*****

Jaarverslag werkzaamheden bestuur
Plaatselijk-Belang “De Vooruitgang” 2013
Het bestuur van de vereniging voor PlaatselijkBelang “De Vooruitgang” heeft zich ook het
afgelopen jaar weer bezig gehouden met diverse
zaken.
Onderstaand een opsomming van de
werkzaamheden:
 Werkgroep Ouder Onder Dak(zie de site
www.niewbalinge.eu
 Werkgroep Buurtacademie (zie de site
www.nieuwbalinge.eu
 Werkgroep Mantelzorg (zie de site
www.nieuwbalinge.eu
 Jubileum 100 jaar Plaatselijk-Belang
boek+feest.
 BNW (Broekstreek,Nieuw-Balinge,
Witteveen) elk kwartaal een bijeenkomst.
 Financiële steun gegeven aan een aantal
activiteiten in ons dorp.
 Verder vele vergaderingen door
bestuursleden van Pl-Belang bijgewoond,
zoals: BOKD, Dorpenoverleg MD,
Werkgroep OOD, Werkgroep
Buurtacademie, Stuurgroep OOD
Gemeentelijk breed, bijeenkomsten m.d.
Contact ambtenaren, Werkgroep
Dorpsplein, Mantelzorg, en vele
telefoontjes gepleegd met de gemeente






















a.g. klachten in ons dorp, ook presentaties
gegeven aan andere gemeentes.
De 60+ uitgenodigd d.d. werkgroep OOD
voor een kerstdiner.(zie de site
www.nieuwbalinge.eu
Aanvraag Paasbult b.d. gemeente, lokatie
Koolveen.
Werkgroep munitiecomplex volop bezig
met de inrichting daarvan, in de
werkgroep zit o.a.: Gemeente MD,
Plaatselijk-Belang, Dutch Peace Army,
Stichting Joodse Werkkampen,Koninklijke
Nederlandse Heidemaatschappij,Stichting
Militair Erfgoed en Natuurmonumenten.
Bekijk de website: www.hetmman.nl
Eqologische verbindingszone VerlengdeMiddenraai.
Ruiters/menners v.d. Nieuw-Balinge en De
Broekstreek samen met
Natuurmonumenten een route uitgezet.
Aanvraag bij het waterschap Reest en
Wieden voor het opknappen v.d. taluds in
de bebouwde kom van Nieuw-Balinge.
Er is overleg met Natuurmonumenten
geweest en die heeft geld beschikbaar
gesteld (€5000,-) om de Plaggehut weer
op te knappen met een aantal vrijwilligers.
Werkgroep Duurzaam Energie NieuwBalinge opgestart.
Nieuw ooievaarsnest geplaatst.
Zwaluwwand is geplaatst.
Aantal financiële aanvragen ingediend bij
NL doet.
Nieuw Informatieboekje editie 2014
uitgegeven.
Zoals in Kontakt heeft gestaan, hebben we
alle niet-leden van Plaatselijk-Belang met
een brief een verzoek gedaan, om lid te
worden. Wij vonden het belangrijk om
zoveel mogelijk inwoners als lid te
hebben. Hoe meer leden, des te meer we
kunnen betekenen voor het dorp.
Samen met Woonservice/Gemeente en
bewoners van de Kievitstraat, een
gezamelijke (tuin/straat) plan opgesteld.

Verder zijn alle berichten die Pl-Belang heeft
ontvangen te zien op de website van NieuwBalinge: www.nieuwbalinge.eu en dan PlaatselijkBelang aanklikken.

Over het Mantingerveld
Het Mantingerveld wordt een steeds groter en mooier natuurgebied waar veel te zien is en te beleven.
Ontdek zelf de ongekende natuurwaarde van dit gebied.
Natuurmonumenten heeft voor u een gemarkeerde wandelroute uitgezet.
Opgedroogde vennen
Kort geleden bestond het Mantingerveld nog uit een aantal los van elkaar liggende snippers natuur. Hier
wat stuifzandheuvels met jeneverbesstruiken, daar een imposant eikenbos, wat verderop heide en
opgedroogde vennen. De intensieve landbouw drong de natuur in het defensief. Voor de ruilverkaveling
was het Mantingerveld een groot aaneengesloten heidegebied. Wilde dieren en bijzondere planten
konden zich prima verplaatsen. Na 1960 verdwenen door de gebiedsverkleining en versnippering steeds
meer soorten planten en dieren.
Natuurherstel succesvol
Sinds 1992 herstelt Natuurmonumenten de natuur in het Mantingerveld
met steun van leden en sponsors. Er worden landbouwgronden
aangekocht, bos aangelegd en oude vennen in ere hersteld. Dieren,
planten én bezoekers kunnen langzaamaan weer ononderbroken
dwalen van het Mantingerzand, naar Achterste Veld, Hullenzand,
Lentsche Veen en Martensplek. De heikikker en levenbarende hagedis
kunnen zich weer beter voortplanten en hebben meer voedsel en
beschutting om te overleven.
Ringslang
Ook heideplanten als kruipbrem en tormentil profiteren. Heideherstel wordt
een handje geholpen. Er grazen schapen en hooglanders die zich voeden
met agressieve grassen en jonge boompjes die de heide anders zouden
verstikken. In de nattere delen krijgen klokjesgentiaan en
moeraswolfsklauw weer de ruimte. Nieuwe vennen en poelen trekken reptielen en insecten aan, zoals
de ringslang en libellen. Ook vogels zoals de geelgors, wulp en torenvalk voelen zich weer helemaal
thuis.
Expositie in dorpshuis ‘De Heugte’
Van de voorgenomen aankoop van 800 hectare landbouwgrond is inmiddels zo’n 650 hectare (1.300
voetbalvelden) in bezit van Natuurmonumenten. Maar we zijn er nog niet. Met uw steun kunnen we ook
het laatste deel van de klus klaren, zodat dit natuurgebied weer honderden jaren meekan. In het
dorpshuis van Nieuw Balinge is een tentoonstelling ingericht over het Mantingerzand. Start uw
wandelroute hier en wandel door de verschillende kleine stukjes heide en ontdek de fraaie
natuurgebiedjes, waarvan het Mantingerzand met zijn honderden jeneverbesstruiken de meeste indruk
maakt.
Vrijwilligerswerk
Samen met vrijwilligers wordt er veel werk verzet in het Mantingerveld en omgeving. Een van de
vrijwilligers houdt een weblog bij over de werkzaamheden en zijn belevenissen in de natuur. Meer
weten over vrijwilligerswerk in Zuid Drenthe? Neem contact op met medewerkers van het kantoor in
Dieverbrug, T (0521) 59 55 00.
Natuurvisie
In 2011 is in samenspraak met omwonenden de natuurvisie Mantingerveld, Mantingerbos en weiden opgesteld. In de visie verwoordt Natuurmonumenten hoe het gebied verder ontwikkelt
zou kunnen worden en welke maatregelen hiervoor nodig zijn om dit te realiseren.
Meer info kunt u vinden op: http://www.natuurmonumenten.nl/mantingerveld

Museum over Bedreigd Bestaan – het MMAN

Een moment van bijpraten

Het is ondertussen het vijfde jaar dat er gewerkt
wordt aan een invulling van het Munitiedepot in
Nieuw-Balinge. Ruim 4 jaar geleden is er door de
Plaatselijk Belangen Nieuw-Balinge en de
Broekstreek in samenwerking met de eigenaar,
Natuurmonumenten, een inventarisatie gemaakt
van mogelijke invullingen van terrein, bunkers en
magazijnen.
Uiteindelijk is gekozen om een Museum over het
Bedreigd Bestaan te gaan vestigen op het depot.
Er zijn partijen bij elkaar gebracht die in staat
geacht worden om tot invulling te komen van het
museum. Naast een vertegenwoordiging van
beide Plaatselijk Belangen zijn de stichting Joodse
werkkampen, DPA (Dutch Peace Army) en de
stichting Militair Erfgoed lid geworden van het
bestuur en de werkgroep. De Koninklijke
Nederlandse Heidemaatschappij,
Natuurmonumenten en de gemeente MiddenDrenthe ondersteunen de uitwerking van het
museum het bestuur. De stichting Militair Erfgoed
heeft zich in 2012 bestuurlijk terug getrokken. Er
is een onderzoek gedaan naar de haalbaarheid
van het museum en er is een investerings- en
exploitatiebegroting gemaakt.
2013 was nadrukkelijk het jaar dat op basis van
het museale concept en de investeringsbegroting
door een ingehuurde kwartiermaker gewerkt is
aan het binnen halen van de benodigde
penningen. Zowel subsidieaanvragen bij de
overheid en Europa zijn de nodige fondsen
aangeschreven. De kwartiermaker koos er voor
om doormiddel van een integrale totaal aanvraag
fondsen aan te schrijven. In november 2013 werd
duidelijk dat dit niet tot het gewenst resultaat
leidde. Positief was en is dat het munitiedepot
genomineerd is om een rijksmonument te

worden. Feitelijk zijn daarmee de gebouwen en
het terrein al tot een museum verheven.
Het bestuur is in gesprek geweest met het
herinneringscentrum Kamp Westerbork om tot
een samenwerking te komen. Dit zal wat het
bestuur betreft op termijn zeker een vervolg
krijgen.
Ondertussen zijn er contacten met professor
Hans van Koningsbrugge van de universiteit
Groningen over het onderwerp de Koude Oorlog,
Amnesty International en Universiteit van
Amsterdam over het onderwerp Mensenrechten
en is een eerste contact gelegd met de Nationale
Collectie Bescherming Bevolking. Aan de
Plaatselijk belangen is gevraagd mee te werken
aan de werkgroep Ontstaansgeschiedenis.
Eind 2013 is door het bestuur een keuze gemaakt
voor een andere aanpak. De integrale totaal
aanpak is losgelaten en er wordt nu gewerkt
doormiddel van de modulaire aanpak, of de zg.
stap – bij – stap benadering. De kwartiermaker is
er mee gestopt en het bestuur heeft een keuze
laten vallen op een fondswervingsbureau die aan
de slag gaat op no cure – no pay basis. Wij
denken dat door de stap bij stap benadering het
museum op onderdelen op bepaalde dagen en
tijden sneller geopend kan gaan worden.
Welke onderdelen van het museale concept
worden nu uitgewerkt en van financiering
voorzien.
--De (Joodse) werkkampen, het DPA (Dutch Peace
Army), de Koude Oorlog, Mensenrechten, de
Ontstaansgeschiedenis en de
Landschapsontwikkeling, educatie- en
conferentie-aanbod, evenementen en Artist in
residence.—
Voor het bestuur en de werkgroep-leden nog
volop werk te doen.
Vrijwilligers zijn nodig. U kunt zich opgeven bij de
vertegenwoordigers van de Plaatselijk Belangen.
Bekijk de website: www.hetmman.nl.
Wij houden u als inwoners van Nieuw Balinge en
de Broekstreek op de hoogte van de voortgang.
Namens Nieuw-Balinge
namens de Broekstreek
Albert Wielink
Jos van der Werff
Kees Wielink.

Dorpscafé
Meer dan 100 (!) vrijwilligers hadden zich
aangemeld om hun schouders er onder te
zetten. De grote verbouwing van
dorpshuis ‘de Heugte’ werd in mei 2006
gestart en in maart 2007 hadden we de
opening van ons prachtige nieuwe
dorpshuis, waarin zelfs een heus ‘café
gerealiseerd was! Alle leeftijden, maar
vooral de jongeren onder ons weten de
weg wekelijks te vinden naar ‘het bruine
café’ van dorpshuis ‘de Heugte’, waar het
een gezellig samenkomen is!
Maar.. dit is niet het eerste café in ons dorp. Al voor ruim tachtig jaar terug werd het eerste café gebouwd
in Nieuw-Balinge, welke als zodanig bestond tot eind ’70, begin ‘80er jaren. De (wat) ouderen onder ons
kunnen zich dat vast nog als de dag van gisteren herinneren en waar menigeen een leuke herinnering aan
heeft.
Aan de Verlengde Middenraai, op de plaatst waar een aantal huisjes hadden gestaan, werd begin jaren
dertig van de vorige eeuw een café gebouwd. De eerste café-eigenaren waren Wander en Coba Sok.
Omstreeks 1938 kwam het in handen Cornelis en Dirkje Wielink die jarenlang het café gerund hebben.
Hierna was het in handen van Roelof en Jantje de Wit. In de oorlogsjaren was het als café gesloten en deed
het, vanwege een verbouwing in de openbare lager school, dienst als klaslokaal. Kort na de oorlog werd
deze ruimte tevens een aantal jaren gebruikt als NH Kerk.
Zoals het oude krantenartikel hieronder uit het Nieuwsblad van het Noorden van 09-05-1961 aangeeft,
was het café daarna in handen van Kobus en Roelie Kleine. Jaren later is dit horecastokje voor een paar
jaar overgenomen door Hilbrand en Sjoukje Wielink, waarna, o.m. door de komst van meerdere
horecagelegenheden in de nabije omgeving, het café voorgoed zijn deuren sloot.
Hierna is het café verbouwd tot woonhuis en doet nog steeds als zodanig dienst.

Pannenkoeken dag zeker voor herhaling
vatbaar!

KNOOPPUNT ORGANISEERT
EIEREN VERSIEREN!
15 April a.s. in Dorpshuis
“De Heugte” Aanvang: 20.00 uur
EIEREN VERSIEREN!
Eigen bijdrage € 3,50 p.p.
Inclusief Kopje koffie / thee
OPGEVEN VOOR 10 april bij:
Jannie Wielink 858454
Jennie Hekker 321018
Roelie Padding 320957
Tot ziens, de werkgroep

O.O.D. organiseert:
LEUK UITJE VOOR 60 + ers
17 April a.s. willen we
een bezoek brengen aan
het Drents Archief in Assen.
Iedereen die is opgegroeid in de jaren 50 en 60
kan jeugdherinneringen ophalen in het Drents
Archief. Het programma Petticoat en minirok
neemt je mee terug in de tijd met een quiz, een
film en een spel. De quiz gaat over de jaren 60 de
tijd van de nozems en de hippies. Het spel
Hoelahoep en Wii fit, op grote schermen foto’s
van toen en nu bij elkaar plaatsen. Een petticoat
en skinny jeans, een Berini en een trendy scooter.
Herinneringen ophalen onder het genot van een
kopje koffie of thee met een drents turfje! En de
oude film gaat over de Gemeente Midden –
Drenthe. Een leuk programma van 14.00 uur tot ±
15.45 uur! Dit mag u niet missen!
Vertrek om: 13.20 uur bij Dorpshuis “De Heugte”
Eigen bijdrage € 10,= per persoon. Wij zorgen
zoveel mogelijk voor vervoer. Opgeven kan bij:
Albert Wielink tel: 321323 a.wielink@hetnet.nl
José Post tel: 321354 josepost4@hotmail.com
Laura Wielink tel: 321576
Jennie Hekker tel: 321018
Margot Kraaijesteijn tel: 321377

OPGEVEN VOOR
14 april 2014!!!
Samenwerking OOD met Meester
Sieberingschool bij Internationale

Van Tefal kregen we de pannen, van Koopmans
10 pakken pannenkoeken meel en boter om te
bakken.
Maar dat was natuurlijk niet voldoende voor
zoveel mensen. Dus hebben we extra mix gekocht
om iedereen te kunnen voorzien. Ruim 300
pannenkoeken zijn er gebakken tussen 9.00 uur
en 11.30 uur!

Alle kinderen hebben eerst zelf mee geholpen om
een pannenkoek te bakken en te proeven.
Vanaf 11.30 uur stroomde de zaal vol met
kinderen en Oma’s en Opa’s en een aantal 60 +
ers om de pannenkoeken op te
eten. Groep 5 / 6 had de tafels keurig gedekt en
groep 7 / 8 serveerden alle pannenkoeken uit.
Er waren ± 160 kinderen en ouderen samen in
het Dorpshuis.

Door de perfecte samenwerking had iedereen
snel twee pannenkoeken verorbert want de
pannenkoeken vielen bijzonder goed in de smaak.
Een leuke bijeenkomst waar we met plezier op
kunnen terug kijken.
Met dank aan alle medewerkers!

PAASVUUR
NIEUW-BALINGE
Maandag 21 april
LOKATIE KOOLVEEN
OPENINGSTIJDEN:
Zaterdagmorgen 5 april 2014
Zaterdagmorgen 12 april 2014
Zaterdagmorgen 19 april 2014

VAN 8.30 UUR TOT 12.00 UUR
TOEGESTAAN TE BRENGEN:
SCHOON, ONBEHANDELD HOUT
STRO EN SNOEIAFVAL
NAMENS PLAATSELIJK-BELANG
“De Vooruitgang” Nieuw-Balinge
***********

Ook wij staan 21 april a.s. weer
met de koek & sopie keet
bij het paasvuur!

Paastradities - paasbuidel of
paasnetje haken

Over een paar weken is het Pasen, een
heerlijke, gezellige tijd.
Pasen, voor velen een synoniem voor voorjaar, nieuw leven, lentefris. En aan
Pasen zitten heel veel tradities en symbolen.
Palmzondag
De paasstok wordt/werd versierd met allerlei lekkers: slingers van rozijntjes,
suikereitjes, sinaasappels en verder mooi gemaakt met crèpepapier en natuurlijk
een broodhaantje bovenop.
De paosbuul.
Vroeger kregen velen, op eerste Paasdag een paasbuidel (of poasbuul in het dialect)
Dit was een gehaakte zak waarin allerlei lekkers zat, o.a. een
hardgekookt ei, een sinaasappel en een paar suikereitjes, kleine
chocoladeeitjes en een paar grotere chocolade-eieren.

Een en ‘paosbuul’ haken?
Patroon, gehaakt van katoen:
- 6 lossen tot een ring maken
- 15 stokjes in de ring
- 15 stokjes met telkens een losse er tussen
- 15 stokjes met telkens 2 lossen er tussen
- 15 stokjes met telkens 3 lossen er tussen
- 15 stokjes met telkens 3 lossen er tussen, maar elk 3e stokje eén stokje
+ 3 lossen erbij maken in het zelfde gat. = 20 stokjes (komt niet zo
precies)
- door haken tot de goede hoogte, lekker variëren met kleurtjes
- als laatste een sierrand van 1v, 1st,1dub.st, 1st, 1v in elk "gat"
- haak een koordje van lossen (ca.50cm), rijg door de bovenste gaatjes en knoop de uiteinden aan
elkaar.

Spelletje bij het paasontbijt: Eitjetikken
Aan het paasontbijt werd er bij ons vroeger eitjetikken gespeeld. Iedereen
heeft een hardgekookt ei bij zijn bord (de vorige dag geverfd in mooie
kleuren) Tik met de punt van je ei tegen het ei van iemand anders. Wiens ei
het langst heel blijft was de winnaar. Hilariteit!

Sloot bij Mekelermeer
In Kontakt van maart schreef ik over de ronde sloot bij het Mekelermeer en ik vroeg me af wat dit
bouwwerk moest voorstellen.
Ik ontving n.a.v. de vraag enkele leuke reacties.
Drie personen meenden te weten dat deze sloot een eendenkooi is geweest en een van hen is hier heel
stellig in. De eendenkooi zou al een kleine honderd jaar geleden in gebruik zijn geweest. Met name de
families Koekoek en De Goede zouden zich hier mee bezig gehouden hebben.
De eenden zouden via een verbindingssloot uit het Mekelermeer worden gelokt.
Drie andere personen meenden te weten dat op het walletje in het midden van de ronde sloot, een
watermolentje heeft gestaan, waarmee men het Mekelermeer wilde droogmalen.
Dit molentje zou daar gestaan hebben vermoedelijk ergens tussen de jaren ’20 en ’50 van de vorige
eeuw, toen de heide rondom het Mekelermeer werd ontgonnen en er een strook bos werd aangelegd
aan de zuidzijde van het meer.
Er zal waarschijnlijk zowel een eendenkooi als een watermolentje zijn geweest, maar beiden op
diezelfde plek, lijkt me niet aannemelijk. Zouden beiden bij elkaar in de buurt hebben gelegen?
Mochten er n.a.v. deze gegevens onder u lezers zijn, die nog meer informatie hebben of gewoon willen
reageren, dan zou ik dat erg fijn vinden. Wellicht kom ik er dan nog een keer op terug. U kunt uw
reacties kwijt bij de redactie van Kontakt via mail of telefoon, of u spreekt mij zelf eens aan.
Vriendelijke groeten, Bert Eefting.

Noteer alvast in uw agenda!!!
Op 17 mei a.s. is de
Rommelmarkt bij de Herv. Kerk.
In de volgende Kontakt meer info.
We zijn op zoek naar mensen die ons willen helpen om deze dag weer tot
een succes te maken!
Meldt u zich?
Dit kan bij Homme Prins, tel nr. 321214

Pannenkoekentaart: STAPEL OP JE VERJAARDAG!
Beslag
500 gram pannenkoekmeel
1 liter melk
2 eieren
snufje zout
zonnebloemolie of roomboter

Vulling
Aardbeien
Banaan
Peer
Bessen
Appelmoes
(Ongezoete) slagroom

Recept:
Doe het pannenkoekmeel in een beslagkom en voeg de helft van de melk toe. Roer dit
voorzichtig door. Schenk nu de rest van de melk erbij. Roer het beslag net zo lang tot het
helemaal glad is. Voeg vervolgens de eieren één voor één door het beslag en voeg een beetje
zout toe.
Bak ongeveer twaalf dunne pannenkoeken in een klein beetje boter
of olie. Laat je kinderen de pannenkoeken dun beleggen: de ene met
appelmoes, de volgende met aardbeitjes, de derde met geprakte
banaan, daarna een met plakjes peer en ga zo verder. Wellicht kun
je ook een laag met (ongezoete) slagroom besmeren, maar dit hoeft
niet. Gebruik een stuk of vier belegsoorten en herhaal deze.

Stapel de pannenkoeken op elkaar en aansnijden maar!

Plaatselijk Belang
“De Vooruitgang”
organiseert
een Fakkeloptocht naar
de Paasbult.
Tweede Paasdag 21 april 2014
vanaf 18.30 uur worden de fakkels
uitgedeeld halverwege het
Koolveen.
Meedoen is gratis voor alle
kinderen tot en met de Basisschool!
Het is de bedoeling dat we de bult
gezamenlijk aansteken met de
fakkels!

Vriendelijk verzoek aan
Ouders / bezoekers hier toezicht op
te houden.

Dames 1 GJVV kampioen!
Voor het 4e jaar op rij is dames
1 van GJVV te Nieuw-Balinge
kampioen geworden in de
Knapper competitie. Dit is een
recreatieve
volleybalcompetitie in de regio
Hoogeveen en omstreken.
Na een aantal jaren geleden
gestart te zijn in de vijfde
klasse, komt dit team volgend
jaar uit in de eerste klasse.
Ook dan hopen ze weer mee
te kunnen doen in de bovenste
regionen!

Staand v.l.n.r.: Evelien Sok,
Evelien Sok, Rosalie Jager,
Heidi Koekoek, Anneke Oelen.
Zittend v.l.n.r.: Ingrid van
Egten, Deborah Salomons,
Mellanie van den Bosse

Ontdek het Mantingerveld met paard en wagen
Bent u liefhebber van paardrijden? Dan is de mooie ruiter- en
menroute in het Mantingerveld misschien iets voor u. Ruiters en
menners die gebruik willen maken van verschillende zandpaden op en
rond het Mantingerveld moeten wel in het bezit zijn van een
vergunning. Vanaf 1 april kunt u de nieuwe ruiter- en
menvergunningen voor 2014 verkrijgen bij Natuurmonumenten of het
dorpshuis van Nieuw-Balinge.
De op naam gestelde ruiter- en menvergunning is exclusief voor leden van
Natuurmonumenten en kost € 15,00 per jaar. Bent u nog geen lid? Meldt u
dan aan als lid bij het beheerkantoor van Natuurmonumenten in ZuidDrenthe.
Vanaf 1 april kunt u voor de pasjes voor 2014 of voor meer informatie terecht
in het dorpshuis van Nieuw Balinge (www.deheugte.nl) of via het
beheerkantoor van Natuurmonumenten
(g.vanhalen@natuurmonumenten.nl).

Zo stemde Nieuw-Balinge
voor de Gemeenteraad 2014
(aantal stemmen)
2014 2010
PvdA
128 172
Chr. Unie
69
53
Gem. Bel.
59
42
VVD
49
57
CDA
41
53
Gr. Links
30
19
D66
19
12
Gem.Bel.SBW 16
14
Red ‘t Noorden 10
--Blanco
4
0
Ongeldig
0
2
___ + ___ +
Totaal
425 424
De opkomst was beduidend minder dan bij de
verkiezingen voor de Tweede Kamer in 2012,
toen 615 Nieuw-Balingers hun stem uitbrachten.
Opvallend is dat het aantal stemmers voor de
Tweede Kamerverkiezingen in 2010 vrijwel gelijk
was aan het aantal in 2012, te weten 617.
Klaarblijkelijk vinden Nieuw-Balingers
verkiezingen voor de Tweede Kamer algemeen
belangrijker dan voor de Gemeenteraad.

Beste dorpsgenoten,

Oude bomen
in hun vele groenen
tere scilla’s
lichter blauw dan blauw
wind beweegt
langzaam
zachte sluiers:
oeroude
aarzelende treures.
Milde lentezon
verleidt mij:
vlij je neer
hier, in het gras
meeuwen zweven
onder wolken
die traag zeilen
traag en traag en trager
onder brede
wijde hemel –
hoor hoe driftig
jongen piepen
stil, lig stil
verstoor het niet
Alexandra van’t Veer

Houdt u van zingen en gezelligheid, kom dan op
de maandagavonden zingen bij Popkoor NieuwBalinge! Wij zijn een leuke, enthousiaste groep
mensen, jong en oud en beleven plezier aan
zingen. Er worden Engels- en Nederlandstalige
popliedjes gezongen. De repetitieavond is ’s
maandags van 20.00-22.00 uur, kom gerust een
keer luisteren en kijken, we maken u vast ook
enthousiast!
De contributie bedraagt € 5,00 per avond.
Op feestdagen en tijdens de zomervakantie
repeteren we niet.
Onze gediplomeerde dirigente is Esther van Dijk.
Met vriendelijke groet,
Bestuur Popkoor Nieuw-Balinge

Vogels in en om
Nieuw-Balinge
Wij zijn een groep vogelaars die vooral in het
voorjaar actief is, om te ontdekken welke
vogelsoorten bij ons in de regio voor-komen.
Op zondag 27 april willen we het gebied rond
Nieuw-Balinge ‘verkennen’. Wie
belangstelling heeft in een wandeling, in de
natuur rondom Nieuw-Balinge, nodigen we
uit te verzamelen bij dorpshuis de Heugte,
vanwaar we om 09.00 uur vertrekken.
Vr. groet; Teunis Otten, Gerrit Kleine en Willem
Strijker (06-52336552)

AED nieuws

Herhalingscursus
Datum: 13 mei 2014
Plaats: De Heugte
Tijd: 19.30 uur.

Hallo allemaal,
Hierbij willen wij jullie uitnodigen voor onze
herhalingscursus AED.
Deze wordt gegeven op woensdag 13 mei 2014 in
het dorpshuis de Heugte.
De cursus begint om 19,30 uur.
Diegenen die al eerder via de buurtacademie de
AED cursus of een herhaling heeft gedaan,
ontvangt hiervoor een uitnodiging per mail.
Mocht u geen uitnodiging hebben ontvangen, u
blijft van harte welkom op de herhalingscursus.
Mocht u elders de cursus hebben gevolgd, maar u
wilt graag hier de herhaling volgen, dan kunt u
contact opnemen met Netty Jager via
onderstaand mailadres.
Als u elders een cursus heeft gedaan, kunt u zich
ook aanmelden via Hartslag.nu, om opgeroepen
te worden bij een reanimatie. Dit wel graag
doorgeven op onderstaand mailadres.
Via hartslag.nu komen de oproepen binnen via
112, om te reanimeren.
Graag alle mutaties (adres wisselingen,
telefoonnummer wisseling, of u wel of niet
aangemeld bent bij hartslag.nu, enz. en of u wel
of niet komt bij de herhalingscursus) doorgeven
aan Netty, via onderstaand mailadres.

Activiteitenkalender Nw-Balinge 2014

APRIL
05-04: terrein paasvuur open voor brengen
snoeiafval tussen 08.30-12.00 uur
05-04: Koppeldarten in de Heugte. Inschrijven
vanaf 19.00 uur
06-04: Nw-Balinger MTB Toertocht
Start 09.00 uur bij de Heugte
06-04: CD-presentatie van Dennis Baas
Aanvang 15.30 uur in de Heugte
12-04: Dansavond in de Heugte
12-04: terrein paasvuur open voor brengen
snoeiafval tussen 08.30-12.00 uur
15-04: Kinderclub
15-04: Eieren versieren in ‘de Heugte.
Aanv. 20.00 u. Org. Het Knooppunt
15-04: Ledenvergadering Plaatselijk Belang
Aanvang 20.00 uur in ‘de Heugte’.
17-04: Bezoek aan Drents Museum voor 60+.
Vertrek om 13.20 uur bij ‘de Heugte’.
19-04: Terrein paasvuur open voor brengen
snoeiafval tussen 08.30-12.00 uur
19-04: Paaseieren zoeken bij ijsbaan.
Org: ijsvereniging. Aanv. 14.00 uur
21-04: PAASVUUR, locatie Koolveen. (Ook dit
jaar staan de leden van jeugdsoos Kentucky
weer met de koek & sopie keet bij het paasvuur!)

26-04: Bingo 'de Heugte' aanvang 20.00 uur
27-04: wandeling (vogels in en om NieuwBalinge). Vertr. v.a. de Heugte om 09.00 u.

MEI
Met vriendelijke groet,

Netty Jager
nettyzilver@gmail.com

10-05: OUD PAPIER
13-05: Herhalingscursus AED aanvang 19.30
uur in de Heugte.
17-05: Rommelmarkt NH Kerk.

17-05: Dansavond in de Heugte

• Zaterdag
26 april 2014
• 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

HUISARTSEN
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 donderdagmiddag 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
06-04: afsluiting winterwerk
10.00 u. ds. M.Noorderijk
15.00 u. dienst in Tiendeveen
13-04: 10.00 u. ds. W.G.Hulsman (Genemuiden)
19.00 u. ds. H.Born (Rouveen)
18-04: Goede Vrijdag
19.30 u. ds. A.v.Herk (Hasselt)
20-04 1e Paasdag
10.00 u. ds. M.Noorderijk
19.00 u. ds. P.Vermeer
21-04: 2e Paasdag
10.00 u. zangdienst dhr. A.Jansen
(Tiedenveen)
27-04: 10.00 u. ds. A.D. Goijert (Nijkerk)
19.00 u. ds. M.Noorderijk

04-05: 10.00 u. ds. H. G. van der Ziel
(Ooltgensplaat)
19.00 u. ds. A.N.v.d.Wind (H’veld)
11-05: 10.00 u. ds. R.W.v.Mourik (Elburg)
19.00 u. ds. M.Noorderijk
wijzigingen voorbehouden
Iedere zondagmorgen is er oppas voor de kleintjes in de
consistorie bij de kerk.

Preekrooster 2013 Chr.Geref.Kerk Nw-Balinge
06-04: 09.30 + 14.30 u. Ds. P.Roos
13-04: 09.30 + 14.30 u. Ds. M.J.Kater
18-04: Goede Vrijdag
14.00 + 19.30 u. Ds. C.Bos
20-04: 1e Paasdag
09.30 + 14.30 u. Ds. C.Bos
21-04: 2e Paasdag
09.30 u. Ds. H.de Graaf
27-04: 09.30 + 14.30 u. Leesdienst
04-05: 09.30 + 14.30 u. Ds. A.Versluis
11-05: 09.30 + 14.30 u. Prof. Dr. G.C. den
Hartog
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 (08.30-16.30 uur)
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 op 10 mei 2014.
Daarna weer op 28 juni 2014.
Vanaf 8:30 u. wordt het oud papier met een
pers-/kraakwagen opgehaald.
Wij verzoeken u om uw oud papier gebundeld
of in dozen 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:
02-04: GRIJS
09-04: GROEN
16-04: GRIJS
23-04: GROEN
30-04: GRIJS
07-05: GROEN
Ophalen grof vuil of container stuk? Bel met:

gemeente Midden Drenthe: 0593-539222 of
met van Gansewinkel 0800-0130
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. 0528343837
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:
07.30u. - 18.00u.
Website: www.thuishuis.info
Peuterspeelzaal Duimelot
Staat uw peuter al ingeschreven? Geef uw
peuter tijdig op. Liefst een ½ jaar van tevoren.
Uw peuter is al vanaf 2 jaar van harte welkom
op maan-, woens- en vrijdagochtend van 8.30
uur tot 11.45 uur en woensdag tot 12 uur.
Voor even kijken of voor vragen kunt u een
informatieboekje en aanmeldingsformulier
halen bij peuterleidster Karin Gils op 1 van de
speelochtenden. Voor digitaal aanmelden kijkt
u op www.spmd.nl
Als uw peuter is aangemeld hoort u
automatisch door middel van een belletje of
een kaartje van de wachtlijstbeheerster Marian
Dijkstra wanneer uw peuter wordt verwacht.
‘Spelend leren’, een mooie voorbereiding voor
de basisschool.
Komt u eens langs met uw peuter?
………………………………………………….
GJVV (gymnastiek, judo, en volleybal vereniging)
Bestuur:
Evelien Sok
voorz.
tel: 321482
Fia Jager
penn.
tel: 321224
Janneke Eising
secr.
Delia Slomp
lid
tel: 321011
Heidi Koekoek
lid
tel: 321024

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”

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.
e
2 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!!!

Dinsdag
Woensdag
Vrijdag
Keuken
Zaterdag
Keuken Bingo
Zondag
Keuken

09.00 – 12.00 uur
09.00 – 12.00 uur
16.00 – 20.00 uur
16.30 – 19.00 uur
22.00 – 01.30 uur
20.30 – 23.30 uur
10.00 – 21.00 uur
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 -10.00 u
KOERSBAL: elke woensdagmorgen van 9.30 - 11.30 u

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: 8.30 t/m 18.00 uur
(gesloten: 12:00-13:00)
Zaterdag van:
8.00 t/m 13.00 uur
(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
09.00 tot 20.00 uur
dinsdag t/m vrijdag 08.00 tot 20.00 uur
zaterdag van
08.00 tot 17.00 uur
elke dag gesloten
17.30 tot 18.30 uur
.................................................................................
Belangrijke telefoonnummers:
Ziekenhuis Bethesda Hoogeveen 0528 286222
Diaconessenhuis Meppel
0522 233333
Scheper Ziekenhuis Emmen
0591 691911

Wilhelmina Ziekenhuis Assen
UMCG Groningen
Isala klinieken Zwolle
Martini Ziekenhuis Groningen
Zorginstellingen:
Derkshoes Westerbork
Altingerhof Beilen
Weidesteyn Hoogeveen
WZC Beatrix Hollandescheveld
Jannes v/d Sleedenhuis Hgvn
De Westerkim Hoogeveen
WZC Olden Kinholt Hoogeveen

0592 325555
050 3616161
038 4245000
050-5245245
0593 333366
0593 535300
0528 286111
0528 348248
0528 266944
0528 264038
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
15.43 uur
09.43 uur
16.43 uur
11.43 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.
…………………………………………………….
Ziet u informatie in deze infopagina die niet juist
is laat het ons dan weten!

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

