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MAART

Leden van tienersoos Teenspirit maakten het dorp schoon!

VAN DE REDACTIE
De lentemaand is goed begonnen met temperaturen van rond de10 graden Celsius, en dat brengt heel wat
teweeg! Met de TV aan voor het Nederlands Kampioenschap schaatsen, staan de krokusjes overal al volop
in bloei. In het zuiden kan men met de zon erbij gezellig Carnaval vieren, terwijl anderen juist kiezen voor
een dagje uitwaaien op het strand. Of wandelen door onze mooie omgeving. Zo vinden de Padden het
twee weken eerder dan andere jaren, tijd om het zand uit de ogen te wrijven en op pad te gaan. De
seizoenslaap onder hun deken van humus en bladeren is voorbij. Om ze niet allemaal geplet te zien
worden onder autobanden staan b.v. in Overasselt de vrijwilligers aan de straat klaar, om de beestjes de
weg over te helpen. Onze vrijwilligers staan binnenkort ook weer aan de straat, maar dan voor de renners
van de Ronde van Drenthe en wel op 15 en 16 maart a.s. Geniet ervan, alles komt langzaam in de knop en
wordt groen en er is in ons dorp weer van alles te doen, heerlijk zo’n lentemaand. Hieronder een
opsomming van wat er zoal is binnengekomen aan kopij:














De ijsvereniging vertelt ons het een en ander over hun bezigheden.
Voor kinderen en opa’s en oma’s is er op 28 maart de Nationale Pannenkoekendag
Wie is Romilda Oelen en wat doet ze zoal? In een interview leest u alles hierover.
De OOD wil met de 60 + ers erop uit naar het Drents Archief.
Het KNOOPPUNT organiseert (voor iedereen vanaf de basisschool) eieren versieren.
Het Zomerfeest wil het 50 jarig jubileum feest graag vieren in een prachtig versierd en verlicht
Nieuw–Balinge!
Plaatselijk Belang is er met een aantal oproepen, waaronder zaken omtrent het komende
paasvuur.
Natuurmonumenten geeft uitleg over de zwaluwwand en over de houtkap rond ons dorp.
Wilt u meer weten over het Carpaal Tunnel Syndroom, dan heeft ‘Fysio Ettenheim’ meer uitleg
hierover in deze editie.
In de rubriek ‘Hoe het vroeger was…’ hebben we het over de jeugd van Nieuw-Balinge en de
geschiedenis van de tiener- en jeugdsoos.
En heeft u belangstelling om op 5 april mee te doen aan Koppeldarten, dan kunt in deze uitgave
lezen waar en wanneer u zich hiervoor opgegeven kunt.
De tieners van Teenspirit hebben veel en goed werk verricht. In deze editie leest u meer hierover.
En nog veel meer oproepen, aankondigingen, mededelingen en verhaaltjes.
Veel plezier met Kontakt-maart-2014!

Paasbult a.d. Koolveen 2014
Ook dit jaar, gaat het hek maar vijf zaterdagen en dan
alleen s’morgens open.
Van 8.30 uur t.m. 12.00 uur en iemand erbij die dan
toezicht houdt, ook geen sleutel meer door de week.
Dit zijn de openingsdatums:

zaterdagmorgen 22 maart,
zaterdagmorgen 29 maart,
zaterdagmorgen 5 april,
zaterdagmorgen 12 april,
zaterdagmorgen 19 april.

Prijs voor de mooiste paasbult!
De gemeente wil de traditie van het branden van
een paasvuur in stand houden. Om het branden
van paasvuren uit oogpunt van overlast, hinder
en milieuaspecten in goede banen te leiden heeft
de gemeente een stimuleringsregeling ingesteld.
Voor iedere maatschappelijke organisatie die een
paasvuur organiseert, stelt de gemeente
€ 200,- beschikbaar om er een mooi paasvuur van
te maken. Daarnaast is er ook een prijs van €
200,- voor de mooiste paasbult van de gemeente.
Een deskundige jury bepaald de winnaar. Na de
paasdagen zorgt de gemeente voor het opruimen
van de asresten.
Er gelden uiteraard wel een aantal voorwaarden.
1. Organisatoren moeten schriftelijk om
toestemming vragen, dit kan tot uiterlijk
22 februari 2014.
2. Alleen maatschappelijke organisaties,
zoals boermarken, dorpsverenigingen,
kerken, scholen enzovoorts, in de
gemeente Midden-Drenthe, komen in
aanmerking voor een vergunning.
3. Organisatoren mogen het paasvuur alleen
op tweede paasdag vanaf 19.30
ontsteken.
4. Het paasvuur is uitsluitend bedoeld om
uiting aan de paastraditie te geven.
5. De aanvraag moet voorzien zijn van een
plattegrond. De locatie wordt beoordeeld
door de gemeente en brandweer.

6. Er mag uitsluitend schoon, onbehandeld
hout, stro- en snoeiafval verbrand
worden. Ander afval en stobben zijn niet
toegestaan. Dreigt de paasbult een
stortplaats voor ander afval te worden,
dan is de vergunninghouder aansprakelijk
voor het opruimen daarvan. Indien de
vergunninghouder er alles aan gedaan
heeft om het illegaal dumpen van afval te
voorkomen, dan steekt de gemeente een
helpende hand uit bij incidenten.
7. De vergunninghouder is verantwoordelijk
voor een degelijke opbouw van de
paasbult. Richtlijnen hiervoor worden
door de gemeente bij de vergunning
verstrekt.
8. De vergunninghouder is verantwoordelijk
voor het naleven van de Flora- en
faunawet.
9. De vergunninghouder is wettelijk
aansprakelijk voor alle schade
toegebracht aan eigendommen van
derden, die ontstaan door een direct
gevolg van het opbouwen of branden van
een paasbult. Vergunninghouders moeten
zorgen voor een dekkende WAverzekering, die anderen dan de
organisatoren vrijwaart van alle
aanspraken van derden voor genoemde
schade.
10. De vergunninghouder is verantwoordelijk
voor het uitnodigen van zijn of haar
doelgroepen en de plaatselijke bevolking
voor het branden van een paasvuur. De
vergunninghouder moet voldoende
ruchtbaarheid aan het paasvuur geven.
11. Gedurende zes weken voor tweede
paasdag mag begonnen worden met het
opbouwen van de paasbult. De opbouw
mag niet beginnen voordat toestemming
voor de locatie is verleend.
12. Mocht het ontsteken van de paasbult op
tweede paasdag, om wat voor een reden
dan ook niet gelukt zijn, dan dient er
opnieuw een ontheffing aangevraagd te
worden.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met de gemeente Midden-Drenthe, telefoon
(0593) 53 92 22
Met vriendelijk groet,
Bestuur Plaatselijk-Belang “De Vooruitgang”.

PAASVUUR
NIEUW-BALINGE
Maandag 21 april
LOKATIE KOOLVEEN
OPENINGSTIJDEN:
Zaterdagmorgen 22 maart 2014
Zaterdagmorgen 29 maart 2014
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

Dorpshuis De Heugte thema feesten 2014:

Werkzaamheden langs Hoogeveenseweg
(bron, o.a.: www.drijber.net)

Inmiddels hebben zich alweer een aantal
personen opgegeven om een thema feest te
willen organiseren in het dorpshuis. Graag willen
wij net als vorig jaar proberen in ieder kwartaal
jan-mrt / apr-juni / juli-sept. / okt-dec. een thema
feest te houden in het dorpshuis. Dit feest is voor
iedereen toegankelijk en kan zowel in het café,
als grootschaliger in 1 van de andere zalen
georganiseerd worden. Ook dit jaar stelt het
dorpshuis een bedrag beschikbaar voor de
organisatie. Dus lijkt het je leuk om iets te willen
organiseren voor de mede bewoners van ons
dorp, geef je dan nu op!!
Meer info en opgave via
richardvdbosse@hotmail.com

Munitiecomplex mag monument worden

We zien dat langs de
Hoogeveenseweg
werkzaamheden gaande zijn.
Hier wordt momenteel
gewerkt aan de biogasleiding
die van Kloosterman,
Nieuweroord, richting Wijster
gaat. Dit gebeurd in opdracht van Attero Wijtster
en wordt uitgevoerd door Alsema B.V. Wie meer
wil weten kan contact opnemen met de
uitvoerder; Kees Oortwijn 06-53360333

Activiteitenkalender Nw-Balinge 2014

MAART
08-03:
15-03:
19-03:
21-03:
22-03:

Oud papier (Mr. Sieberingschool)
Dansavond in de Heugte
Kinderclub
klaverjassen ijsbaankantine
terrein paasvuur open voor brengen
snoeiafval tussen 08.30-12.00 uur
28-03: Nationale pannenkoekendag
29-03: terrein paasvuur open voor brengen
snoeiafval tussen 08.30-12.00 uur
29-03: Bingo 'de Heugte'

APRIL

Het munitiedepot Nieuw-Balinge mag van
burgemeester en wethouders van MiddenDrenthe rijksmonument worden.
Het gaat om een formaliteit, maar het brengt de
plannen voor een museum over onder meer de
Koude Oorlog een stuk dichterbij.
De aanwijzing tot beschermd rijksmonument is
daarvoor van groot belang. Vorig jaar is de
procedure daarvoor al begonnen.
Het complex van 16 hectare met 22 gebouwen op
het Mantingerveld is door het rijk op de lijst gezet
van topmonumenten uit de wederopbouw
periode, 1959 tot 1965.

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
15-04: Kinderclub
15-04: eieren versieren. Org. Het Knooppunt.
12-04: Dansavond in de Heugte
12-04: terrein paasvuur open voor brengen
snoeiafval tussen 08.30-12.00 uur
17-04: 60+ naar Drents Archief
19-04: terrein paasvuur open voor brengen
snoeiafval tussen 08.30-12.00 uur
19-04: paaseieren zoeken bij ijsbaan.
Org: ijsvereniging.
21-04: PAASVUUR (locatie Koolveen)
26-04: Bingo 'de Heugte'

Sloot bij Mekelermeer.

Enkele keren per week loop ik met onze honden langs het Mekelermeer.
Ik zie dan in een stukje bos, aan de zuidoost zijde, vlak langs het pad, een soort sloot in een
O-vorm, met een doorsnede van een meter of acht. De sloot is ongeveer 1,5 meter diep, 2
meter breed en het
middengedeelte is aan
de oostzijde bereikbaar
met een dam. Zie
bijgaande foto’s.
Regelmatig heb ik me
afgevraagd hoe dit
bouwwerk ontstaan is
en wat het moet
voorstellen. Vanuit mijn
kinderjaren kan ik me
niet herinneren dit
bouwsel eerder te
hebben gezien, maar
toen had ik er wellicht geen oog voor. Is het gewoon vlijtig kinderwerk of stelt het iets
anders voor?
Antwoorden en ideeën zijn welkom bij de redactie van Kontakt.
Vriendelijke groeten, Bert Eefting.

Als u bovengenoemde symptomen herkent, bel
dan gerust voor meer informatie of een afspraak
(verwijzing van een arts is niet per se nodig).

Carpaal Tunnel Syndroom: opereren hoeft
niet altijd.
NOORDSCHESCHUT.- In mijn praktijk ervaar ik te
vaak dat mensen met een Carpaal Tunnel
Syndroom denken dat er geen oplossing is of dat
alleen een operatie kan helpen.
Het CTS-centrum Noord-Nederland behaalt
goede resultaten bij de behandeling van het
Carpaal Tunnel Syndroom (CTS) door middel van
tractie. Sinds enige jaren bestaat er een apparaat
(Phystrac van Contex bv) dat deze aandoening
kan verhelpen door het geven van elektrisch
gestuurde tractie aan de pols. Ik werk daar al
enige jaren mee en 75 tot 80 procent van de
behandelde patiënten heeft daar baat bij!
De carpaaltunnel is het gebied aan de binnenzijde
van de pols, waar botjes en pezen een tunnel
vormen waardoor onder andere de
mediaanzenuw loopt. Deze zenuw kan in de knel
komen en dan klachten in de hand veroorzaken.
Vaak ten gevolge van letsel of aanhoudende
belasting tijdens werkzaamheden, vooral met
gebogen handen. Soms spelen ook hormonale
factoren een rol, bijvoorbeeld bij zwangerschap.
De meest voorkomende symptomen van CTS zijn:
- pijn, gevoelloosheid, stijfheid, tintelingen
of branderig gevoel in onderarm/hand
- krachtsverlies, mn in de knijpkracht
- ’s nachts wakker worden met dove
hand(en)
- problemen met fijne motoriek, zoals
knoopjes open/dicht maken.
Het tractieapparaat geeft, bij gefixeerde elleboog,
via een manchet om de pols tractie aan de
onderarm/pols. Deze tractie wordt nauwkeurig
gedoseerd, waardoor structuren, zoals spieren en
pezen die betrokken zijn bij het in stand houden
van CTS, ontspannen en dunner worden en
inklemmen van de mediaanzenuw opgeheven
wordt. Deze behandeling is nagenoeg pijnloos.

Bovenstaande therapie wordt alleen in
Noordscheschut gegeven, omdat daar het
tractieapparaat staat.
Voor overige fysiotherapie kunt u, behalve in
FysioEttenheim Noordscheschut, ook terecht in
het Dorpshuis in NieuwBalinge op dinsdag- en
donderdagmiddag.
Roel Schoemaker
Fysiotherapiepraktijk Ettenheim
CTS-centrum Noord-Nederland
(voor alg.fysiotherapie, haptonomie,
bedrijfsfysiotherapie en CarpaalTunnelSyndroom)
Drostenraai 33B
7914RT Noordscheschut
Tel. 0528-343518
Mob.06-43453799
Email: info@fysioettenheim.nl
Website: www.fysioettenheim.nl

IKC
Vorige week zijn alle betrokkenen bijeen ge weest
om de behoeftepeiling voor kinderopvang te
bekijken en te bespreken. Helaas, helaas hebben
we maar weinig enquêtes ontvangen. Slechts 6
personen hebben hun wensen voor
kinderopvang/peuterspeelzaalwerk kenbaar
gemaakt. Het was daarom lastig conclusies te
trekken. Concreet houdt dit in dat er vooralsnog
geen veranderingen komen in het aanbod van
peuterspeelzaalwerk en kinderopvang. Een
enkele ouder heeft aangegeven misschien in de
toekomst gebruik te willen maken van
kinderopvang. We willen vragen om wensen bij
ons aan te geven. Wij kunnen dan op ieder
moment opnieuw bekijken of uitbreiding of
verandering van peuterspeelzaalwerk en
kinderopvang mogelijk en nodig is. Ook ouders
die nu nog geen opvang nodig hebben, vragen we
om vooruit te kijken en na te denken over
eventuele toekomstige wensen. U kunt enquêtes
invullen of op een andere manier uw wensen
aangeven bij de peuterspeelzaal, thuishuis De
Vlinder, plaatselijk belang of de meester
Sieberingschool.

Handen

Hebt u dat nu ook?
Wat spreekt ons het meeste aan wanneer je een
persoon voor het eerst ontmoet? Behalve op de
ogen, de mond, de algehele uitstraling, strijken
mijn ogen al snel neer op de handen. Zijn het
werkende handen? Goed verzorgd? Of, zoals bij
mij, met nagels waar je aan kunt zien dat ik ze
van kinds af aan heb afgebeten, ook al doe ik dat
nu al vele jaren niet meer? Helende handen? Ook
al ken ik hem al mijn hele leven, de ets van Kathe
Kollwitz kan mij nog steeds diep ontroeren. Je
blijft er naar kijken; bij mij roept hij altijd een diep
verlangen naar tederheid op. Handen zeggen
zoveel. Ze stralen veiligheid uit, zoals bij het zieke
kind; genezend, liefhebbend.

handen houden nog steeds van het voelen aan
een blad van de blauwe regen, en zo’n
lentevoelen bij het voorzichtig strelen van een
prille knop aan de Japanse kers, of het aaien van
een hunkerende poes. En het oprapen van een
kastanje en die diep wegstoppen in je mantelzak.
Mijn handen vouwen zich om het lichaam van
mijn grote dochter, wanneer ik merk hoe ze haar
overleden geliefde rauw kan missen.
En wat hebben mijn handen veel geschreven! Al
die handgeschreven brieven, zoveel beter dan
een mailtje op de computer. Om maar niet te
spreken van de vele tekeningen en pastels,
waarbij vooral bij de laatsten het uitvegen van de
prachtige kleuren zo heerlijk aanvoelt. Dat wordt
dan weer schoonmaken, maar dat is iets wat mijn
handen door de jaren heen zeer vertrouwd is
geworden. Ze kunnen het pas écht gezellig maken
wanneer het schoon is. Trouwens, een sopje
voelt ook heerlijk, en wat kan ik niet genieten van
het ophangen van de schone lakens in de wind,
om daarna het bed weer fris geurend op te
maken. Een kaars aansteken, thee inschenken en
koekjes bakken, dat is altijd goed geweest voor
mijn handen. Ik ben wel tevreden over ze.
Alexandra van t Veer

Mijn eigen handen houden van pianospelen.
Maar ook van wroeten in de aarde en dan lekker
vuil worden. Ze hebben geliefden gestreeld,
baby’tjes gekoesterd, kinderhandjes stevig
vastgehouden. Ze hebben zich verrukt gespreid
bij het zien van een prachtig schilderij of een
intens blauwe lucht; maar ook hebben ze zich
angstig gewrongen als er een kind al maar niet
thuis kwam, om ze dan daarna teder om de kleine
rug uit te spreiden. Ze hebben kleertjes genaaid,
al het denkbare behalve schoenen; truien
gebreid, hoewel ik er bij moet zeggen dat ik het
er na eentje van maat 56 voor gezien heb
gehouden. Lakentjes geborduurd, kindjes
ingestopt om daarna het grote sprookjes boek
vast te houden waaruit werd voorgelezen. Kleine
slaaplampjes aangedaan. Glaasjes water
neergezet, “want anders kan ik niet slapen”. Ik las
eens: -wat het kleine kind de hele dag voelt en
tast er ervaart, is bron voor het latere aftasten
van mensen, situaties en levensbesluiten”-. En
dat is waar. Al dat voelen! Al dat aftasten wat
mijn handen hebben gedaan. Dat vertelde mij
vaak meer dan woorden konden doen. Mijn

Infoboekje Nieuw-Balinge
Het nieuwe infoboekje is bijna klaar. De inhoud is
allemaal weer op orde, alhoewel er in de laatste
weken altijd weer veranderingen hebben plaats
gevonden. Ook de opmaak is helemaal vernieuwd
en op alle pagina’s hetzelfde. Het geheel gaat
binnenkort naar de drukker en zal met het
Kontakt van april verspreid worden.
Met vriendelijke groet,
Plaatselijk Belang

Hallo beste mensen,
Dorpshuis de Heugte organiseert met vrijwilligers een dart avond.
Het gaat om een kind-volwassen koppel dart wedstrijd.
Een kind in de leeftijd van 10 tot 16 jaar, en een
“volwassenen” boven de 16 jaar.
- Inleg geld: 5 euro per koppel
- Datum: 05 April 2014
- Inschrijftijd van 19:00 tot 19.45 uur.
- Om 20.00 uur beginnen de wedstrijden.
- Inleggeld is prijzenpot
- Locatie: Het café in dorpshuis de Heugte
Lijsterstraat 1, Nieuw-Balinge

- Let op wij werken met voorinschrijving
want
vol = vol
- Max. 20 koppels

- Opgave via richardvdbosse@hotmail.com

Informatie van de
Ouderen Onder
Dak werkgroep!
Zoals u ook wel gehoord of gelezen heeft moeten
wij in de toekomst meer voor elkaar zorgen, naar
elkaar omkijken enz.
Terug naar meer naoberhulp sociale controle
elkaar helpen en bijstaan als dat nodig is. Als
iemand hulp nodig heeft wordt er eerst naar de
omgeving gekeken en als daar geen hulp
gevonden wordt? Dan pas wordt er een beroeps
hulp verlener ingezet. Om een klein aanzetje te
geven leek het ons als OOD werkgroep goed om
alvast te proberen jong en oud bij elkaar te
brengen. Al is het maar alvast met leuke dingen
samen doen. Een mooi begin is al gemaakt met
het Kerstdiner, groep 8 serveren en zingen voor
en met 60 + ers. Zo staan er samen met de
Meester Sieberingschool nog meer activiteiten op
de agenda. Activiteiten/ ontmoetingen tussen
jong en oud noemen we dus de KNOOPPUNT
ACTIVITEITEN.

26 februari j.l. was er een KNOOPPUNT
activiteit.
24 personen deden hier aan mee.
Het was reuze gezellig met elkaar.

Samen serviesgoed beschilderen; kopjes, bordjes,
glazen, vaasjes een grote hoeveelheid stond aan
het eind van de middag te pronken op de tafel.

Super leuk om te doen, en zeker voor herhaling
vatbaar was de mening van jong en oud!
Met het Kerstdiner hebben we een kleine
enquête gehouden waarin men ook diverse
leuke tips heeft gegeven om samen te kunnen
doen.
U zult dus nog geregeld wat kunnen lezen over
KNOOPPUNT ACTIVITEITEN
Wij hopen natuurlijk dat u dat leuk vind en dat u
gezellig mee komt doen.
Namens de werkgroep, TOT ZIENS!

Wordt vervolgd!

De jeugd van Nieuw-Balinge
Onder de namen Kentucky en Teenspirit zijn al jaren de jeugd- en tienersoos actief in ons dorp.
Tienersoos Teenspirit is bedoeld voor de jeugd van groep 8 t/m 15 jaar en is op de zaterdagavond
actief, terwijl jeugdsoos Kentucky de vrijdagavond haar deuren geopend heeft voor de jeugd vanaf 16
jaar. Onder dak van dorpshuis ‘de Heugte’ hebben de sozen een eigen ruimte met een eigen ingang.
De tienersoos is medio jaren negentig opgericht in een vorm zo we die nu ook nog kennen; inclusief
bestuur en ouderraad. En evenals de jeugdsoos, vallen ze onder de paraplu van St. Jeugd en Welzijn.
Er wordt van alles voor de jeugd georganiseerd wat varieert van Spooktocht en Greppeltocht tot
filmavond, Valantijnsgala en
danslessen. Maar ook een weekendje
weg staat ’s zomers vaak op stapel en
gaan ze op ‘tienerkamp’!
Eén van de eerste ‘weekendjesweg’
was in 1997. De tieners zijn op
zeilkamp geweest en zaten op een
heuse zeilboot.
Dat was voor de toenmalige tieners
een schot in de roos, want niet alleen
voldane tieners met tassen vol vuile
was keerden huiswaarts, het waren
voorál de vele spannende en
enthousiaste verhalen waar de thuisblijvers mee overstelpt werden door
hun tieners! En zelfs in die mate, dat
nu nóg zo af en toe een verhaal over
het zeilweekend ter tafel wordt gebracht. Hierna volgden vele tienerkampen, wat varieerde van o.a.
een relaxed weekendje Schiermonnikoog tot spectaculair waterskiën en paintballen in Harkstede en
Groningen!
De tienersoos kennen we dus vanaf de negentiger jaren, maar een jeugdsoos kent ons dorp al veel
langer, want…. alhoewel een soort van jeugdhonk voor dorpsjeugd bij de familie Blanken op zolder
was, werden de allereerste stappen voor het oprichten van een jeugdsoos in ons dorp, eind jaren zestig
genomen. De soos begon destijds onder de naam Piggy. Dit werd door dorpshuizen onderling
gestimuleerd, want ook in de omliggende dorpen als Nieuwlande en Geesbrug werd een soos opgezet.
Bij de oprichting waren meerderen betrokken, o.a.
waren dat Lo Dijkstra, Marinus Post, Tinus Post,
Jan Salomons, Henk Salomons, onder begeleiding
van Wim Hulst. De activiteiten waren met name
het organiseren van een avond in het dorpshuis.
Artiesten die onder meer ‘geboekt’ werden,
waren The Shoes en Greenfield & Cook, maar
daarnaast regelmatig ook andere bands uit de
regio als No-Name en Black-Lake. De entree was
waarschijnlijk een bedrag tussen de 2,50 en 5
gulden. Financieel gezien was dat destijds nog te
doen, omdat de artiesten toen ook niet zo heel erg
duur waren dan nu het geval is. Bekende artiesten,
als hierboven werd genoemd, kosten toentertijd
niet meer dan 750 tot 1.000 gulden.
Daarna lag de soos even stil. Ongeveer begin jaren
80 is de soos weer opgezet, en wel
onder de naam Kentucky.

Jeugd bij fam. Blanken op zolder, met vlnr:
Tinus Post, Gea Oldenbeuving, Jan Salomons
en Truus de Goede.

Nieuws van de IJsvereniging
In week 12 en 13 komt de IJsvereniging langs voor de
verkoop van loten voor de jaarlijkse verloting er zijn
diverse leuke prijzen te winnen ,de eerste , tweede en
derde prijs zijn beschikbaar gesteld door diverse
sponsoren we hopen net als voorgaande jaren weer
een flink aantal loten te verkopen
De trekking is na het paaseieren zoeken op 19 april ,in
de kantine bij de ijsbaan.
NL Doet op Zaterdag 22 maart.
De ijsvereniging wil op deze dag onder andere het
tegel plein voor de kantine herbestraten ,er zullen ook
andere kleine klusjes aangepakt worden een ieder is
van harte welkom om op deze dag mee te helpen,
voor scholieren van het voortgezet onderwijs is dit
een mogelijkheid om deze dag aan te wenden voor de
maatschappelijke stage je kunt je hier aanmelden via
onderstaand e mail adres ,bij een van de
bestuursleden of smorgens om 8.45 uur bij de
ijsbaan,stage formulier meenemen. Eten en drinken
word verzorgd.
De schaatstrainingen lopen ook weer teneinde ,
de kunst ijsbaan in Assen word binnenkort weer
gesloten ,dat betekend dan ook weer het einde van
het schaatsen van onze schaatsploeg in Assen op de
woensdag avond,vanaf augustus begint het
droogtrainen weer bij de kantine en vanaf half
oktober gaan de schaatsers weer naar om te oefenen
.wilt u ook deelnemen aan de schaatslessen dan kunt
u zich opgeven via ons e mail adres.
Ook het boswerk gaat voor dit seizoen de laatste fase
in , ivm het broed seizoen mag er na half maart niet
meer gezaagd worden .er zijn weer vele bomen geveld
om de andere bomen meer ruimte te geven om door
te kunnen groeien , en natuurlijk om uw kachel te
laten branden.ook is er een aanzienlijke hoeveelheid
stormschade weggewerkt , er is weer veel arbeid
verricht door de bosploeg er is niet alleen brandhout
geproduceerd maar er is ook een flinke hoeveelheid
opslag verwijderd en er is een begin gemaakt met het
versnipperen van de takken.
Iedereen hartelijk bedankt
Met vriendelijke groeten het Bestuur van de
IJvereniging.
Email : ijsverenigingnieuwbalinge@hotmail.com

Tienersoos
Teenspirit
Maart

Bar

Ouders

8-mrt
15-mrt
Kreeft
22-mrt
29-mrt

Dicht
Noa - Sanne

Henriette

Dicht
Maureen - Angela

Petra Kats

NL Doet
Ook de tienersoos heeft zich aangemeld voor NL
Doet.
Onze aanvraag is goedgekeurd en we hebben het
mooie bedrag van € 450,-- ontvangen.
Hiervoor moeten we nog wel klussen!
Vrijdagavond 21 maart 18.00 uur.
De radiatorombouw moet nog geverfd worden en
evt. opgeruimd en schoongemaakt.

Disco
Afgelopen zaterdag was er disco in
de ronde zaal.
Volgens vele tieners een groot
succes….voor herhaling vatbaar?
In ieder geval willen we de
barmannen Richard en Wiljo heel erg
bedanken voor hun inzet.

Opruimactie
Zwerfvuil
Zaterdagmorgen 1 maart
hebben 16 kinderen (incl.5
ouders) op verzoek van het
plaatslijk belang namens de
tienersoos zwerfvuil opgeruimd
buiten de borden van de
bebouwde kom in ons dorp.
Het was een gezellige en
geslaagde ochtend met heel
wat zakken afval als opbrengst!
Verreweg de meeste afval lag aan de
linkerkant (vanaf Nieuw-Balinge)
richting Witteveen, 6 zakken maar
liefst!
Het meeste afval bestond uit;
(landbouw)plastic, blikjes,flesjes ,
papier en karton.
De tienersoos krijgt hier een
vergoeding voor van het plaatselijk
belang en van de gemeente en gaat
het geld gebruiken voor het tienersooskamp.

Lente opkomst,
we kunnen de
nestkastjes
klaarmaken!

Mededeling Dorpshuis “De Heugte”
WETSWIJZIGING!
De Drank en Horecawet is per 1 januari 2014
gewijzigd.
De leeftijdsgrens voor de verkoop van alcohol is
van 16 naar 18 jaar gegaan.
Vanaf 1 januari 2014 mag aan jongeren onder de
18 jaar geen zwak - alcoholhoudende en sterke
drank worden verkocht. Ook mogen jongeren
onder de 18 jaar geen alcohol bij zich hebben op
voor het publiek toegankelijke plaatsen ( zoals
straat,park, café, terras sportsportvereniging
enz.)
Ze zijn strafbaar als ze het wel in bezit hebben of
drinken.
De politie of een toezichthouder van de
Gemeente kan een boete uitdelen.
De hoogte van de boete is vastgesteld voor
jongeren tot 16 jaar € 45,= en voor 16 en 17
jarigen op € 90,= De maatregelen gelden voor
iedereen die op of na 1 januari 2014 jonger is dan
18 jaar! Er komt geen overgangsregeling voor de
jongeren die dan 16 of 17 jaar zijn en aan wie
eerst wel zwak – alcoholhoudende drank
verkocht mocht worden.
De Gemeente houdt toezicht op de naleving van
de Drank en Horecawet. De komende periode is
de naleving van de leeftijdgrenzen een aandacht
gebied in het toezicht en handhavingsbeleid. De
controle in meestal onaangekondigd.
Zowel voor verstrekkers van alcohol, als voor
jongeren zelf gelden strafmaatregelen als deze
leeftijdsgrens niet wordt nagevolgd.
De Burgemeester kan diverse sancties opleggen
van dwangsom tot sluiting of boetes die op
kunnen lopen tot € 1.360,=
DB “De Heugte”.

Als u deze winter een paar
nestkasten in uw tuin heeft
opgehangen, dan is de kans
groot dat de kleine bewoners hier in het voorjaar
naar terugkeren. In de koude seizoenen worden
de nestkasten door de vogels gebruikt als warme
overwinteringsplaats, maar in het voorjaar
dienen ze voornamelijk als broedplaats. Om de
vogels een mooie broedplaats te bieden, is het
verstandig om de nestkasten in uw tuin eerst
schoon te maken. De schoonmaak kan het beste
eind februari of halverwege maart gedaan
worden. Dan zijn de strengste vorstperiodes
voorbij en dan heeft u de minste kans dat u nog
een overwinterings-nest aantreft in de gebruikte
nestkast. Als er echter vleermuizen of hommels in
blijken te wonen, dan kunt u deze dieren beter
niet storen en de nestkast een andere keer
schoonmaken. Bij de schoonmaak moeten de
eventuele uitwerpselen die er 's winters in
gekomen zijn, verwijderd worden. De nestkast
kunt u vervolgens schoonmaken met heet water.
In het najaar, na de broedperiode, is het
verstandig om de nestkasten nogmaals schoon te
maken. In oud nestmateriaal zitten vaak veel
parasieten. De schoonmaak kan dan het beste
plaatsvinden nadat de jongen zijn uitgevlogen.
Met een harde borstel en heet water goed
boenen en de kast is weer klaar voor gebruik.
Onderhoud van deze kasten verlengt de
gebruiksduur.
Een nestkast biedt de vogels een extra
gelegenheid om te broeden. U helpt er vooral de
bedreigde vogels mee. Door verschillende
modellen nestkasten op te hangen, krijgt u ook
verschillende vogels in uw tuin. Sommige soorten
zullen helaas nooit in een nestkast broeden, maar
deze vogels kunt u helpen door in de juiste
maanden extra nestmateriaal te verschaffen.
Vogels bouwen hun nest elk jaar opnieuw. De
dieren willen hun nest zelf bouwen. Ze gebruiken
allerlei verschillende materialen uit de natuur,
zoals takjes, grassprietjes, mos en stukjes katoen.
Laat daarom in de winter ook plantenresten in de
tuin liggen, zodat de vogels daar voldoende
materiaal uit kunnen halen.

VERSIERD EN VERLICHT
NIEUW–BALINGE TIJDENS
50 JARIG ZOMERFEEST
Wij hebben door gekregen dat een aantal straten
graag willen versieren en verlichten.
Dat is prachtig 50 jaar is ook niet niks!
Van de kleine dorpen in de omgeving zijn wij de
eerste met dit JUBILEUM!
Wij hopen natuurlijk dat alle straten mee gaan
doen. Is uw straat nog niet actief? Het mooie
weer komt eraan dan spreken mensen elkaar
meestal wat vaker, of neem zelf het initiatief in
uw eigen straat en maak samen afspraken. Om
iedereen zo creatief mogelijk te laten zijn geven
we geen thema. Dus alles mag en kan, in die 50
jaar is er zoveel voorbij gekomen daar plukt
iedereen makkelijk een onderwerp uit.
Wij hopen dat u er vooraf samen al heel veel
plezier aan beleefd, en dat iedereen tijdens het
GOUDEN ZOMERFEEST enorm kan genieten van
een prachtig versierd en verlicht
NIEUW – BALINGE!
VEEL SUCCES allemaal, en wij gaan ons verder
bezig houden met het invullen van een leuk
programma tijdens het gouden FEEST!
St. Zomerfeest

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!!!

KNOOPPUNT ORGANISEERT
EIEREN VERSIEREN!

LET OP!!! Nog maar eens een keertje voor de
mensen die nog twijfelen?! Een Knooppunt
activiteit is voor alle leeftijden vanaf de
basisschool.
15 April a.s. in Dorpshuis
“De Heugte” Aanvang: 20.00 uur
EIEREN VERSIEREN!
Eigen bijdrage € 3,50 p.p.

O.O.D. organiseert:

Inclusief Kopje koffie / thee
Opgeven voor 10 april a.s.

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

Bij:
Jannie Wielink 858454
Jennie Hekker 321018
Roelie Padding 320957
Tot ziens, de werkgroep

• Zaterdag
29 maart 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

Nationale Pannenkoekendag
28 maart
Op 28 maart is het weer Nationale
Pannenkoekendag. Een initiatief om ouderen en
kinderen in contact te laten komen met elkaar. Op deze dag worden er heel
veel pannenkoeken gebakken en om 11.30uur gezamenlijk gegeten in De
Heugte.
De Meester Sieberingschool doet dit jaar mee met dit project samen met de
werkgroep OOD uit Nieuw-Balinge.
Wij willen dan ook alle 60 + ers oproepen om deze dag met ons gezellig te
komen eten.
Naast de 60 + ers uit Nieuw-Balinge zijn ook opa's en oma's van de kinderen
op school welkom.
Om al deze mensen te voorzien van een lekkere pannenkoek hebben wij de
hulp ingeroepen van "De Nieuw-Balingse Mannenkookploeg". Zij gaan samen
met de kinderen de lekkerste pannenkoeken bakken. Wij willen hen alvast
heel erg bedanken voor hun hulp.
Om te weten voor hoeveel mensen wij de tafel moeten dekken zouden wij
graag onderstaand opgavestrookje ingevuld weer terug willen hebben voor
vrijdag 21 maart.
Dit kan bij de school of bij José Post.
Wij hopen veel 60 + ers en opa's en oma's te mogen begroeten deze dag!
Team Meester Sieberingschool
Welzijn Ouderen Nieuw-Balinge
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Naam:_______________________________________ komt vrijdag 28 maart
op de Nationale Pannenkoekendag
gezellig met de kinderen een pannenkoek eten. 11.30 uur in Dorpshuis "De
Heugte"
Dit strookje inleveren voor 21 maart bij José Post of op de Meester
Sieberingschool.

Nieuwe oeverzwaluwwand in
het Mantingerveld

vanaf veel kanten bewonderen. Eigenlijk zijn
oeverzwaluwen niet heel veeleisend. Als ze maar
een kale, zandige of lemige steilwand hebben
waarin nestholen uitgegraven kunnen worden en
er voldoende muggen of andere insekten
rondvliegen, hebben ze het al snel naar hun zin'.

Fotograaf: André DonkerBron:
Natuurmonumenten

Fotograaf: Piet Munsterman
Bron: Saxifraga
14 feb 2014, 10:21
Inwoners van Nieuw Balinge kunnen komend
voorjaar weer genieten van broedende
oeverzwaluwen. Deze winter legde
Natuurmonumenten een nieuwe
oeverzwaluwwand aan vlakbij het Drentse dorp.
Wens van de omwonenden
Op de kruising van de Haarweg en de
Hoogeveense weg bij Nieuw Balinge vliegen dit
voorjaar de oeverzwaluwen weer af en aan om
hun jongen groot te brengen. Boswachter André
Donker: 'de oeverzwaluwwand was een grote
wens van de inwoners van Nieuw Balinge.
Voorheen lag hier een gronddepot en wisten veel
oeverzwaluwen deze plek te vinden om te
broeden. Inmiddels is het gronddepot afgegraven
en de inwoners van Nieuw Balinge misten de
prachtige vogels'.
Oeverzwaluwwand rondom in het water
De nieuwe oeverzwaluwwand is in het water
gelegd, zodat met name vossen er niet bij kunnen
om de nesten te verstoren of leeg te roven. De
wand is halfrond gemaakt zodat dieren van alle
kanten een nestgang kunnen maken. André:
'hopelijk gaan ze dat doen, want dan kun je ze

Onderhoud samen met de buurt
Het mooie van dit project is, dat de
dorpsbewoners straks het onderhoud gaan doen
in overleg met Natuurmonumenten, aldus
Donker. De oeverzwaluwwand werd mede
mogelijk gemaakt door zandwinbedrijf Beugel in
Beilen.

Houtoogst 2013/2014 van
Natuurmonumenten in de afrondingsfase
Op vrijdag 7-02 is de houtoogst naar
verwachting klaar waarna de aannemer het
laatste hout zal uitrijden. Zodra dat klaar is
worden door hem zo spoedig mogelijk de
paden weer op orde gebracht en moet de
ontstane overlast weer afgelopen zijn. Op de
meeste locaties wacht natuurmonumenten
spontane bosverjonging af en op een enkele
plaats kan nog iets plantsoen worden
aangeplant.
Houtstapels; de langs de paden opgestapelde
boomstammen zijn aanlokkelijk voor kinderen
om overheen te klauteren, maar dat kan
levensgevaarlijk zijn. Derhalve een dringend
verzoek dat niet te doen wegens het
rolgevaar.
Voor nadere informatie over de
werkzaamheden verwijst Natuurmonumenten
u graag naar boswachter Willem Borjeson
0521 595500

Werkzaamheden in het
Mantingerveld
De afgelopen maanden zijn er in het
Mantingerveld door Natuurmonumenten nogal wat werkzaamheden uitgevoerd. Hoewel deze zijn
aangekondigd op de website van
Nieuw Balinge en op bordjes in het
veld, riep het bij diverse bewoners
nogal wat vragen op. Daarom hierbij
meer informatie over deze werkzaamheden.
Boswerk rondom het Munitie en
Magazijncomplex.
In het bos zijn grote aantallen bomen omgezaagd
en afgevoerd. Het lijkt wel of er een wervelstorm
is geweest. Dit bos is ooit aangeplant als
productiebos. Daarbij werden veel uitheemse
soorten strak in het gelid aangeplant.
Natuurmonumenten verandert dit bos in een hier
van nature thuishorend bos. We verwijderen de
uitheemse soorten, voordat deze zich verder
gaan uitzaaien. We maken open plekken voor
jong bos. Dat gebeurt nu grootschalig, zodat we
hier voorlopig niet meer hoeven terug te komen.
Als het hout opgeruimd is en de paden hersteld
zijn, moet de natuur het zelf doen. Wel worden er
op het MMC nog nieuwe bomen aangeplant, om
voor natuurlijke inheemse zaadbronnen te
zorgen. Zo planten we het komende jaar
zomereiken, winterlindes en zoete kersen aan.
Een opmerking die wij kregen was dat we dit
doen om veel geld te verdienen. Dit is ten dele
waar. Het belangrijkste doel is om eenmalig de
ongewenste soorten te verwijderen en ruimte te
creëren voor nieuw jong bos. Maar de opbrengst
van het hout is wel erg belangrijk. Het beheer van
het Mantingerveld kost jaarlijks veel geld. Alleen
al het onderhoud van de gebouwen op het MMC
kost elk jaar zo’n dertig duizend euro. Daar krijgt
Natuurmonumenten niets voor terug en het moet
wel betaald worden. En dat kunnen we doen
door regelmatig hout te oogsten.
Werk in het bos levert altijd veel emotie op. Dat
begrijpen we, maar de tijd dat je zo hier en daar
een boom met het paard uit het sleepte is
voorbij. Dat kan financieel niet meer uit. Uit
ervaring weten we ook dat uit de chaos die het
nu is, binnen enkele jaren weer een prachtig jong
bos gaat ontstaan. En tegelijkertijd geeft het een

goed gevoel dat het hout een nuttige
bestemming heeft gekregen als bouwhout, als
pallethout of misschien zelfs als brandhout in uw
houtkachel. Want, laten we het niet vergeten,
hout gebruiken we allemaal!
Een open plek in het jeneverbesbos
Het jeneverbesbos is zo’n 100 jaar oud en zal op
termijn verdwijnen als er geen jonge struiken
komen. Dit gaat hier heel moeilijk en langzaam en
dit heeft o.a. met de luchtvervuiling (stikstof) te
maken. Om te zorgen dat bessen van de
jeneverbes kunnen ontkiemen, moete we zorgen
dat er weer wat dynamiek in het gebied ontstaat.
Vooral op open plekjes waar vers zand boven
komt willen de zaden ontkiemen. Daarom
plaggen we nu gras en mos weg en laten we
koeien en schapen in het gebied grazen.
Bij collega’s in Drenthe blijkt dat waar je in een
jeneverbesbos jonge bosjes van berk en den
weghaalt, de kans groot is dat er jonge
jeneverbessen opkomen. Dat hebben we nu
gedaan bij het fietspad. Het hout wordt weer als
brandhout en biomassa in elektriciteitscentrales
gebruikt. Een aantal oude bomen zijn blijven
staan omdat is gebleken dat juist vogels vanuit
deze bomen hun poep met opgepeuzelde
jeneverbessen laten vallen.
Lelieteelt Koolveen
Bewoners van Nieuw Balinge ergeren zich aan de
teelt van lelies aan het Koolveen en zij begrijpen
niet dat Natuurmonumenten dit toelaat. Ook
Natuurmonumenten is niet blij met de lelieteelt.
Wij kunnen er echter niets tegen doen. De grond
is deels eigendom van anderen (BBL) en de
vroegere eigenaar heeft nog enkele jaren het
recht er te telen wat hij zelf wil. Dat heeft hij zo
uitonderhandeld bij de verkoop.
Lelieteelt is zeer omstreden. Er worden veel
bestrijdingsmiddelen gebruikt, grondwater voor
opgepompt en de bodem wordt tijdens de oogst
grondig vernield. De teelt zou eigenlijk verboden
moeten zijn en boeren zouden hun collega’s er op
moeten aanspreken dat je zo niet met kostbare
grond omgaat.
Als u problemen met lelieteelt heeft dient u zelf
uw eigen politieke vertegenwoordigers aan te
sporen om het beleid in de gemeente of provincie
te veranderen. Voor de huidige manier van
lelieteelt is geen ruimte in Drenthe!

DAGBESTEDING VOOR OUDEREN IN NIEUW
BALINGE

Sinds deze week is er weer in Nieuw Balinge een
mogelijkheid voor ouderen die, door
vereenzaming of door andere medicatie, één of
meer dagen moeten worden opgevangen in een
dagverblijf.
Het dagverblijf is gevestigd aan de Meeuwenweg
nummer 13 en wordt gerund door Romilda Oelen
Zoer. Romilda is getrouwd met Henk en samen
hebben ze twee kinderen Lizzy van 16- en
Lennard van 15 jaar oud.
Romilda:
“De woning is nu zover ingericht dat het kan
fungeren als dagopvang en plaats biedt voor
maximaal 6 gasten per dag tussen 10.00- en
16.00 uur. De gasten worden van huis gehaald en
weer thuis gebracht. Tussen de middag krijgen ze
een warme maaltijd en over de gehele dag wordt
er koffie – thee (met koekjes natuurlijk) en
frisdrank geserveerd.
Tijdens het verblijf worden de gasten begeleid
door professionals waarbij
huiselijkheid en warmte wel de kernwoorden zijn
in dit concept.
Ik zit al jaren in de thuiszorg voor mensen met
dementie en bied persoonlijke verzorging en
individuele begeleiding. Door dit werk heb ik ook
‘klanten’ in Nieuw Balinge. Onder deze mensen
zie ik veel eenzaamheid en ook angst. Angst wat
er met je gebeurt als er geconstateerd is dat je
lijdt aan dementie. Angst vanwege het feit dat er
voor jou op een moment aanbreekt dat je
iemand niet meer herkent en dat er hiaten zitten
in je herinneringen.
Dat je vanwege jouw situatie op een gegeven
moment een dag, en later meer dagen, wordt

opgehaald en naar een dagopvangcentrum van
een verzorgingshuis wordt gebracht. Dat je op
termijn misschien wel helemaal weg moet uit je
eigen veilige omgeving en uit je dorp. En dat je
dan in zo’n verzorgingshuis wordt geplaatst, waar
je met zovelen bent en niemand kent en waar
regels zijn waar je je aan moet houden.
Juist deze mensen hebben op hun oude dag
behoefte aan aandacht en persoonlijke
verzorging. Het is altijd al mijn droom geweest
zelf een klein dagcentrum op te starten voor deze
mensen. Deze wens werd nog eens versterkt toen
ik een tijdje in de dagopvang “de breistroeken”
van Jan ’t Hoen heb gewerkt. Toen deze
dagopvang ging sluiten vanwege ruimtegebrek en
ging uitwijken naar een andere plaatst wist ik
zeker dat ik zo’n centrum wilde opstarten.
En dat is nu gelukt.
De gelegenheid deed zich voor dat ik deze woning
kon huren en de verhuurders hadden geen enkel
bezwaar dat ik deze ging inrichten door
dagbesteding voor de eerder genoemde
doelgroep. Er hoefden maar zeer kleine
aanpassingen te gebeuren en met hulp van veel
vrienden en kennissen hebben we de woning
geriefelijk kunnen inrichten. De woning beschikt
over een woonkamer met twee open ruimten
waar je je enigszins kunt terugtrekken of
spelletjes doen en een klein keukentje, een grote
hal, een slaapkamer waar eventueel gasten
tussen de middag kunnen slapen, een ‘hobby –
knutsel’ ruimte en een ruimte (moet nog verder
worden ingericht) voor lichamelijke beweging.
Naast de woning staat een ruime garage en die
wordt ingericht als werkplaats voor de gasten.
Daar kunnen ze gaan knutselen met hout en
andere materialen. De woning staat een eindje
van de weg en afgescheiden door een afsluitbaar
hek.
Door deze opzet en met een maximale bezetting
van 6 man krijgen de gasten de nodige aandacht
en begeleiding. Ze kunnen zich ontspannen door
zelf te gaan knutselen of gezamenlijk spelletjes te
doen, maar er is ook ruimte voor je terug te
trekken of ergens in een hoekje te gaan zitten
lezen of niks doen. Het is zeker de bedoeling dat
er ook regelmatig erop uit getrokken wordt en
bezoekjes gaan afleggen als er in de buurt wat te
doen is.

We zullen ook allerlei activiteiten bedenken om
ook het dorp er bij te betrekken en vooral het
dorpshuis. Ik zie wel mogelijkheden.”
Er is opendag op 24 mei aanstaande van 11.00
uur tot 16.00 uur. Iedereen is dan van harte
welkom!
Dit huis is beslist geschikt voor dagbesteding voor
ouderen die vereenzamen of dementeren om de
thuissituatie te ontlasten. Voor plaatsing moet de
gast beschikken over een indicatie van CIZ (is een
centraal indicatiecentrum) Zij stelt vast hoeveel
zorg iemand nodig heeft. Doorverwijzing naar CIZ
vindt plaats door de huisarts of
GGZ.(Gemeentelijke Gezondheid Zorg)

spotlights en stimuleert iedereen om een
dag(deel) de handen uit de mouwen te steken.
Op 22 maart doet de ijsvereniging hier ook weer aan
mee . De de(vervallen) ijsvereniging heeft hiervoor
een bijdrage van het Oranje Fonds gekregen .
De ijsvereniging we(vervallen) nodigen nodigt u hierbij
uit,om ons deze dag te helpen met diverse klusjes
klussen,. Een van de klussen zal zijn het betegel van
het plein bij de kantine. in ieder geval zal het
tegelplein bij de kantine opnieuw worden betegeld.
We De Ijsvereniging hebben heeft ook nog
ingeschreven bij een tweetal fondsen om geld te
krijgen om een project te financieren. Het gaat hierbij
om de aanschaf van een nieuwe pomp met
toebehoren en het duurzamer gebruik van energie.
die we nog willen doen bij de ijsvereniging bv een
nieuwe pomp met toebehoren en duurzamer energie
verbruik .(vervallen)

50 jarig bestaan IJsvereniging
Dit jaar bestaat de ijsvereniging 50 jaar De
ijsvereniging we willen graag een beroep op u doen(
om te bkijken) laten vervallen of u foto’s of andere
voorwerpen voor ons heeft die we voor een
tentoonstelling kunnen gebruiken . De foto’s en
voorwerpen krijgt u nadien weer van ons terug. deze
kunt nadien weer terug krijgen.(vervallen)

Paas verloting

Hallo(vervallen)Beste leden van de
ijsvereniging
Door een fout bij de bank is er per ongeluk bij een
aantal leden te veel geld van ieder (vervallen)
zijn/haar bankrekeningnummer afgeschreven.
Leden die met meer dan 2 personen lid zijn betalen
dit jaar € 10 euro en leden die met 1 persoon lid zijn
betalen € 5 euro.
Leden die zelf aan internet bankieren doen, kunnen
het te veel betaalde bedrag zelf terug laten boeken.
Bij leden waarbij dit is gebeurd en die niet
zelf(vervallen) aan internet bankieren doen , zal het
teveel afgeschreven geld teruggestort worden . we
zelf het te veel betaalde bedrag terugstorten.
Excuses voor het ongemak.

NL doet
Het Oranje Fonds organiseert op 21 en 22 maart
2014, samen met duizenden organisaties in het
land, NLdoet; de grootste vrijwilligersactie van
Nederland. NLdoet zet vrijwillige inzet in de

In week 12 en 13 komen we bij u aan de deur om
loten te verkopen voor de jaarlijkse verloting,
Er veel leuke prijsjes te winnen. De de trekking is op
19 april na het paaseieren zoeken.

Schaatsen
In het verleden ging de ijsvereniging als er dat seizoen
geen natuurijs was, met de leden naar de kunstijsbaan
in Assen om te gaan schaatsen . Helaas is dit niet meer
te realiseren door de hoge kosten van deze activiteit.
dit is nu onmogelijk te realiseren mede door de hoge
kosten van deze activiteit .

Klaverjassen
Dit seizoen word er nog geklaverjast op de volgende
datums 7 en 21 februari en op 7 en 21 maart
Dit seizoen worden de klaverjasavonden op de
volgende data gehouden: vrijdag 7 en 21 februari en
vrijdag 7 en 21 maart
De uitslagen zijn te zien(vervallen) terug te vinden op
de site van de ijsvereniging.
Namens het bestuur van de ijsvereniging,
Aaldert Span
EMAIL e-mail: ijsverenigingnieuwbalinge
@hotmail.com

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 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
09-03: 10.00 u. ds. H.Born (Rouveen)
15.00 u. ds. M.Noorderijk
12-03: biddag
14.00 u. ds. M.Noorderijk

19.30 u. ds.H.A.v.d.Pol (Wierden)
16-03: 10.00 u. ds. W.v.d.Wind (Onstwedde)
15.00 u. ds. J.Boer (Ermelo)
23-03: 10.00 u. ds. M.Noorderijk
15.00 u. ds. F.J.K. van Santen (Kampen)
30-03: 10.00 u. ds. H.Westerhout (Hasselt)
15.00 u. ds. M.Noorderijk
06-04: afsluiting winterwerk
10.00 u. ds. M.Noorderijk
15.00 u. dienst in Tiendeveen
wijzigingen voorbehouden
Iedere zondagmorgen is er oppas voor de kleintjes in de
consistorie bij de kerk.

Preekrooster 2013 Chr.Geref.Kerk Nw-Balinge
09-03: 09.30 + 14.30 u. Ds. A.v.d.Weerd
12-03: 14.00 + 19.30 u. biddag
Ds. D.J.van Vuuren
16-03: 09.30 + 14.30 u. Ds. W.W.Nijdam
23-03: 09.30 + 14.30 u. Ds. H.Polinder
30-03: 09.30 + 14.30 u. Ds. J.van Amstel
06-04: 09.30 + 14.30 u. Ds. P.Roos
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 8 maart 2014.
Daarna weer op 10 mei 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:
12-03: GROEN
19-03: GRIJS
26-03: GROEN
02-04: GRIJS
09-04: GROEN
16-04: GRIJS

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

 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.
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

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 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!!

Weidesteyn Hoogeveen
WZC Beatrix Hollandescheveld
Jannes v/d Sleedenhuis Hgvn
De Westerkim Hoogeveen
WZC Olden Kinholt Hoogeveen

0528 286111
0528 348248
0528 266944
0528 264038
0528 263288

BUSDIENSTEN
Niet op zater-, zon- en feestdagen.

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
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

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
Tel: 0528-321384

