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Kontakt is nu ook te vinden op
Facebook! Vind ons leuk en blijf
op de hoogte!
In deze editie van Kontakt leest u
onder andere:
De verkiezingsuitslagen van het
dorp.
Een oproep van de Mr.
Sieberingschool.

Belangrijke punten voor het inzenden van kopij:
-

-

-

-

Kopij digitaal aanleveren in een Word-bestand.
Kopij en advertenties altijd
aanleveren vóór de 28e dag van de maand.
Het plaatsen van kopij is geheel voor de
verantwoordelijkheid van de inzender.
Indien nodig, zullen kleine (tekstuele)
aanpassingen zonder overleg gedaan worden.
Kopij wordt aangepast naar de huisstijl.
Wanneer er ingrijpend dient aangepast te
worden, doen we dit in overleg met de inzender.
Anoniem plaatsen van kopij is mogelijk, mits de
naam van de inzender bij de redactie bekend is.
Aangeleverde kopij kan worden geweigerd voor
plaatsing, dit ter beoordeling van de redactie.
Plaatsing van kopij wordt geweigerd indien deze
is gericht tegen personen of groeperingen met
het oogmerk van negatieve publiciteit.
Het plaatsen van kopij is gratis voor inwoners
van Nieuw-Balinge (particulieren).
Plaatsen van een incidentele kleine advertentie is
gratis voor inwoners van Nieuw-Balinge
(particulier).
Voor zakelijke advertenties bestaan vaste
tarieven.
Voor kopij, afkomstig van buiten Nieuw-Balinge,
worden kosten in rekening gebracht als er sprake
is van commerciële doeleinden.
Dit ter beoordeling van de redactie.
Kontakt verschijnt maandelijks, met uitzondering
van de maand augustus.
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Een interview met nieuwe
bewoners.
Een voorjaarsrecept!
Een aantal jarigen in de maand
april!
Een oproep voor jeu-de-boulers.
Het reisverslag van Tieme en Tina.
Een interview met de ‘karperende
kapster’.
Diverse gedichten!
U kunt zich weer inschrijven voor
de Nieuw-Balinger survivaltocht!
Aankondigingen van diverse
verlotingen.
Een verslag van de MTB-toertocht!

…en nog veel meer!

We wensen u veel leesplezier!
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Tuintips april
April is een mooie maand om de beplating goed te
bemesten. Het voorjaar is voor mesten een prima tijd,
want de planten nemen rond deze tijd de
voedingsstoffen optimaal op.
Groenten staan graag op een zonnige en lichte plaats
in de moestuin. Toch zijn er veel soorten die in minder
goede omstandigheden ook goed groeien. Dit zijn
aardappelen, erwten, spinazie, tuinbonen, rabarber,
andijvie, spruitjes en tuinkers.
Na een zonnige en onbewolkte dag is de kans op een nachtvorst behoorlijk groot in april.
Houd hier rekening mee, dus dek de planten die hier gevoelig voor zijn af met een stuk
vliesdoek zodat de bloemknoppen niet bevriezen.
________________________________________________________________________

Ingezonden gedicht
GEEN BEROEP
Een huisvrouw lieve mensen,
is de spil van haar gezin.
Zij is als eerste wakker
en slaapt als eerste in.
Is zij een dagje stappen,
dan jammert heel de troep.
Want niemand kan haar missen,
‘toch heeft ze geen beroep’!
Ze tovert met de centjes
en brengt de kinderen groot.
Droogt tranen en snuit de neusjes,
is net een duizendpoot.
Als iedereen de griep heeft,
verpleegt ze heel de troep.
Loopt zelf van koorts te bibberen,
‘toch heeft ze geen beroep’!
Zij is een troost der kleinen
en vaders grootste schat.
Het aanrecht is haar altaar,
de pan haar wierookvat.
Zij is in het drukke leven,
het rustpunt voor haar troep.
Haar wapenspreuk is ‘dienen’,
‘het cijfer 10 voor haar beroep’!
________________________________________________________________________

Verloting Survival
Eén dezer dagen komen er vrijwilligers bij u aan de deur voor de jaarlijkse
verloting. De opbrengst komt volledig ten goede aan het organiseren van
een geslaagde survivaltocht!
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Recept

Heerlijke lentesoep
Benodigdheden:
2 gele paprika’s
1 courgette
2 uien
2 tenen knoflook
1 groente bouillonblokje
takjes selderij
1 eetlepel olie
zout en peper
Bereidingswijze:
Snijd de paprika, courgette, ui en knoflook in blokjes. Doe daarna 500ml warm water in
een maatbeker en los het bouillonblokje hierin op. Bak in de soeppan met 1 eetlepel olie de
gesneden producten in 5 minuten gaar. Voeg hierna de opgeloste bouillon toe en breng het
aan de kook. Voeg nu de selderij toe en kook het geheel in 15 minuten gaar. Pureer de
soep fijn met een blender of staafmixer. Voeg nog zout en peper toe naar smaak.
Schep de soep in een kom en strooi een paar blaadjes selderij op de soep. Eet smakelijk!

Nieuw-Balingers opgelet: de jeu de boules-baan is weer gereed!
Na een lange stilte (2 jaar) willen we nogmaals proberen het jeu
de boules-spel in Nieuw-Balinge nieuw leven in te blazen.
Daarvoor moest eerst de baan weer geheel op de schop, hetgeen
met hulp van enkele vrijwilligers in het kader van NL Doet
uitstekend is gelukt. Al deze vrijwilligers hartelijk dank voor jullie
inzet.
De baan is gefreesd, geharkt, schoongemaakt en weer prima
bespeelbaar. Nu nog de spelers!
We stellen voor om dinsdag 14 april a.s. om 13.30 uur
van start te gaan op onze unieke locatie voor het
Dorpshuis. Hebt u interesse, kom dan eens kijken of nog
beter: Speel gezellig met ons mee. Wilt u liever op een
andere dag en/of uur spelen, laat het ons a.u.b. even
weten, dan kunnen we dit alsnog overleggen.
U kunt ook zelf bepalen wanneer u dit spel met kennissen
of vrienden zou willen spelen, want de baan is voor
iedereen beschikbaar. Ook ‘s avonds en in het weekend is
dit geen enkel probleem. Wilt u eerst wat meer oefenen en/of uitleg over dit spel, dan kan
dat geregeld worden. Er liggen een aantal reservesets ballen (boules) voor dit doel in het
Dorpshuis. Nico Brookman zal ze graag ter beschikking stellen. Daarnaast zal één van de
volgende enthousiastelingen altijd bereid zijn u de eerste beginselen bij te brengen: Geert
Post, tel.: 0528 321354 en Huib den Uyl, tel.: 0528 321396.
Tot op de jeu de boules-baan!
Dorpsblad Kontakt 2015
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Mededelingen van S.V. Nieuw-Balinge
De contributie voor de 2e helft van het seizoen wordt begin april
afgeschreven van de bankrekening van de leden. Ook zullen bij deze
incasso de te betalen boetes van dit seizoen (gele/rode kaarten) er
bovenop komen.
In de maand mei komen we weer bij u aan de deur om loten te verkopen
voor SV Nieuw-Balinge. Er zijn mooie prijzen te winnen. De uitslag is op 14
juni 2015.
________________________________________________________________________

Verkeersbrigadiers Mr. Sieberingschool
Om de kinderen veilig van en naar school te helpen zijn
er elke dag verkeersbrigadiers in touw. Al om 8.15 uur
’s morgens beginnen zij om de kinderen de Haarweg te
helpen oversteken. Soms moeten zij even opzij springen als er een automobilist toch teveel
haast heeft. Meestal komen de kinderen én brigadiers echter veilig de dag door. Wij
snappen dat het vervelend is om even te moeten wachten, maar we vragen toch om uw
geduld tijdens de oversteektijden.
Omdat de kinderen van onze school uw kinderen, kleinkinderen, buurkinderen, neefjes en
nichtjes zijn, willen we vragen of er nog enthousiaste mensen zijn die ook
verkeersbrigadier willen en kunnen zijn. Er is een korte opleiding van 1 middag voor nodig,
daarna kunt u aan de slag. Dat hoeft maar 1 keer per week, maar het mag natuurlijk ook
vaker.
Mocht u interesse hebben dan kunt u bij school terecht voor informatie, of mail naar:
info.sieberingschool@obomd.nl.
________________________________________________________________________

Dorcas-werkgroep in actie voor veilige leefomgeving kinderen
Vanaf vrijdag 24 april en de week daarop houdt de Dorcas-werkgroep in Noordscheschut,
Nieuweroord en Nieuw-Balinge een droge worstenactie. De opbrengst is t.b.v. het
kinderproject “Kinderontwikkeling in Oost-Europa en Afrika”. In ontwikkelingslanden is naar
school gaan, schoon water hebben of naar de dokter kunnen, niet zoals bij ons, de
normaalste zaak van de wereld. Dorcas wil kinderen een veilige leefomgeving bieden
waarin ze zich zodanig ontwikkelen dat ze in staat zijn om voor zichzelf te zorgen als ze
eenmaal volwassen zijn. We doen dit bijvoorbeeld door naschoolse opvang, psychosociale
hulp of trainingen over hygiëne.
Helpt u ons mee om de actie tot een succes te maken? Wilt u geen worst maar wel geven
voor het goede doel? Een gift is heel erg welkom. Dit kan op rekeningnummer NL26 INGB
0007132544 t.n.v. Werkgroep Dorcas, v.d. Sluisweg 1 Noordscheschut.
Dorcas is een internationale hulporganisatie die in achttien landen in Oost-Europa en Afrika
185 projecten van lokale partnerorganisaties ondersteunt. Dorcas helpt de allerarmsten in
de wereld, ongeacht ras, religie, geslacht of politieke overtuiging. In Nederland zijn
tienduizenden vrijwilligers, ondernemers en giftengevers bij Dorcas betrokken. Voor meer
informatie: www.dorcas.nl of tel. 0228 595900.
Daarbij nog dit: Kleding (in goede staat en verpakt in stevige plastic zakken), mobiele
telefoons en breiwol zijn van harte welkom bij Sjoukje Dijkstra, Vosseveen 28 te NieuwBalinge (0528-320650).
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Kleurplaat voor volwassenen
De laatste tijd kom je het steeds vaker tegen: kleurplaten voor volwassenen. Een
kleurplaat vergt aan de ene kant aandacht, maar is juist weer zo simpel, dat het ook heel
ontspannend kan werken. Sommige mensen noemen een kleurplaat zelfs een stukje
meditatie. Even lekker op één ding concentreren of juist de omgeving om je heen even
vergeten. Kleurplaten zijn dus alles behalve kinderachtig! Slijp de potloden en ervaar het
zelf!

Dorpsblad Kontakt 2015
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Het raadselspel

We hebben wederom veel goede
inzendingen ontvangen! Het antwoord
op de prijsvraag was:
Het ‘verboden voor honden’ bordje in de
speeltuin aan de Wolvenhaar.
Onder alle goede inzenders is een leuke
prijs verloot. De winnaar van deze
maand is: Ruben Kist!
De prijs komt snel jouw kant op!

De prijsvraag van de maand april luidt als volgt:

Waar is deze foto genomen?

Stuur uw antwoord in voor 21 april 2015!
Het antwoord op de prijsvraag kunt u mailen naar: redactiekontakt@outlook.com of op een
briefje schrijven en in de brievenbus op het kopij adres gooien (Verlengde Middenraai 53a
te Nieuw-Balinge), onder vermelding van uw naam en adres. Onder de goede inzendingen
zullen we een leuke/lekkere prijs verloten en bezorgen bij de prijswinnaar.
In de volgende editie van Kontakt ziet u waar deze foto genomen is en vertellen we u wie
de prijswinnaar is geworden!
Dorpsblad Kontakt 2015
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Felicitatiepagina

Wilt u iemand in het zonnetje zetten?
Is er binnenkort iemand jarig of geslaagd?
Kent u iemand die binnenkort een huwelijksjubileum viert?
Laat het de redactie weten! In de volgende editie
van Kontakt kunnen we dan een foto en/of een
boodschap plaatsen!
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Succesvolle prijsvraag “Mooi Op Eigen Kracht” opnieuw van start
Na het succes van Mooi Op Eigen Kracht (MOEK) in 2009 en 2013
organiseert de gemeente Midden-Drenthe dit jaar opnieuw de prijsvraag
MOEK! Hebt u een goed plan waardoor uw buurt, straat of wijk mooier en leefbaarder
wordt? Dan is dit uw kans om mee te doen aan MOEK 2015. MOEK is een prijsvraag voor
buurten, wijken, straten of dorpen waarbij plannen kunnen worden ingediend die een
bijdrage leveren aan het mooier en leefbaarder maken van de eigen woonomgeving via een
plan van aanpak die het naoberschap versterkt.
Plannen
Breed gedragen, verbetering van de eigen leefomgeving en versterking van het naoberschap zijn enkele voorwaarden waar uw plan aan moet voldoen om in aanmerking te
komen voor een prijs. De plannen kunnen heel uiteenlopend van aard zijn. Een ontmoetingsplek in een buurt, een speelweide voor kinderen of een wachtruimte bij een
bushalte, het zou allemaal kunnen. Belangrijk is dat de ideeën bijdragen aan een mooiere
leefomgeving en de onderlinge band van de inwoners van Midden-Drenthe versterkt.
Prijzen
Voor deze derde editie is een bedrag van minimaal €15.000,- beschikbaar. Dit bedrag
wordt verdeeld over de beste plannen. Een deskundige en onafhankelijke jury beoordeelt
de plannen. Zaterdag 31 oktober 2015 worden de prijswinnaars bekend gemaakt.
Meedoen?
Wilt u meedoen aan Mooi Op Eigen Kracht 2015? Uiterlijk 1 september 2015 ontvangen wij
graag uw plan. Op www.middendrenthe.nl vindt u alle informatie over MOEK, hoe u zich
kunt inschrijven en waar u uw plannen kunt indienen. De plannen moeten voldoen aan een
aantal voorwaarden. Een overzicht hiervan staat vermeld op de website van de gemeente:
www.middendrenthe.nl.
Hebt u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Jan Kogelman,
dorpscontactfunctionaris, via telefoonnummer (0593) – 59 92 22.
____________________________________________________________________

Vogels kijken 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 voorkomen. Op zondag 26
april willen we, evenals vorig jaar, het natuurgebied rond Nieuw-Balinge
verkennen. Wie belangstelling heeft om mee te gaan, nodigen we uit te verzamelen bij
dorpshuis de Heugte, vanwaar we om 09.00 uur vertrekken.
Vriendelijke groet, Teunis Otten en Willem Strijker (06-52336552)
Dorpsblad Kontakt 2015
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Dankbetuiging
Wij allen hebben mogen ervaren hoe velen hebben meegeleefd tijdens het ziekbed en na
het overlijden van onze lieve man, vader, opa en overgrootvader: EVERT SOK. Een ieder
koos hiervoor een eigen manier: in de vorm van warme woorden, gesproken of
geschreven, een knuffel, een luisterend oor. Dit heeft het afscheid voor ons op onuitwisbare
wijze, heel bijzonder gemaakt. Dank daarvoor aan u allen!
Speciale dank gaat uit naar de goede en warme zorg van de medewerkers van Icare en
Zorgzaak Hoogeveen.
Gé Sok-Post, kinderen, klein- en achterkleinkinderen
________________________________________________________________________

Nieuw – Balinge
Zaterdag

25 APRIL 2015
Garage
Zolder leeg
Verkoop
Van 9.00 tot 12.00 uur
----------------------------------------------------------OPGEVEN VOOR 18 APRIL
OPGAVESTROOK 2015 (BIJ VOLDOENDE DEELNAME!)
Naam________________________________________
Straat_________________________________________nr____________
Inleveren bij:

Jacob Stempher
Haarweg 36
Nieuw-Balinge

Kosten deelname €4.00

Dan krijgt U een witte vlag mee.
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Zó stemde Nieuw-Balinge op 18 maart 2015 voor de Provinciale Staten

PvdA
Chr. Unie
PVV
SP
VVD
CDA
D66
Groen Links
SGP
Senioren Belang Noord
Sterk Lokaal
50+
Ongeldig
Blanco
Aantal stemmen

PS 2015
66
17,1%
57
14,8
57
14,8
43
11,1
40
10,4
35
9,3
28
7,2
17
4,4
14
3,6
9
2,6
8
2,1
6
1,5
4
1,0
1
0,1 +
385 100,0 %

Gem. raad 2014
30,1%
16,2
--- (nam niet deel)
--11,5
9,6
7,2
7,0
---------

Traditioneel was in Nieuw-Balinge de opkomst bij de verkiezingen voor de Provinciale
Staten (2015: 385) lager dan die voor de Gemeenteraadsverkiezingen (2014: 425) en nog
lager dan die voor de Tweede Kamer (2012: 615). Om een indruk te krijgen van de
verschuivingen in het stemgedrag van de Nieuw-Balingers, zijn ook de percentages van de
in ons dorp uitgebrachte stemmen op de grootste partijen die deelgenomen hebben aan de
gemeenteraadsverkiezingen Midden-Drenthe 2014, in een afzonderlijke kolom
weergegeven. Daarbij valt in de eerste plaats op dat de rangorde ongewijzigd gebleven is.
De PvdA blijft de grootste en het verlies aan stemmen komt overeen met de landelijke
uitslag, namelijk bijna de helft. Voor Nieuw-Balinge geldt dat waarschijnlijk een deel van de
PvdA-stemmers is overgestapt naar de SP (11,1 %), dat niet deelnam aan de
gemeenteraadsverkiezingen. Hetzelfde geldt voor Groen Links dat het percentage stemmen
van 7,0 naar 4,4% zag slinken. Tel je de percentages van PvdA, SP en Groen Links op dan
blijkt 32,6 % links gestemd te hebben. Een vergelijking met de in 2014 op de PvdA en
Groen Links (SP deed toen niet mee) uitgebrachte stemmen van 37,1 % laat de conclusie
toe dat het verlies voor links beperkt gebleven is tot 4,5 % en ons dorp - niet geheel
onverwacht - een solide politiek links bolwerk gebleven is. Hetzelfde geldt voor het politiek
christelijke bolwerk. Weliswaar ging de Christen Unie van 16,2 naar 14,8 %, maar telt men
CDA en SGP mee, dan stegen deze 3 partijen samen van 25,8 % naar 27,7 %. Een
verrassing mag worden genoemd dat de landelijke verdubbeling van het aantal stemmen
op D66 in Nieuw-Balinge niet heeft plaatsgevonden. Het percentage bleef ongewijzigd
7,2%. VVD moest ook in Nieuw-Balinge een klein verlies incasseren en ging van 11,5 %
naar 10,4 %. Daarmee werd de landelijke trend gevolgd.
De dorpsgenoten die niet gestemd hebben, mogen daarvan spijt hebben, want zij zijn een
chocolaatje van uitstekende kwaliteit of een mini-reep Snickers misgelopen, dat stemmers
gratis in het stembureau aangeboden kregen. Uw commentator vroeg zich af, of dit
misschien “het zoet na het zuur” was, dat premier Balkenende ooit beloofde. Bij de
volgende verkiezingen doet zich een nieuwe gelegenheid voor om een versnapering te
bemachtigen, hebben de leden van het stembureau mij verzekerd. Dorpsgenoten, pak uw
kans!
Het tellen van de stemmen is overigens een openbare aangelegenheid. Iedere
burger mag komen kijken. Het is interessant om te zien met welke nauwkeurigheid de
regels van de Kieswet daarbij in acht worden genomen. Zo waagde uw commentator het
om het bovenste stembiljet van een stapel biljetten op te lichten om te zien wat op het
stembiljet daaronder was ingevuld, maar hij werd kordaat tot de orde geroepen: “Je mag
er alleen maar naar kijken, maar er aankomen mag niet!”. Kom bij een volgende verkiezing
ook eens naar het tellen van de stemmen. U weet nu, waar u zich aan te houden hebt!
J.H.
Dorpsblad Kontakt 2015

13

Even voorstellen…

Derrick en Angela

Op een gure woensdagavond werden we verwacht in het knusse huisje van Derrick en
Angela. De vloerverwarming stond lekker aan, dus we konden op onze sokken de geheel
verbouwde woonkamer betreden. Nadat we uitleg hadden gekregen over de interne
verbouwing, onderwierpen we het stel aan een aantal vragen:
Hoe oud zijn jullie?
Angela is op 2 maart 25 geworden en Derrick wordt in mei 25.
Hoe lang wonen jullie hier?
Op 3 september 2012 hebben
ze de woning aan de
Breistroekenweg 5 gekocht en
op 7 maart 2014 zijn ze er
officieel komen wonen. In de
tussentijd hebben ze het huis
geheel verbouwd en nog
steeds zijn ze bezig. De tuin
moet bijvoorbeeld nog worden
aangepakt. Derrick vertelt:
“Van het één komt het ander.
Alle buitenmuren en één
binnenmuur zijn blijven staan.
Er zijn nieuwe dakplaten
opgekomen, het huis is
geïsoleerd, de muren zijn
gereinigd en opnieuw
ingevoegd.”
Foto: Derrick en Angela toen ze de woning kochten.

Hoe zijn jullie in Nieuw-Balinge terecht gekomen?
Derrick en Angela zochten een vrijstaande woning met een garage (in verband met de
hobby van Derrick). Ze hebben een jaar lang gezocht op Funda en kwamen steeds op deze
woning uit. Derrick komt uit Mantinge en Angela woonde in Hoogeveen. Dus Nieuw-Balinge
ligt er wat dat betreft mooi tussen in.
Hoe bevalt het wonen in Nieuw-Balinge?
Het bevalt beide erg goed. Het is er gezellig, ze hebben leuke buren en ze vinden de
omgeving erg rustig. Elke ochtend worden ze gewekt door de specht.
Missen jullie iets in het dorp en wat vinden jullie juist leuk aan het dorp?
Angela zegt: “Er is hier een kapper en een friettent en er worden regelmatig leuke
activiteiten georganiseerd.” Qua voorzieningen mis je natuurlijk wel wat, maar dat weet je
als je in een dorp gaat wonen, zo zegt Derrick.
Waar kan men jullie aan herkennen?
De woning is te herkennen aan de vele auto’s die er soms staan. Derricks hobby is namelijk
het sleutelen aan auto’s. Deze hobby zorgt nog wel eens voor wat verwarring bij de
kennissen van het stel. Derrick vertelt dat er wel eens mensen langs rijden, maar
vervolgens niet binnen komen omdat ze denken dat er al visite is. Dit is dan niet het geval,
maar zijn de ‘hobby auto’s’ van Derrick.
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Zijn jullie ook actief in het dorp?
Derrick fietst mee met het mountainbike clubje op de zondagochtend. Dit staat nu echter
op een wat lager pitje.
Wat doen jullie in het dagelijks leven?
Angela werkt in de ICT-sector, voor een gemeente. Haar hobby’s zijn sporten (fitness) en
haken. Ze laat ons één van haar haakwerken zien: een mooie colsjaal! Derrick is
timmerman bij BAM utiliteitsbouw onderhoud. (Vandaar ook de waanzinnig goed gelukte
verbouwing van de woning!) Hij sport graag (doet vier tot vijf keer per week aan
krachttraining) en sleutelt graag aan auto’s. Hij heeft een Golf 1 uit 1983 die hij opgeknapt
en ‘opgeleukt’ heeft. De auto heeft nu “dikke wielen en is verlaagd”. Het overige is in de
originele stijl gebleven.
Lezen jullie Kontakt en wat vinden jullie hier van?
Ze lezen Kontakt en vinden het een leuk blad! Het was ze direct opgevallen dat de
uitstraling veranderd was in januari. Ze noemen dat het er nu erg modern uitziet! Derrick
vertelt dat er in de Broekstreek ook een dorpsblad is (De Broeker). De rubriek ‘de
proatiesmaoker’ las hij altijd als eerst. Dit was een verslag van gebeurtenissen van de
afgelopen maand, op komische wijze, in het Drents geschreven. Wellicht ook een leuk idee
voor Kontakt?! Angela oppert om er misschien eens een puzzeltje in te zetten.
We willen Angela en Derrick hartelijk
danken voor hun gastvrijheid. We
wensen ze veel succes met de
verdere klussen in en om het huis.
We hebben er alle vertrouwen in dat
het iets moois zal worden, gezien de
resultaten van de verbouwing tot nu
toe!
Foto: Derrick en Angela voor de verbouwde
woning

E. & M.

___________________________________________________________

POPKOOR Nieuw Balinge
p/a Middenraai 2, 7910TK Nieuweroord, 0528-320761
popkoornieuwbalinge@hotmail.nl

Beste dorpsbewoners,
Binnenkort komen wij aan uw deur om dagloten te verkopen voor het behoud van ons
popkoor. Er vallen mooie geldprijzen te winnen van €25,-, € 50,- en €75,- en diverse
andere prijzen. De trekking vindt een week nadien plaats en de prijzen worden bij u thuis
gebracht!
Wij doen nogmaals een beroep op een ieder van u: Kom eens een maandagavond langs om
te luisteren en misschien eens mee te zingen. Het is voor jong en oud en het maakt niet uit
of je wel of niet kunt zingen. We zijn een gezellige club mensen die voor hun plezier
zingen.
Het bestuur Popkoor Nieuw-Balinge
Dorpsblad Kontakt 2015
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Teken een schildpad in 11 stappen!

Los je deze rebus op?
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…voor een dagje weg!
Hoogeveense Cascaderun
Voor de 9e keer start de Hoogeveense
Cascaderun in het centrum van Hoogeveen.
Dat betekent hardlopen met z'n duizenden en
straatvermaak en terras voor
tienduizenden. Het parcours eindigt in een
bomvolle Hoofdstraat, waar het publiek de
lopers rijen dik binnenhaalt.
Aanvangstijden
Zondag 19 april 2015

Prijzen
Gratis toegang voor publiek

Start 5 mijl om 14:00
Start 10 mijl om 13:35

Bezoekersinformatie
Hoogeveense Cascaderun
Raadhuisstraat
Hoogeveen

Koningsfestival Beilen
‘s Morgens is er een rondrit voor klassieke auto's en
tractoren door het Drentse landschap en 's middags zullen
de motoren gestart worden voor de grasbaanraces. Aan de
start verschijnen de lokale helden in de klassen jeugd
50/65 cc, brommers, off-road en classic klasse. Verder is
zijn er diverse activiteiten voor jong en oud, o.a.
springkussens, wheelie simulator, 4x4 auto's.
Aanvangstijden
27 april 2015
10.00-20.00

Prijzen
Gratis toegang.
Attracties voor kinderen zijn
gratis.

Bezoekersinformatie
Evenemententerrein
Hoefslag 20 Beilen

Borne op z’n best
Het jaarlijkse evenement ‘Borne op z’n Best’ op 19 april staat
ongetwijfeld weer garant voor een gezellig en gevarieerd dagje
uit. Met een groot aanbod aan culturele activiteiten laat Borne zien
wat het allemaal in huis heeft op muzikaal en cultureel gebied. Op
elk plein, in iedere kerk en op elke straathoek zal wel een bandje,
artiest, dansgroep of kraam staan en is er vermaak voor jong en
oud. Ook doen Sanne, Leanne, Petra, Jorick, Romy en Maureen
(allemaal dorpsgenoten) mee aan Stiefkiek’n.
Aanvangstijden
19 april 2015

Prijzen
Gratis toegang.

Bezoekersinformatie
Centrum van Borne

12.00-17.00
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Reisverslag ‘Weeshuis Fatou Gambia’
In onze vakantie, begin februari, hebben we weer regelmatig het weeshuis bezocht waar
we elke maand een donatie aan doen, zodat het weeshuis eten kan kopen. Steeds als we
daar komen worden we diep geraakt door de dankbaarheid van iedereen die daar aanwezig
is. Door de donatie van ongeveer € 125,- per maand hebben deze meisjes elke dag en
steeds een maand lang een fatsoenlijke maaltijd.
Het weeshuis bestaat uit een vrij groot gebouw waar ongeveer 35 weesmeisjes wonen in
allerlei leeftijdscategorieën (3 maand tot ongeveer 18 jaar). Het weeshuis wordt beheerd
door een vrouw, genaamd Fatou Gaye, die ook verpleegster is. In het gebouw is ook een
kleine kliniek met drie ziekenhuisbedden en een kraamafdeling met twee bedden
gehuisvest. Als patiënten zich melden worden ze onderzocht door Fatou en als het nodig is,
worden de benodigde medicijnen, als die er al zijn, verstrekt. Voor deze medicijnen moet
een beetje worden betaald. De medicijnen komen veelal uit Nederland en worden
geschonken aan de kliniek. Ook als vrouwen moeten bevallen, melden zij zich bij Fatou en
worden op professionele manier geholpen. Ook hier moet een vergoeding voor worden
betaald (ongeveer € 13,-) per bevalling. De opbrengsten van de kliniek e.d. vloeien terug
naar het weeshuis waar allerlei zaken van worden betaald. Denk hierbij aan stroomkosten
(als er al stroom is) water, scholing voor de meisjes en ga zo maar door. Voor foto’s
hiervan verwijzen we naar: http://youtu.be/P8WnoxOMJO8
Hoe vaker we er komen hoe meer respect en diepe bewondering we krijgen voor de vrouw
Fatou. Elke dag is ze met ongekende inzet in touw voor de allerarmsten van de wereld.
Dag of nacht maakt niet uit, altijd is ze bereikbaar. Vaak troffen we haar aan en kon je aan
haar uiterlijk zien dat ze erg moe was. Als we daar dan naar vroegen, kregen we vaak te
horen dat ze heel weinig slaap had gehad omdat er weer een baby was geboren in de nacht
of dat ze weer was weg geroepen omdat er iets was met een van de meisjes. Altijd staat ze
klaar om hulp te bieden of weer iemand te verplegen.
In december hoorden we dat deze geweldige vrouw was verkozen tot Gambiaanse vrouw
van het jaar 2014. De ceremonie en de uitreiking van de award was zaterdag 14 februari
2015 op het terrein van het weeshuis. Omdat er ongeveer 500 personen zouden komen om
de uitreiking bij te wonen, zijn we met elkaar enkele dagen flink aan het werk geweest om
alles tip top in orde te krijgen. We hebben opgeruimd, geschilderd, schoon gemaakt en ga
zo maar door totdat alles gereed was. De ceremonie was heel indrukwekkend en de
uitreiking van de award was zo mooi, gewoon niet te beschrijven. Wat was ze trots en wat
was ze zenuwachting, deze geweldige vrouw die nu eens zelf voor de volle 100% in het
zonnetje werd gezet. In haar speech werd iedereen uiteraard bedankt die haar steunden en
er mede voor zorgden dat zij dit allemaal kon doen en hopelijk ook kan volhouden. Ze
vertelde ons, dat ze tijdens de ceremonie ons ook wilde bedanken voor de maandelijkse
steun maar we hebben haar verteld dat dit niet hoefde omdat we wel de initiatiefnemers
zijn maar dat vele donaties van vrienden, collega’s, kennissen e.d uit Nederland afkomstig
zijn. Ze verwoorde dat in haar toespraak dat ze ons en zowel vele mensen in Nederland
toch bedankte voor de steun die ze via Tina en Tieme kreeg (geweldig toch voor
iedereen!). Zie foto’s via http://youtu.be/2cGt_rm-AgQ
Even terug naar de meisjes:
Al voordat we afreisden, was bij ons het idee ontstaan dat we eens iets moesten
organiseren voor de meisjes om een keertje weg te gaan met elkaar. We hebben het idee
om een keer naar het strand te gaan met iedereen, eerst maar even besproken met Fatou
en Liesbeth (een verpleegster die op pro deo basis 4 maanden bij het weeshuis is geweest
om Fatou in alles te ondersteunen). Iedereen was enthousiast en we besloten om het door
te laten gaan. Fatou wilde wel graag dat we het geheim hielden tot zaterdagmorgen omdat
de meiden anders van de zenuwen waarschijnlijk niet konden slapen. Wat een dag! Om elf
uur vertrokken we naar Brufut, een plaatsje aan het strand en maar 4 km van het
weeshuis. We hadden 50 stokbroden, jam, boter, chocopasta, ranja en dergelijke gekocht.
Een paar voetballen en tennisrackets ingepakt en op naar het strand. Daar aangekomen
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wachtte ons wel een zeer grote verrassing. Bijna niemand van de meisjes had ooit strand
en de grote oceaan gezien. Niemand durfde eerst het water in en bijna iedereen zat met
open mond dit machtige schouwspel van strand en grote golven te aanschouwen. Toen we
zelf begonnen met pootje baden werden de meesten wat driester en een poosje later was
iedereen elkaar aan het nat gooien en aan het spelen. Een prachtige dag hebben we met
elkaar gehad en aan het eind wilde niemand eigenlijk terug, maar aan alle mooie dingen
komt een eind en we hebben beloofd, dat als we weer komen we dit zeker gaan herhalen.
Zie foto’s via http://youtu.be/20kHIOQpHuU
De laatste actie die we hebben opgestart was de ‘Beddenactie’. Oktober 2014 hebben we
de hand weten te leggen op een aantal stalen stapelbedden en enkele gewone bedden van
vakantiepark het ’t Kuierpadtien te Wezuperbrug. De aanschaf hebben wij gedaan en voor
het transport hebben wij geprobeerd om sponsoren te vinden. Dat was een groot succes,
binnen de kortste keren was er genoeg en in november zijn de bedden al aan gekomen.
Fatou vertelde dat de meiden het zo geweldig en spannend vonden, dat iedereen op de
eerste avond al om 19.00 uur naar bed wilde en dat de volgende morgen niemand naar
school wilde. De meisjes liggen nu niet meer op de grond maar slapen heerlijk in een
gewoon bed. Een groot succes en bedankt aan een ieder die hier een steentje aan heeft
bijgedragen. Zie foto’s: http://youtu.be/rQQzHKypX20
En natuurlijk organiseren we een volgende actie om deze steun te kunnen blijven geven.
Om te kijken of het mogelijk is om in ieder geval € 125,- per maand te kunnen blijven
geven voor elke dag een goede maaltijd voor deze meiden is het volgende idee ontstaan:
We zoeken sponsoren die elke maand €1,- (meer mag natuurlijk altijd), automatisch
zouden willen overmaken naar onderstaande bankrekening. Als we zo 125 sponsoren
zouden kunnen werven zijn we verzekerd van constante hulp voor deze geweldige vrouw
met haar 35 weesmeisjes.
We zijn al voorzichtig gestart en de eerste toezeggingen zijn al binnen. Als we dit zouden
kunnen realiseren met elkaar is de eerste levensbehoefte, namelijk eten, voor langere tijd
gewaarborgd.
De stroopwafel actie blijft natuurlijk gewoon doorlopen en bestellingen (€2,50 per pakje en
3 voor € 6,50) kunnen aan ons worden door gegeven. Ook is het nog steeds mogelijk om
deze heerlijke wafels te kopen bij ons vaste verkooppunt namelijk ‘Kapsalon Priscilla ‘in
Nieuw-Balinge.
Laat ook even een e-mail adres aan ons weten als je
onze actie wilt steunen, zodat we zo nu en dan ook
even wat info en foto’s naar iedereen kunnen opsturen.

Vragen? Bel of mail ons!

Met zeer vriendelijke groet,

Tieme en Tina Mennink
E-mail: t.mennink@kpnplanet.nl
Tel.: 06-51157545
Steun je onze actie?
Bankrekeningnummer: NL 59 RABO 3181 1625 90
t.n.v. T. Mennink Weeshuis Gambia
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Priscilla Salomons, de karperende kapster (Bron: Hét Visblad, januari 2015)
Hoewel het aantal sportvissende vrouwen gestaag stijgt, is de hengelsport nog steeds
vooral een mannenwereld. Priscilla Salomons trekt zich daar echter weinig van aan. De
visserij werd haar met de paplepel ingegoten: Pa Salomons nam haar als peuter al mee
naar de waterkant. Zij neemt haar passie voor de karpervisserij dan ook zeer serieus en
verdient daarom terecht het respect van haar overwegend mannelijke collega’s.
Als we Priscilla Salomons, eigenaar van een kapsalon in het
Drentse Nieuw-Balinge en verslingerd aan karpervissen,
ontmoeten is het direct duidelijk dat we met een ‘hardcore’
karpervisser te maken hebben. De regen komt met bakken
naar beneden, maar het lijkt Priscilla niet te deren. In haar
bivy heeft ze het prima voor elkaar: Stretcher met slaapzak,
stoeltje ernaast en de benodigde attributen keurig op hun
plek. Net als de tent is ook haar humeur opgeruimd. Zelfs
na een nacht zonder aanbeet in de onophoudelijke regen.
“Je moet het jezelf zo aangenaam mogelijk maken als je
vist”, zegt ze. En het mag ook best gezellig zijn. Gisteravond heb ik nog bezoek gehad van
mijn moeder en vriend Kenny met mijn oudste zoon Levi. Later kwam een vriendin van me
langs die warme chocolademelk met slagroom meebracht. Zo is het hier toch goed uit te
houden, zelfs als de karper niet wil meewerken.”
De bivy staat aan de oever van de Wold Aa bij Ruinerwold. Het is een vrij smal water, maar
kent volgens Priscilla een uitstekend karperbestand. “Onlangs heb ik hier nog een mooie
spiegel van een pondje of achttien gevangen.” De Wold Aa is ook een uitstekend
witviswater. Priscilla’s vader heeft zich dan ook aan de andere kant van de brug genesteld
en vangt na een trage start een aantal fraaie brasems. Pa Salomons is de startmotor
geweest voor de sportvisloopbaan van Priscilla. “Zelfs als peuter nam hij ons mee. Dan
zaten mijn zus en ik in de box aan de waterkant, terwijl mijn vader lekker zat te vissen. Hij
is altijd gek geweest op witvissen en zodra ik een hengel kon vasthouden ben ik er ook
mee begonnen. Mijn zus heeft echter weer helemaal niets met vissen.”
Tot Priscilla het karpervirus in 2007 overnam van vriend Kenny, viste ze vooral op witvis en
snoek. “Ik denk dat ik altijd wel een beetje een jongensmeisje ben geweest. Lekker in de
natuur, in alle rust met een hengel. Iets mooiers is er niet.” Van dat jongens-meisje is
weinig te merken als Priscilla haar kapsalon bestiert in Nieuw-Balinge. Veel van de klanten
weten dan ook niet dat zij geknipt worden door een karpervisser. “Soms komt het gesprek
er wel eens op. Meestal zijn klanten dan erg verrast, maar ze reageren doorgaans allemaal
enthousiast. Ze vinden het wel stoer dat een meid alleen de natuur intrekt om te vissen.
Eén van de klanten noemt me altijd viswijfie, als ze belt voor een afspraak. Maar ik houd
de visserij en de zaak gescheiden. Geen foto’s met karpers aan de muur in de kapsalon. Al
ligt Hét Visblad wel standaard op de leestafel.”
Het is een lange nacht geweest voor Priscilla. Ondanks de stromende regen die op de tent
tikt, heeft ze toch nog af en toe de ogen dicht gehad. “Ik ben er één keer uit geweest,
omdat de beetverklikker van mijn linkerhengel ging. Jammer genoeg was het loos alarm; ik
denk een lijnzwemmer. Het is dus een rustig nachtje geweest. Wel jammer, want ik was er
graag een aantal keren uit gegaan om een karper te drillen. Maar ja, zulke nachten horen
erbij. Gelukkig maak je op dit water ook overdag een goede kans op een aanbeet.”
Aan de voorbereiding heeft het uitblijven van succes niet gelegen. Vier dagen op rij heeft
Priscilla hier gevoerd. Ze gelooft meer in het vissen op een voerplek dan in spontane
sessies. “Ik denk dat je de vis veel beter op de stek houdt wanneer je een voerplek hebt
voorbereid.” Ook aan materiaal laat de voorbereiding van Priscilla niets te wensen over. Ze
vist met twee vrij korte hengels -‘drie vind ik teveel gedoe’- waarmee ze beide oevers van
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het smalle kanaaltje bestrijkt. De hengel voor de overkant van het kanaal, werpt ze zonder
onderlijn uit op de verre oever. Daarna loopt ze via een bruggetje naar de overkant en
monteert daar de pas beaasde onderlijn, alvorens de montage te water te laten. “Zo weet
ik tenminste dat ik precies op de juiste plek vis.” Priscilla denkt na over haar visserij en
logenstraft keer op keer het vooroordeel dat sportvisvrouwen alleen maar vissen omdat
hun partner dat leuk vindt. Daarover filosoferend kan ze ook behoorlijk nijdig worden over
de aparte manier waarop de hengelsportindustrie naar vissende vrouwen kijkt. “Waarom
zou je als sportvissende vrouw met een roze hengel en beetverklikker moeten vissen? Ik
zoek mijn materiaal liever op kwaliteit uit, dan op een kleurtje.” Kleurkeuze bewaart
Priscilla liever voor het aas. Ze zweert in veel gevallen bij een fel oranje pop-up bovenop
haar boilie. Het moet zeker werken, getuige het feit dat Priscilla genoeg foto’s met dikke
vissen op haar iPhone kan showen.
De familie Salomons is een sportvisgezin. Dat heeft
behoorlijk wat voordelen. In sommige huishoudens kijkt
moeder de vrouw fronsend toe als manlief een zootje van de
keuken maakt bij het bereiden van aas. Hier is het een
familieaangelegenheid als er bijvoorbeeld tijgernoten worden
gekookt. En ook de andere voorbereidingen worden vaak
samen getroffen. Priscilla maakt haar eigen onderlijnen en
ook het overige materiaal is piekfijn in orde. Zelfs een
radiografisch bestuurbare voerboot met dieptemeter behoort
tot het arsenaal. Ze is dan ook een graag geziene gast bij
‘haar’ hengelsportwinkel, de Tacklebox in Beilen.
De visgekte in huize Salomons is niet voorbijgegaan aan haar vijf jaar oude zoontje Levi en
de jongste telg Ian. Vooral in het voorjaar en de zomer gaan de kinderen vaak en graag
mee, wanneer Priscilla en/of Kenny erop uit trekken. Priscilla: “We zijn in de zomer ieder
weekend aan het vissen. Maar de kinderen gooien zelf ook graag een hengeltje uit.” Vooral
Levi begint het in de vingers te krijgen. Onder het kennersoog van zijn moeder wist hij al
een aantal fraaie snoeken te vangen. “Betrek je kinderen bij je hobby en gebruik ze niet als
excuus om er niet op uit te gaan”, geeft Priscilla als tip aan vissende moeders en vaders.
“Ik heb het geluk dat ik op twintig passen van een mooi viswatertje woon, waar we op
witvis, snoek en karper kunnen vissen. In de zomer ga ik na het werk vaak nog even aan
het water zitten. De kinderen liggen dan op bed en de babyfoon ligt naast me. Als er iets
is, ben ik met een paar tellen weer thuis. Voor mij zijn die momenten een mooie
gelegenheid om eens iets anders te proberen. Ik ben dit jaar langs ons thuiswatertje met
de pen op karper gegaan. Dat heeft me nog niet veel succes opgeleverd, maar je moet
alles toch eens geprobeerd hebben.”
De familievakanties in huize Salomons staan ook in het teken van karpervissen. Een
gedenkwaardige vakantie was naar een bijzondere plek in Frankrijk. “Toen we op de plek
aankwamen, dacht ik: “Waar zijn we nu beland? Maar eenmaal door het hek kwamen we in
een paradijsje terecht. Kenny en ik hebben heerlijk kunnen vissen. En de kinderen hebben
de tijd van hun leven gehad. Die hadden lekker water in de buurt en konden zich de hele
dag vermaken.”
Het is tegen de middag en de matige regen is weer overgegaan in een hoosbui. In de tent
heeft Priscilla het echter goed voor elkaar. Er is voldoende eten, een kacheltje houdt het
interieur en de botten warm en droog en het is comfortabel luieren op de stretcher. Maar
het oog blijft gericht op de beetverklikkers. En net als een groep dappere hardlopers de
nattigheid trotseert langs het kanaal, klinkt er een luid signaal door de tent. Opnieuw loos
alarm, zo blijkt. Het ziet er niet naar uit dat er vandaag een vis in het net komt. Maar ook
blank-dagen moet je als hardcore-karpervisser bijschrijven. Want dat Priscilla een echte
karpervisser is, staat na een sessie onder zulke barre omstandigheden als een paal boven
water.
Dorpsblad Kontakt 2015
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Mededelingen van de tienersoos
Graffiti workshop tienersoos
We hebben zaterdag 7 maart een graffiti workshop gehad van Arjan de Wilde
uit Assen. Er waren 15 deelnemers. We gingen met een groepje van 4 op een groot
canvasdoek werken. Je mocht zelf weten wat je maakte, daarom was het wel een leuke
workshop alleen jammer dat Arjan niet echt hielp. Er zijn mooie creaties gemaakt en die
hangen nu in de soos. Het was wel erg gezellig met z’n allen.
Groetjes Romy
Schoonmaak actie zaterdag 11 april
Wie heeft er zin om zaterdag 11 april mee te helpen om ons dorp en daarbuiten schoon te
maken? We starten bij het dorpshuis om 10.00 uur. We gaan in groepjes op pad met
prikkers, vuilniszakken en handschoenen (dit hoef je zelf niet mee te nemen). Na afloop
gaan we gezellig een broodje knakworst eten en wat drinken. Dus:
Wie?
Iedereen die wil helpen
Wat?
Het schoonmaken van het dorp en daarbuiten
Waar?
Beginnen bij het dorpshuis
Wanneer? 11 april, 10.00 uur
Kookworkshop Tienersoos
18 april hebben we een kookworkshop, we gaan dit samen doen met de mannen van de
kookclub. Als je zin hebt om mee te doen en je zit in groep 8 of je bent niet ouder dan 15
jaar dan mag je je opgeven bij Romy Oelen: E-mail: romyoelen01@gmail.com of doe even
een briefje in de bus aan de Wolvenhaar 15. Deelname kost €2,50.
________________________________________________________________________

Toneelvereniging VDO: LET OP! GEWIJZIGDE DATUM!
Toneeluitvoering van VDO op:
Vrijdag 24 April en Vrijdag 1 mei 2015
Leuk blijspel/klucht. Dit mag u niet missen!
________________________________________________________________________

Kinderclub Nieuw – Balinge
Hallo jongens en meiden!
Woensdagmiddag 15 april is er weer kinderclub in “de Heugte”.
We gaan weer iets leuks knutselen! Het is voor alle kinderen van de basisschoolleeftijd!
Het begint om 14.00 uur tot 15.30 uur.
Kosten € 1,50
Oproep:
Wij zijn voor deze middag op zoek naar lege conservenblikken in verschillende formaten. Je
mag ze brengen bij: Laura Wielink, Kievitstraat 19 of Manuela Mulderij, Vosseveen 18.
Groetjes van de leiding
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Ingezonden door Sterk Midden Drenthe
Zoals u ongetwijfeld wel uit de media opgevangen heeft, zijn er in de provincie Drenthe
veel initiatieven gestart om alle kleine dorpen en buitengebieden aan te sluiten op een
breedbandinternetverbinding. Door de slechte kwaliteit van de huidige internetverbinding
wordt een aantal ongunstige ontwikkelingen in deze gebieden steeds meer zichtbaar:
– Er zijn bedrijven die aangegeven hebben weg te gaan als er niets verandert.
– Nieuwe bedrijven zien snel internet als een vestigingseis en mijden de gebieden waar dit
niet aanwezig is.
– Hetzelfde gaat ook steeds meer een rol spelen voor gezinnen met opgroeiende
kinderen die voor hun studie niet meer zonder een snelle internetverbinding kunnen.
Als er niets aan deze situatie gedaan wordt, komt de leefbaarheid in de buitengebieden
steeds meer onder druk te staan. Om die reden heeft de politiek brede steun toegezegd
aan alle burgerinitiatieven die gaan resulteren in een breedbandinternetverbinding voor
iedereen.
Waarom glasvezel?
Bij de selectie van de mogelijkheden om een dergelijk breedbandnetwerk aan te leggen is
glasvezel als enig toekomstbestendig alternatief naar voren gekomen. We zien dan ook dat
nagenoeg overal waar een nieuw netwerk wordt aangelegd, deze keuze is gemaakt.
Stichting Marktverkenning Sterk Midden Drenthe
In de gemeente Midden-Drenthe is het burgerinitiatief Stichting Marktverkenning Sterk
Midden Drenthe opgericht om de buitengebieden van een glasvezelnetwerk te voorzien.
Binnen drie maanden na de oprichting hadden zich ruim 60 ambassadeurs uit de gemeente
Midden-Drenthe aangemeld die enthousiast meehelpen de voorlichtingscampagne voor te
bereiden en straks uit te voeren.
Wanneer gaat het glasvezelproject door?
De Stichting Marktverkenning Sterk Midden Drenthe heeft uitgebreid rekenwerk gedaan om
te kijken onder welke voorwaarden het glasvezelproject kan worden uitgevoerd. Bij
deelname van 65 procent van de bevolking denken wij dit netwerk te kunnen realiseren.
Dat betekent dus dat wij ook de kabelabonnees vragen om mee te doen aan dit project om
iedereen een snelle internetverbinding te geven. Ook voor de kabelabonnee zitten er
belangrijke voordelen aan deelname aan het glasvezelproject. Het is niet alleen dat er een
toekomstbestendige internetverbinding komt, deelname helpt mee de leefbaarheid in de
buitengebieden te versterken en daarmee ook de leefbaarheid van de grote dorpskernen.
Coöperatie
Als 65 procent van de bevolking mee gaat doen aan de glasvezel, wordt er een coöperatie
opgericht die gaat zorgen voor financiering en aanleg van het glasvezelnetwerk. Het
glasvezelnetwerk wordt eigendom van de leden van de coöperatie.
Nieuw-Balinge
We hebben gezien dat er uit Nieuw-Balinge, als enige grote dorpskern binnen de
gemeente, geen ambassadeurs zijn aangemeld. Dat is jammer, maar met deze brief hopen
wij ook de bevolking van Nieuw-Balinge te informeren over ons project.
Op onze website www.sterkmiddendrenthe.nl kunt u zich aanmelden voor onze
nieuwsbrief. Met onze voorlichtingscampagne zullen wij ook naar Nieuw-Balinge komen. U
wordt hierover geïnformeerd via advertenties in de plaatselijke bladen en u kunt dat
natuurlijk lezen in onze nieuwsbrief. Wij hopen u te ontmoeten als wij naar uw dorp komen
om u alles over het glasvezelproject te vertellen.
Met vriendelijke groet,
Roel Seele (voorzitter), Peter de Vries (projectleider),
Hans Boslooper (secretaris), Henry Brinkmann (penningmeester)
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Ingezonden gedicht
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

____________________________________________________________________________________
Rommelmarkt bij de kerk
Noteer alvast in uw agenda:
Op 23 mei a.s. is de rommelmarkt bij de Hervormde Kerk!
In de volgende Kontakt meer informatie.

____________________________________________________________________________________
Ophalen contributie Plaatselijk Belang
In de maand mei zal Wolter Strijker namens Plaatselijk Belang bij
de leden langs gaan om de contributie op te halen. De contributie
bedraagt €7,-. Wanneer u geen lid bent en dit wel wilt worden,
kunt u zich aanmelden bij Gert Slomp. E-mail:
gertslomp@hotmail.com, tel. 0528 321011.
Met vriendelijke groet,
Plaatselijk Belang Nieuw-Balinge
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Nieuwsbrief Dorpshuis De Heugte
Nieuwe beheerder
In verband met het stoppen van Nico als beheerder,
eind 2015/begin 2016, is het dagelijks bestuur druk
bezig (geweest) om één en ander uit te werken. Zo
zijn we de mogelijkheden voor een opvolger aan het
bekijken, voor hoeveel uren en voor welke taken. Welke taken kunnen overgenomen
worden door vrijwilligers en wat kan of moet een vereniging straks zelf gaan regelen. Dit
alles is noodzakelijk gezien de subsidies die stopgezet zijn/worden door de gemeente en de
constructie zoals deze jaren was met Alescon. Kort gezegd; wij ontkomen dus niet aan het
meer in gaan zetten van vrijwilligers/werkgroepen en alleen de noodzakelijke coördinatie
bij een nieuwe beheerder neer te leggen. Alle opties zijn bekeken en overlegd met het
stichtingsbestuur. Momenteel worden de puntjes op de i gezet.
Omdat er toch een vacature gaat komen voor een beheerder één dezer maanden, kunnen
belangstellenden al aangeven bij het bestuur of een bestuurslid of ze belangstelling
hebben. Wanneer de vacature daadwerkelijk uitgezet wordt zal het verdere verloop en een
profielschets vermeldt worden aangaande deze functie.
Aangepaste drankprijzen
Om het zo duidelijk en overzichtelijk mogelijk te houden, zijn de drankprijzen van na de
verhoging, her en der weer wat aangepast. Hierdoor komt de prijs beter overeen met de
sterkte van de drank.
Activiteiten kalender
April
Café-avond: Op zaterdag 25 april zal het café in het teken staan van een “Hollandse
avond”. Onder andere de aankleding, hapjes en muziek zullen deze avond allen een
Hollands tintje kennen.
Mei
Themafeest: 23 mei a.s. zal er wederom een groot themafeest georganiseerd worden door
Jeanet, Jacco, Martin en Marloes, in samenwerking met de Heugte.
Pinkster markt: In de week voor Pinksteren zal er een markt georganiseerd worden in het
dorpshuis. Hier zullen bedrijven/particulieren hun producten aanbieden in verschillende
“kraampjes”. Datum: donderdag 21 mei 2015, vanaf 18.00 uur. Belangstellenden kunnen
zich aanmelden via richardvdbosse@hotmail.com of door te bellen naar 0528-321354.
Juni
Pubquiz 2015: Door het grote succes van de vorige pubquiz, wordt deze opnieuw
georganiseerd. Uiteraard met nieuwe rondes, prijzen, en teams(?)! Dit zal begin juni
plaats gaan vinden. Datum en flyer volgen nog.
Pokertoernooi: Ook het pokertoernooi komt er weer aan, deze zal ook begin juni gehouden
worden. Iedereen die een kaartje kan leggen kan hierbij zijn kunsten weer komen tonen.
Juli
Dartstoernooi 2015: Tijdens het zomerfeest zal er een dartstoernooi vanuit de Heugte in
het programma komen. Deze zal plaats vinden op woensdag 22 juli in de middag.
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Opgaveformulier 23e survivaltocht Nieuw-Balinge

Maandag 20 juli 2015

Ook dit jaar zijn we weer bezig om een mooie tocht te organiseren. We willen er weer een
spectaculaire tocht van maken. Daarvoor hebben we zowel oude als nieuwe teams nodig.
Geef je a.u.b. vroegtijdig op!
Evenals voorgaande jaren dient een groep te bestaan uit minimaal 4 en maximaal 5
personen. Opgeven kan tot 10 juli!
De minimum leeftijd is 16 jaar.
Inleggeld: € 7,50 p.p. Bij opgave betalen a.u.b.
Opgeven kan bij:
Michael Strijker
Dennis Kroezen

tel: 06-11929211
tel: 06-22575861

Niels Slomp
Stefan Kroezen

tel: 06-12479118
tel: 06-29129614

Of vul onderstaande strook volledig in en lever deze in bij een van bovengenoemde
personen.
---------------------------------------------------------------------------------------------Naam:
1 (teamcaptain)

Woonplaats:

Leeftijd:

Telefoonnummer:

2

3

4

5

Teamnaam:_______________________________________________
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Jaarvergadering 2015
Uitnodiging voor de leden van de vereniging voor Plaatselijk-Belang “De Vooruitgang” te
Nieuw-Balinge.
Het bestuur van de vereniging voor Plaatselijk-Belang “de Vooruitgang” Nieuw-Balinge,
nodigt haar leden hierbij uit tot het bijwonen van de jaarvergadering welke gehouden zal
worden op dinsdag 14 april 2015 om 20.00 uur in dorpshuis “de Heugte”
De vergadering is alleen toegankelijk voor leden van de vereniging.

Agenda:















1) Opening
2) Notulen van de jaarvergadering d.d. 15 april 2014 (staan afgedrukt in Kontakt)
3) Ingekomen stukken
4) Jaarverslag penningmeester (Gert Slomp)
5) Verslag van de kascommissie 2014/2015. Bestaand uit de heer Frits van Wezel en
mevrouw José Post
6) Benoeming nieuw kascommissielid
7) Jaarverslag werkzaamheden/activiteitenplan 2015 (staat afgedrukt in Kontakt)
8) Bestuursverkiezing: Volgens de lijst van aftreden:
2015: Dhr. A. Wielink
2016: Mevr. F. Bos-Sok
2017: Dhr. P. Kroezen
2018: Mevr. G. Oelen
2019: Dhr. G. Slomp
Volgens de lijst van aftreden: dhr. A. Wielink. Hij stelt zich niet herkiesbaar.
Hij zal nog 1 jaar aanblijven en het secretariaat voor zijn rekening nemen,
hierdoor is een goede overdracht gewaarborgd.
9) Het bestuur stelt als nieuw bestuurslid voor: dhr. S. Meems.
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
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Activiteitenplan Plaatselijk Belang
2014
 Herinrichten groen Kievitstraat, samen met bewoners, gemeente en Woonservice
Drenthe.
 Opruimacties samen met de basisschool en Tienersoos.
 Oeverzwaluwwand gerealiseerd samen met Natuurmonumenten.
 Bijhouden website www.nieuwbalinge.eu.
 Nieuw infoboekje Nieuw-Balinge uitgegeven.
 Kerstdiner organiseren voor ouderen in samenwerking met basisschool
 Organiseren paasvuur.
 Up to date houden AED apparaten en bijscholing organiseren.
 Financiële bijdragen activiteiten dorp.
2015
 Realiseren kunstwerk op de dam over de Middenraai d.m.v. subsidies.
 Zitting in de werkgroep inrichten museum over de koude oorlog en Joodse
werkkampen in het voormalig munitiedepot.
 Organiseren paasvuur.
 Bijhouden website www.nieuwbalinge.eu.
 Up to date houden AED apparaten en bijscholing organiseren.
 Realiseren voetpad Haarweg samen met gemeente d.m.v. subsidies.
 Financiële bijdragen activiteiten dorp.
 Kerstdiner organiseren voor ouderen in samenwerking met basisschool.
 Zitting in de werkgroep inrichten ecologische verbindingszone Middenraai.
________________________________________________________________________

Jaarverslag Plaatselijk-Belang “De Vooruitgang” 2014/2015
Het bestuur van de vereniging voor Plaatselijk-Belang “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)
 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 met contactambtenaren, Werkgroep
Dorpsplein, Mantelzorg en vele telefoontjes gepleegd met de gemeente a.g. klachten
in ons dorp, ook zijn er presentaties gegeven aan andere gemeentes.
 De 60 plussers uitgenodigd door de werkgroep OOD voor een kerstdiner (zie de site
www.nieuwbalinge.eu).
 Aanvraag paasbult bij de gemeente, locatie Koolveen.
 Werkgroep munitiecomplex volop bezig met de inrichting daarvan, in de werkgroep
zitten 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.
 Ecologische verbindingszone Verlengde-Middenraai realiseren tussen het
Mantingerzand en het Staatsbos. Het plan is toegelicht aan alle omwonenden.
 Aantal financiële aanvragen ingediend bij NL doet, Woonservice, Rabo
projectenfonds, Dorpenoverleg MD, Gemeente MD, Provincie Drenthe.
 Samen met Woonservice/Gemeente en bewoners van de Kievitstraat, een
gezamenlijk (tuin/straat) plan opgesteld.
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 Alle kinderen en leerkrachten van de Meester Sieberingschool en de tienersoos en
ouders, hebben binnen en buiten de bebouwde kom van Nieuw-Balinge alle troep
wat aan de kant van de weg wordt neergegooid opgeruimd. De gemeente heeft de
hesjes, grijpstokken en containers beschikbaar gesteld.
 Samen met Stichting Zomerfeest, dorpshuis “de Heugte” een Multi Functioneel
Ontmoetingspunt (MOP) realiseren.
 Wens om de dam over de Verlengde Middenraai (Haarweg, Koekoeksdijk) te
voorzien van een monument.
 In gesprek met Natuurmonumenten voor een geschikte locatie voor as verstrooiing
en urn-graf heuvel.
 Verkeersproject “Veilig door ’t dorp”.
Verder zijn alle berichten die Plaatselijk Belang heeft ontvangen, te zien op de website van
Nieuw-Balinge: www.nieuwbalinge.eu, via de knop Plaatselijk-Belang.
________________________________________________________________________

Notulen jaarvergadering 2014 Plaatselijk-Belang “De Vooruitgang”
Datum: 15 april 2014
Aanwezig: Femmie Bos, Geertje Oelen, Gert Slomp, Albert Wielink, Kees Wielink, Peter
Kroezen, Wendy Oost, Jose Post, Aaldert Kroezen, Geke Strijker.
Albert opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom op deze 101ste
jaarvergadering. Vanavond nemen we afscheid van Kees. Hij is in 1992 in het bestuur van
Plaatselijk Belang gekomen en heeft nu besloten zich niet meer herkiesbaar te stellen.
Notulen van 23 april 2013
Geen op of aanmerkingen. Notulen vastgesteld.
Ingekomen stukken
Er zijn geen stukken voor de jaarvergadering binnen gekomen.
Mededelingen
Gerard Gras en Harry Popken gaan op zondag 18 mei om 14.00 in het programma “Op
pad” van radio Drenthe opnames maken in Nieuw-Balinge. O.a. bij de kerk, de sluis en de
plaggenhut.
Punt 4: Financieel jaarverslag
Gert licht het toe. We nemen de diverse projecten door. Vragen/opmerkingen n.a.v. dit
verslag zijn er niet. Mede dank aan Andre Mol en Gert.
Punt 5: Verslag van kascommissie
Aaldert Kroezen is aanwezig maar Frits van Wezel niet. Ze zijn bij André op kantoor
geweest en het zag er allemaal goed uit en er zijn geen bijzonderheden geconstateerd.
Gert wordt decharge verleend.
Punt 6:
Reserve is Jan Slomp. José Post wordt benoemd tot reserve lid.
Punt 7 Jaarverslag werkzaamheden bestuur:
Stonden afgedrukt in Kontakt. Dit betrof een hele lijst. Het wordt gewaardeerd door de
leden dat er een opsomming van werkzaamheden was. Graag blijven continueren. Femmie
merkt op dat er in september 2013 een opruimactie is geweest en deze niet in de lijst
wordt genoemd. Naar alle werkgroepen een bedankje voor het mogelijk maken van deze
activiteiten.
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Het MMAN is 4 jaar bezig geweest met de werkgroep munitiedepot. Subsidie aanvragen
liepen niet (crisis). Mevr. Marjon Edzes wilde niet verder als vrijwilliger en is gestopt met
haar werkzaamheden. Gemeente wil graag dat er samenwerking plaats gaat vinden met
Kamp Westerbork. Frank van Bussel directie Heijdemij adviseert om dit niet breed in te
zetten maar gefaseerd in te voeren. Jos v/d Werf zit er vanuit De Broekstreek PlaatselijkBelang in. Firma Catoele vraagt subsidies aan op basis van no cure no pay. Joodse
werkkampen probeert ook geld binnen te halen. De barak wordt binnen gerestaureerd en
tentoongesteld. Willen graag een filmzaal realiseren in een grond bedekte bunker. Graag
een bunker inrichten zoals het vroeger was vol lege munitiekisten. Dhr. Zwiggelaar wil met
zijn persoonlijke spullen ook wel in een bunker maar vindt de omstandigheden/klimaat niet
wenselijk voor zijn spullen. Er is contact met Amnesty International en Unesco. Professor
Hans van Koningsbrugge universiteit Groningen (Rusland kenner) wil dat er een opdracht
geformuleerd wordt door zijn studenten. Wens is ook om een museumcafé te realiseren.
Volgende week gaan Albert en Kees naar Donderen om te zien hoe de bunkers verwarmd
kunnen worden. Vanuit het bestuur is er een werkgroep onder st. MMAN opgericht die gaat
over Historie van dorp Broekstreek: Klaas Meppelink en Bertus Vos, Witteveen?? en NieuwBalinge: Albert de Jonge en Geke Strijker. Er moet steeds een stukje van de stand van
zaken in Kontakt blijven terugkomen.
Punt 8
Kees Wielink is aftredend en stelt zich niet herkiesbaar. Kees heeft 22 jaar in het bestuur
gezeten. Hij wil wel adviseur blijven voor Plaatselijk Belang waar nodig en blijft ook
betrokken bij het MMAN. Kees hartstikke bedankt voor de inzet van die 22 jaar. Er is op dit
moment nog geen nieuwe kandidaat. Plaatselijk Belang wil er graag goed over nadenken
wie we gaan vragen voor deze rol.
Rondvraag
Een verkeersveiligheidsvraag: De heg kruispunt Verlengde Middenraai en Meeuwenweg is
te hoog. Plaatselijk Belang heeft deze vraag al eens voorgelegd aan de gemeente. De
vraag zal opnieuw aan de gemeente voorgelegd worden (verkeersdeskundige).
Ook gevaarlijk kruispunt aan de Breistroekenweg. De verkeersdeskundige van de
gemeente zal naar deze situatie gaan kijken. Femmie en Albert zitten namens Plaatselijk
Belang bij deze overleggen met de gemeente.
Mogen bewoners zomaar een uitrit plaatsen? Hier gaat Plaatselijk Belang niet over. De
gemeente gaat over handhaven van regels.
Er zijn minder leden dan vorig jaar. Hoe gaat Plaatselijk Belang om met teruglopend
ledenaantal? Alle niet leden die ook Kontakt ontvangen zijn bezocht met de vraag of ze lid
willen worden. Dit heeft 12 leden opgeleverd. Eind van het jaar opnieuw inventariseren en
dan opnieuw strategie bepalen.
Klachten omtrent veiligheid etc. kan je direct zelf als burger indienen. We nemen dit op in
Kontakt. Mailadres op de infopagina.
Plaatselijk Belang is bezig om de dam op te knappen. Eerste ontwerp is door Peter Bos (pro
deo) gemaakt.
Stichting Zomerfeest vraagt aan Plaatselijk Belang om samen te gaan kijken wat voor
mogelijkheden er zijn om de oude koepel te vervangen. Verzoek is wel ven Stichting
Zomerfeest om een permanente koepel te gaan plaatsen.
Albert bedankt iedereen voor de inbreng en aanwezigheid en sluit hiermee de vergadering.
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Hondenpoep
Ik sta nog niet buiten de deur, of ik ben er al ingestonken.
Een heerlijke verse hondendrol, zit aan mijn schoen te pronken!
Hij is er net pas neergelegd, er komt een vieze lucht vanaf.
Ik keek niet uit, want ik had haast, en dit is nu mijn straf.
Mijn eerst nog stralende humeur, is tot het nulpunt gedaald.
Haastige spoed is zelden goed, ik heb de prijs betaald.
Ik zoek maar gauw een stok, om de schade te beperken.
Die vieze stront, die moet er af, zo kan ik niet gaan werken.
Begrijp me niet verkeerd, ik gun iedereen z'n hond.
Maar laat je hem een keertje uit, hang dan een zakje onder z'n kont!
Beste mensen van Nieuw-Balinge,
Regelmatig staan de leerlingen van onze school in de hondenpoep. Dit is erg onsmakelijk
en levert voor de kinderen een rottige situatie op. Natuurlijk zijn er veel hondeneigenaren
al actief met zakjes en schepjes. Laten die mensen dit gedicht dan als poëzie zien. Voor de
baasjes van loslopende honden en de scheploze baasjes is dit natuurlijk ook een gedicht
om van te genieten, maar tevens een vriendelijk verzoek.
Groeten van alle kinderen en leerkrachten van de Mr. Sieberingschool
________________________________________________________________________

Nieuws van de IJsvereniging
Verloting
Na het paaseieren zoeken op 4 april vond de trekking van de verloting plaats. Ook
is er dit jaar weer een groot aantal loten verkocht. Iedereen bedankt hiervoor. Mede door
de sponsoren is het mogelijk dat we weer een flink aantal prijzen te verloten hadden. Ook
de sponsoren hartelijk bedankt hiervoor.
NL Doet
Op 21 maart heeft de ijsvereniging mee gedaan met de NL Doet dag. Omdat er na de bouw
van de nieuwe berging geen natuurlijke trek meer was in de kantine, zijn er
ventilatieroosters geplaatst. Ook zijn er dakgoten aan het gebouw gemonteerd. Alle
vrijwilligers hartelijk bedankt.
Zaag en snoei werkzaamheden
Al jaren wordt er op het terrein rond de ijsbaan openhaard hout gezaagd. De ijsvereniging
heeft nu van natuurmonumenten een perceel toegewezen gekregen aan de
Hoogeveenseweg. Hiermee kunnen we weer een paar jaar vooruit. Er is voldoende hout op
voorraad, mocht u openhaard hout nodig hebben, dan kunt u contact opnemen met Roelof
Bisschop, telefoonnummer: 06 50746052.
Natuur
Door de Stichting Landschapsbeheer Drenthe is er een aantal nestkastjes geschonken aan
de ijsvereniging. Deze zijn door leerlingen van de basisschool in elkaar gezet en
opgehangen in het natuurterrein rondom Nieuw-Balinge. Foto’s staan op site van de
ijsvereniging. De eerste nestkastjes zijn inmiddels bewoond.
Kaarten
Op 10 april is alweer de laatste kaart avond van dit seizoen. De avonden werden goed
bezocht en er werd gekaart om vleesprijzen. De uitslagen staan op de site.
Met een vriendelijke groet van het bestuur. E mail: ijsverenigingnieuwbalinge@hotmail.com
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Themafeest Nieuw-Balinge
Plaats: Dorpshuis "De Heugte"
Datum: 23 mei 2015
Tijd: 21.00-01.00uur
Entree: Gratis
Leeftijd: Vanaf 16 jaar

Over de top fout!
Het zou leuk zijn als iedereen in gepaste stijl
gekleed komt. Het is niet verplicht maar de
persoon die het mooist verkleed is, krijgt een
leuke prijs.
Martin, Marloes, Jacco en Jeanet

_____________________________________________________________________________________
Mededeling Woonservice
Huisvesting statushouders (asielzoekers) en
taakstelling Gemeente Midden-Drenthe
Zoals bij iedereen waarschijnlijk bekend is, worden er o.a. in Nederland veel statushouders
opgevangen. Deze mensen komen in eerste instantie naar een opvangcentrum en worden
vervolgens gekoppeld aan de verschillende gemeenten in Nederland. Dit betekent dat de
mensen die gekoppeld zijn aan de gemeente, ook in die gemeente gehuisvest moeten
worden. Dit wordt de taakstelling genoemd. Over de taakstelling worden door de gemeente
afspraken gemaakt met alle corporaties binnen de gemeentegrenzen over de huisvesting
en deze zijn bindend. Ook de Gemeente Midden-Drenthe heeft een taakstelling en deze is
mede gebaseerd op het totale aantal inwoners van de gemeente en het aantal woningen in
de steden en dorpen binnen de gemeente.
Het aantal te huisvesten statushouders binnen de taakstelling is de afgelopen tijd
toegenomen door de aanhoudende oorlogen in diverse landen. Er zijn daarom meer
woningen nodig voor de huisvesting van deze doelgroep. Woonservice heeft de verplichting
om mee te werken aan de taakstelling en moet de statushouders huisvesten die zijn
gekoppeld aan de gemeente Midden-Drenthe. Dit betekent dat Woonservice in alle plaatsen
waar we bezit hebben, woningen toewijzen aan deze doelgroep. Hierbij gaan wij zo
zorgvuldig mogelijk te werk.
In Nieuw-Balinge is de woning aan de Robertusweg 32 toegewezen aan een gezin met vier
kinderen uit Syrië. Zij zullen begeleid worden door Vluchtelingenwerk. Wij gaan ervan uit
dat zij zich in Nieuw-Balinge zullen thuis voelen.
Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met Yvonne Stel van Woonservice. Dit kan op de
volgende manieren: E-mail: y.stel@woonservice.nl of via telefoonnummer 0593 564614.
Met vriendelijke groet,
Yvonne Stel
woonconsulent

40

Dorpsblad Kontakt 2015

Juf Tineke al vijftien jaar vrijwilligster bij peuterspeelzaal Duimelot
Deze maand is het 15 jaar geleden dat Tineke Kleine als vrijwillige
groepshulp bij ons op de speelzaal kwam. Al 15 jaar hulpjuf, dat wilden wij
natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten gaan! Daarom hebben we haar op
maandagmorgen 30 maart eens flink
in het zonnetje gezet. Om iets over 11
kwamen de ouders al zingend de
peuterspeelzaal binnen. Ze kreeg een mooi
bloemstuk en een lintje opgespeld. Van de peuters
krijgt ze een dikke duim. De duimpjes staan op een
mooi theedoosje in de vorm van een bijtje. Toen
Tineke een beetje was bekomen van de schrik
hebben we nog gezellig even gedanst en met z’n
allen een heerlijk cakeje gegeten. Het was een hele
bijzondere afsluiting van de morgen en we hopen
dat juf Tineke nog een hele tijd bij ons blijft spelen.
________________________________________________________________________

3e MTB Toertocht te Nieuw-Balinge voor het goede doel
Zondag 29 Maart 2015 was het dan zover. De MTB toertocht te NieuwBalinge voor het goede doel: de ziekte van Hirschsprung. De wekkers
werden door de bestuursleden om 05.30 uur (nieuwe tijd) gezet. Na een
korte nacht stonden we allen om 06.45 uur paraat bij dorpshuis de Heugte.
We hadden helaas de weersvoorspellingen erg tegen, waardoor we bang waren voor een
geringe opkomst. De laatste voorbereidingen worden getroffen en de vrijwilligers komen
stuk voor stuk binnen. Alles verloopt voorspoedig en om 08.30 uur komen de eerste
mountainbikers binnen. We merkten dat heel veel afhaakten in verband met het weer, dus
we hadden zelf geschat dat we rond de 150 deelnemers zouden krijgen en dan onze
handjes mochten dichtknijpen.
Dit jaar hebben we de afstanden van 35, 50 en 70
km en er is een nieuwe route bedacht. De route was, vanwege het slechte weer erg zwaar
volgens de deelnemers. Maar we hebben enkel positieve reacties ontvangen en daar zijn
we erg blij mee! Dit jaar hebben we 185 deelnemers mogen verwelkomen aan de start,
een prima opkomst voor zo’n nat en modderig dagje. Wij kijken terug op een zeer mooie
dag ondanks het weer, alles liep lekker mede dankzij onze sponsoren
en vrijwilligers die we dan ook hartelijk willen bedanken voor alles!
Zonder al onze sponsoren, vrijwilligers, vrienden en familie was het
ons niet gelukt om deze dag zo succesvol te maken. Ook dank aan
Nico en de vrijwilligers van dorpshuis de Heugte! Pieces of Cakes
had een aantal jonge vrijwilligers bereidt gevonden om cupcakes te
verkopen. In totaal zijn er 140 cupcakes gebakken en allemaal
verkocht voor €1,- per stuk. Ook heeft Pieces of Cakes voor
sponsoren die meer dan €150,- gesponsord hebben, heerlijke
taarten gebakken! Dit alles is gesponsord door hen. Agnes en
Angelique bedankt! Tevens willen wij New Concept Biking hartelijk
bedanken dat ze de tijd en moeite hebben genomen om met hun
strakke tent en stoere buggy te komen. Yannick heeft als cadeau
van New Concept Biking een ritje samen met Erik Oosting in de
buggy op zondag 12 april aangeboden gekregen.
Wij hopen dat we volgend jaar wat meer geluk hebben met het weer, maar we zijn uiterst
tevreden met het resultaat van dit jaar. Het totaalbedrag wat wij kunnen doneren aan de
vereniging van Hirschsprung is €3000,-! Een super mooi bedrag! Namens de vereniging
van Hirschsprung en Yannick iedereen hartelijk bedankt die in welke vorm dan ook de
vereniging steunt voor deze onbekende ziekte!
Sportieve groet, Martin W., Raymond, Marc, Martin L., Bennie en Angelique; Bestuur MTB toertocht
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Activiteitenkalender april en mei

APRIL
10 april

Klaverjassen IJsvereniging

11 april

Schoonmaakactie tienersoos

14 april

Jeu de boule, de Heugte

14 april

Jaarvergadering Plaatselijk Belang

15 april

Kinderclub

18 april

Kookworkshop tienersoos

21 april

Het Cluppie: Gerda Kroek over dementie

24 april

Toneel VDO

25 april

Garageverkoop

25 april

Oud papier

25 april

Bingo dorpshuis de Heugte

25 april

Hollandse avond de Heugte

26 april

Vogels kijken

MEI

42

1 mei

Toneel VDO

20 mei

Het Cluppie: Casino

21 mei

Pinkstermarkt de Heugte

23 mei

Rommelmarkt Ned. Herv. Kerk

23 mei

Themafeest de Heugte
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Huisartsen
Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur:
• Huisartsenpraktijk Ettenheim Noordscheschut
Mevr. Dahler/ Mevr. Damman
Tel. (0528) 34 12 28
• Huisartsenpraktijk Hollandscheveld
Dhr. Miellet/Dhr. Veenhouwer
Tel. (0528) 34 12 19
• Huisartsenpraktijk Elim
Dhr. Mors/Dhr. Brugman
Tel. (0528) 35 12 12

Openingstijden Gemeentehuis
• Westerbork, B.G. van Weezelplein 10
Dinsdag van 8.30 tot 12.00
• Beilen, Raadhuisplein 1
Maandag, dinsdag, vrijdag van 8.30 tot 12.00.
Woensdag van 8.30 tot 16.00.
Donderdag van 8.30 tot 20.00.
Tel. (0593) 53 92 22
E-mail: gemeente@middendrenthe.nl
Website: www.middendrenthe.nl

Op werkdagen van 's middags 17.00 uur tot de
volgende ochtend 08.00 uur en in de weekenden,
kunt u voor spoedgevallen bellen met de centrale
huisartsenpost, Tel. 0900 112 0 112
Website: www.chd.nl
Fysiotherapie
Praktijk Fysio Ettenheim; Roel Schoemaker
Dinsdag- en donderdagmiddag praktijk in
Dorpshuis de Heugte. Alleen op afspraak.
Tel. (0528) 34 35 18 of (06) 43 45 37 99
E-mail: info@fysioettenheim.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

Preekrooster 2015
Chr. Geref. Kerk Nieuw-Balinge

Preekrooster 2015
Ned. Hervormde Kerk Nieuw-Balinge

12-04: 9.30u: ds. C. Bos
14.30u: ds. C. Bos
19-04: 9.30u: ds. J. Westerink
14.30u: ds. J. Westerink
26-04: 9.30u: ds. G. v.d. Groep
14.30u: ds. G. v.d. Groep
03-05: 9.30u: ds. A.K. Wallet
14.30u: ds. A.K. Wallet
10-05: 9.30u: ds. W.N. Middelkoop
14.30u: ds. W.N. Middelkoop
14-05 9.30u: ds. M.J. Kater

12-04:10.00u: ds. G.H. Vlijm (Nieuwer ter Aar)
19.00u: ds. G.G. Schakelaar (Wapenveld)
19-04:10.00u: ds. B.J. van Assen (Oude Pekela)
19.00u: ds. M. Noorderijk
Voorbereiding Heilig Avondmaal
26-04:10.00u: ds. M. Noorderijk
Bediening Heilig Avondmaal
19.00u: ds. M. Noorderijk
03-05:10.00u: ds. M. Noorderijk
19.00u: ds. H.G. van der Ziel (Ooltgensplaat)
10-05:10.00u: ds. B.L.P. Tramper (Driesum)
19.00u: ds. J.W. Goossen (Vriezenveen)
14-05 10.00u: ds. M. Noorderijk

Wijzigingen voorbehouden. In de ochtend is er
oppas voor de kleinsten in het jeugdgebouw ‘Het
Anker’.

Wijzigingen voorbehouden. In de ochtend is er
oppas voor de kleinsten in de consistorie bij de
kerk.
Gym 55+ers in Dorpshuis de Heugte
Dinsdag van 9.15 tot 10.00
Loop gerust eens binnen!

Koersbal in Dorpshuis de Heugte
Woensdag van 9.30 tot 11.30
Nieuwe leden zijn welkom!

Ophaalschema containers
Iedere woensdag
15-04 GRIJS
06-05 GROEN
22-04 GROEN
13-05 GRIJS
29-04 GRIJS
20-05 GROEN

Contactgegevens Humanitas
• Midden-Drenthe
midden-drenthe@humanitas.nl
• Zuid-Drenthe
zuid-drenthe@humanitas.nl
• Tel. (0528) 27 79 92 | www.humanitas.nl
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Oud Papier
Oud papier wordt opgehaald door de Mr.
Sieberingschool op 25 april, 27 juni, 5 september
en 7 november 2015.
Vanaf 8.30 wordt het oud papier met een
pers/kraakwagen opgehaald.
Het verzoek om het papier gebundeld of in dozen
langs de weg te zetten.
LET OP: Liever niet de avond van te voren i.v.m.
eventuele regen.

Ophalen grof vuil of container stuk?
Gemeente Midden Drenthe: (0593) 53 92 22
Van Gansewinkel: 0800 01 30
Grof vuil brengen naar: Milieustraat Beilen,
Eursing 2a: maandag gesloten, dinsdag en
vrijdag geopend van 8.00-12.00 en 13.00-15.00,
woensdag en donderdag geopend van 12.30 tot
15.00, zaterdag geopend van 8.00 tot 12.00.
www.middendrenthe.nl > Afvalwijzer
Hingstman recycling Westerbork,
de Noesten 82. Tel. (0593) 33 19 19

Voor de Breistroeken geldt; het papier langs de
hoofdroute zetten!
Politie
Bureau Hoogeveen
Griendtsveenweg 5, Hoogeveen
Postbus 107, 9400 AC Assen
Geopend: ma t/m za 9.00 – 17.00 uur
vrijdagavond tot 21.00 uur.
Bureau Beilen
Ettenstraat 9, Beilen
Postbus 107, 9400 AC Assen
Geopend: ma t/m vrij 9.00 – 17.00 uur
Telefoonnummer: 0900 88 44
Alarmnummer: 112
Meld Misdaad Anoniem: 0800 70 00
Voor aangifte via internet, contact met wijkagent
etc.: www.politie.nl
Trombosedienst
Iedere dinsdagmorgen in Dorpshuis de Heugte.
Aanvang om 10.15 uur, tot de laatste cliënt
geweest is.

Belangrijke telefoonnummers
Ziekenhuis Hoogeveen
(0528)
Diaconessenhuis Meppel
(0522)
Ziekenhuis Emmen
(0591)
Ziekenhuis Assen
(0592)
UMCG Groningen
(0503)
Isala klinieken Zwolle
(0384)
Martini Ziekenh. Groningen (0505)

28
23
69
32
61
24
24

62
33
19
55
61
50
52

22
33
11
55
61
00
45

Zorginstellingen:
Derkshoes Westerbork
(0593)
Altingerhof Beilen
(0593)
Weidesteyn Hoogeveen
(0528)
WZC Beatrix Holl.veld
(0528)
Jannes v/d Sleedenhuis Hgv (0528)
De Westerkim Hoogeveen (0528)
WZC Olden Kinholt Hgv
(0528)

33
53
28
34
26
26
26

33
53
61
82
69
40
32

66
00
11
48
44
38
88

AED-kastjes
Er zijn in totaal 3 kastjes aanwezig in ons dorp:
één in het Dorpshuis, één bij de voetbalvereniging
en één aan de buitenkant van het posthokje van De
Breistroeken. Er hangen lijsten bij met namen van
mensen die bevoegd zijn ermee om te gaan.
In geval van nood dient 112 gebeld te worden.

Uitvaartvereniging Nieuweroord e.o.
• Uitvaartnummer: (06) 54 37 71 80
(24 uur per dag bereikbaar)
b.g.g. (0528) 34 38 37

Draagt Elkanders Lasten (DEL)
Wilt u bij een overlijden, of indien u zich wilt
aanmelden als nieuw lid (inwonende kinderen
vanaf 21 jaar), contact opnemen met:

• Uitvaartverzorg(st)er:
mevr. E. Otten / dhr. P. van Slochteren

Peter Kroezen
Meeuwenweg 5
Nieuw-Balinge
Tel. (06) 52 40 79 66
E-mail: peter.kroezen@crewson.nl

• Penningmeester/Ledenadministratie:
dhr. H. Mulderij, Molenweg 30, 7936 PB
Tiendeveen. Tel. (0528) 76 40 00
• Voor vragen of doorgeven van wijzigingen:
info@uitvaartvereniging-nieuweroord.nl
• Informatie over de vereniging:
www.uitvaartvereniging-nieuweroord.nl
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OBS Meester Sieberingschool
Haarweg 27 – Tel. (0528) 32 13 55

Peuterspeelzaal Duimelot
Komt uw peuter ook gezellig spelen?

e-mail: info.sieberingschool@obomd.nl

Uw peuter is vanaf 2 jaar van harte welkom
op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend
van 8.30 uur tot 11.45 uur en woensdag tot
12 uur.

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 Sieberingschool 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
bestuursleden of bij de vertegenwoordiger van het
schoolteam.
Bestuursleden:
Voorz. Albert Wielink
Penn. Raymond Peters
Secr. Esther Bodewes
Lid
Manuela Mulderij
Lid
José Post
Lid
Ria Schoenmaker
Lid
Wout Strijker
Vertegenwoordiger van het
Gert Willems

Tel. (0528) 32 13 23
Tel. (0528) 32 18 09
Tel. (06) 13 94 14 52
Tel. (0528) 22 12 51
Tel. (0528) 32 13 54
Tel. (0528) 32 07 61
Tel. (06) 51 35 23 48
schoolteam:
Tel. (0528) 32 13 55

Thuishuis ‘Vlinder’
Petra Kamphuis
Schepersweg 1, 7938 RA Nieuw-Balinge
Tel. (0528) 32 10 99
Open van maandag t/m donderdag van:
07.30u. - 18.00u.
Website: www.thuishuis.info
Openingstijden dorpshuis de Heugte
Maandag
09.00 – 12.00 uur
Dinsdag
09.00 – 12.00 uur
Woensdag
09.00 – 12.00 uur
Vrijdag
16.30 – 20.00 uur
Keuken
16.30 – 19.00 uur
Zaterdag
22.30 – 01.30 uur
Keuken Bingo
20.30 – 23.30 uur
Zondag
17.00 – 21.00 uur
Keuken
17.00 – 19.30 uur
Snacks kunnen op vrijdag en zondag ook telefonisch
besteld worden: (0528) 32 13 00.
Verder is het dorpshuis op alle dagen geopend op
afspraak, voor diverse activiteiten.

Geef uw peuter tijdig op. Liefst een half jaar
van tevoren.
Om even te komen kijken of om het
informatieboekje met aanmeldingsformulier
af te halen, kunt u terecht bij peuterleidster
Karin Gils op 1 van de speelochtenden.
Als uw peuter is aangemeld, krijgt u bericht
van de wachtlijstbeheerster Marian Dijkstra,
wanneer uw peuter kan beginnen.
Voor informatie kunt u bellen met de leidster
Karin Gils, tel.: (0593) 52 59 76. Voor
digitaal aanmelden kijkt u op www.spmd.nl.
‘Spelend leren’, een mooie voorbereiding voor
de basisschool. Komt u eens langs met uw
peuter?
Jeugd- en tienersoos
Vrijdag; Jeugdsoos, vanaf 16 jaar en ouder.
• Vanaf 21.00 tot 24.00
Zaterdag; Tienersoos, vanaf basisschool tot
16 jaar.
• Vanaf 20.00 tot 23.00
Er wordt géén alcohol geschonken!
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
www.9292.nl
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GJVV
Bestuur:
Voorz. Evelien Sok
Penn. Fia Jager
Secr. Delia Slomp
Lid
Heidi Koekoek
Lid
Mariska Schonewille

Welzijnswerk Midden-Drenthe
Loket voor zorg- en dienstverlening
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.

(0528)
(0528)
(0528)
(0528)

32
32
32
32

14
12
10
10

82
24
11
24

Wanneer is er wat te doen?
DINSDAG; Volleybal
Minivolleybal (6-12)
18.30 – 19.15
WOENSDAG; Volleybal
Minivolleybal (12+)
18.45 – 19.30
Dames Recreanten 1
19.30 – 20.30
Dames Recreanten 3
20.30 – 21.30
DONDERDAG; Volleybal
Dames Recreanten 2
19.30 – 20.30
DONDERDAG: gymnastiek
Vanaf 4 jaar
1e groep
18.00 – 18.45
2e groep
18.45 – 19.30
De kosten zijn tot 18 jaar € 30,- per half jaar en
vanaf 18 jaar € 40,- per half jaar.
Nieuwe leden kunnen we altijd gebruiken.
Dus: KOM EENS LANGS ALS JE DURFT!!!

Voor informatie over o.a.
- ouderenadviseur
- de klussendienst
- de plusbus
- beperking en chronisch zieken
- hulp oproep systeem
- hulpverlening bij u thuis
kunt u iedere dinsdagochtend van 10.00 –
10.30 uur, terecht bij:
‘Het Knooppunt’ in dorpshuis “De Heugte”.
Tel. zorgloket Nieuw-Balinge:
(0528) 32 19 90
Buiten het spreekuur om wordt u automatisch
doorgeschakeld naar S.W.O. in Westerbork.
Tel. locatie Westerbork (0593) 33 28 79
ma t/m do van 08.30 – 16.00 uur
vrijdag van 08.30 – 12.00 uur.
www.swo-md.nl
www.loketmiddendrenthe.nl

Kapsalon Priscilla
Tel. (0528) 32 16 44
Dinsdag, donderdag en vrijdag geopend van 8.30 tot
18.00. Tussen 12.00 en 13.00 gesloten. Zaterdag
geopend van 8.00 tot 13.00. Elke 1e dinsdag van de
maand knippen zonder afspraak tussen 18.00 en
19.30!

Nagelstudio Beauty Nails
Inge Wielink, Tel. (06) 55 70 10 21

Strijker en Strijker
Technische groothandel en verhuurbedrijf.
Tel. (06) 54 36 30 15

Studio Tyara (schoonheidsstudio)
Netty Jager. Tel. (0528) 32 17 17

Openingstijden winkel:
Maandag
Dinsdag t/m vrijdag
Zaterdag

09.00 tot 20.00 uur
08.00 tot 20.00 uur
08.00 tot 17.00 uur

Elke dag gesloten tussen 17.30 tot 18.30
Volkstuinvereniging Nieuw Balinge
Tuinhuur: €10,- per jaar voor 100m2 beste grond.
Info bij de secretaris: Gert Jan Prins. Tel.: 321174.

Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 18.00
geopend. Behandeling alleen op afspraak.

Maandag: ochtend en avond
Dinsdag: hele dag en avond
Woensdag: gesloten
Donderdag: ochtend
Vrijdag: ochtend
Behandeling op afspraak. Andere tijden zijn in
overleg mogelijk.
Anne Hekker; IJzer en metalen
IJzer en metalen, Anne Hekker komt het
halen! Het kan ook gebracht worden.
Melkbussen, accu’s, fietsen, kabel,
aanhangwagens enz.

Nieuwe leden zijn altijd welkom!
Haarweg 91, Nieuw-Balinge.
Tel. (0528) 32 13 84
Website Nieuw-Balinge
www.nieuwbalinge.eu
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Ziet u info die niet juist is of mist u iets?
Laat het de redactie weten!
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