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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.

In deze editie van Kontakt leest u
onder andere:
Afscheidsfeest Nico Brookman.
Een rekenpuzzel voor de kids.
Een interview met familie de
Koning.
Een oproep voor de AEDherhalingscursus.
Een lekker recept.
Oproepen voor diverse activiteiten.
Nieuws over het Paasvuur 2016.
Tips voor een dagje weg!
Een verslag van het voorleesontbijt.
Uitleg verhuur jachtrecht.
Activiteit duurzaam de Heugte.
…en nog veel meer!
We wensen u veel leesplezier!

Oma weet raad…
Aangekoekte oven
Smeer de oven en de roosters/bakplaten in met vloeibare groene zeep.
Doe dit met behulp van een boterkwastje. Zet er een glaasje ammonia in,
doe de oven dicht en wacht 12-24u. Hierna kunt u het zo met een
sponsje afnemen.
Auto wassen
Was je auto tussen twee buien, dan heb je hem gratis in de voorweek en afgespoeld. Na
het afspoelen met bui 2 hoef je de auto niet te drogen met een zeem. Hij droogt streeploos
op.
Krassen op cd/dvd
Was de cd met lauw water en een beetje handzeep of afwasmiddel. Je kunt dit het beste
met de hand doen.
Bespaartip
Als u gaat douchen, voordat het water warm geworden is, zet er dan een emmer onder!
Bespaart heel wat water wat je kan gebruiken. Voor bijvoorbeeld het water geven van de
planten.
_________________________________________________________________

Valentijnsdag weetjes: Wist je dat...
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Er jaarlijks wereldwijd ongeveer 150 miljoen Valentijnsdagkaarten verstuurd worden
op Valentijnsdag? En dat Valentijnsdag daarmee na kerstmis de populairste feestdag
is waarop kaarten worden verstuurd?
Als je op Valentijnsdag een handschoen op straat vindt, jouw toekomstige man of
vrouw de andere handschoen bezit?
Als je op Valentijnsdag een eekhoorn ziet, je met een oplichter zult trouwen die er
met al je geld vandoor gaat?
Er in februari de meeste condooms worden verkocht?
Er in maart de meeste zwangerschapstesten worden verkocht?
Zoenen goed is voor je tandvlees? Door extra speekselvorming help je tandbederf
voorkomen.
3 procent van de mensen met huisdieren Valentijnsdag cadeaus geven aan hun
huisdier(en)?
Artsen in de jaren 1800 hun patiënten aanraadden om chocola te eten om te
kalmeren na het verliezen van een geliefde?
73 procent van diegenen die op Valentijnsdag bloemen kopen mannen zijn?
15 procent van de Amerikaanse vrouwen zichzelf bloemen stuurt op Valentijnsdag?
85 procent van diegenen die cadeaus kopen op Valentijnsdag vrouwen zijn? Tijd voor
de mannen om in actie te komen dus!
Leraren de meeste Valentijnsdagkaartjes ontvangen? Daarna komen kinderen,
moeders, vrouwen, geliefdes en huisdieren.
Er ieder jaar wereldwijd zo’n 220.000 huwelijksaanzoeken worden gedaan op
Valentijnsdag?
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Het raadselspel

De foto in de januari editie van Kontakt is gemaakt bij: De pannakooi bij de school.
Onder alle goede inzenders is een leuke prijs verloot.
De winnaar van deze maand is: Wesley Sikkenga
Wesley, de prijs komt snel jouw kant op!
De prijsvraag van de maand februari luidt als volgt:

Waar is deze foto genomen?

Stuur uw antwoord in voor 21 februari 2016!
Het antwoord op de prijsvraag kunt u mailen naar: redactiekontakt@outlook.com of
opsturen naar het kopij adres (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 2016
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Gekleurd Grijs brengt creativiteit in Nieuw-Balinge!
In het kader van dit senioren project komt Kreakracht Jacqueline naar Dorpshuis “De
Heugte”. Op 10 februari a.s. vanaf 13.30 uur tot ± 15.00 uur gaan groot(ouders) en hun
klein- of buurkinderen gezellig samen werken aan een mini mozaïekje.
De kosten hiervoor bedragen € 1,- per persoon voor de materiaal kosten!
Graag aanmelden bij: info@kreakracht.nl of bij josepost4@hotmail.com
________________________________________________________________________

Geen winterslaap voor VDO!
Onze toneelspelers zijn al een paar maanden aan het repeteren voor de uitvoering van een
gezellig toneelspel.
Noteer de datums alvast in uw agenda!
Op vrijdag 8 april en zaterdag 16 april kunt u weer genieten van een blijspel.
In Dorpshuis “De Heugte”
Zaal open: 19.00 uur
Aanvang 20.00 uur
We hopen u allen weer te mogen ontmoeten?!
En voor de leden, het nieuwe jaar is weer begonnen dus binnenkort kunt u ook weer
iemand aan de deur verwachten met de kwitantie voor de contributie over 2016.
Het zou fijn zijn als u hier rekening mee houdt, door contant geld in huis te hebben.
Onze ophalers hebben helaas GEEN pin mogelijkheid!
Met vriendelijke groet,
Bestuur VDO i.o. José Post
________________________________________________________________________

AED nieuws
Herhalingscursus
Datum: 9 februari 2016

Plaats: De Heugte

Tijd: 19.30 uur

Hierbij willen wij jullie uitnodigen voor onze herhalingscursus AED.
Deze wordt gegeven op woensdag 9 februari 2016 in dorpshuis
De Heugte. De cursus begint om 19.30 uur.
Diegenen die al eerder via de buurtacademie de AED cursus of een herhaling heeft gedaan,
ontvangt hiervoor een uitnodiging per mail. Mocht u geen uitnodiging hebben ontvangen, u
blijft van harte welkom op de herhalingscursus. Mocht u elders de cursus hebben gevolgd,
maar wilt u graag hier de herhaling volgen, dan kunt u contact opnemen met Netty Jager
via onderstaand mailadres. Als u elders een cursus heeft gedaan, kunt u zich ook
aanmelden via Hartslag.nu, om opgeroepen te worden bij een reanimatie. Dit wel graag
doorgeven op onderstaand mailadres.
Via hartslag.nu komen de oproepen binnen via 112, om te reanimeren.
Graag alle mutaties (wijziging contactgegevens, of u aangemeld bent bij hartslag.nu en of
u wel of niet komt bij de herhalingscursus, enz.) doorgeven aan Netty, via onderstaand
mailadres.
Met vriendelijke groet, Netty Jager nettyzilver@gmail.com
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…voor een dagje weg!
Kunst op schaal
Bij "de Oranjerie" bent u aan het juiste adres voor uw woonen tuinaccessoires en exclusieve cadeaus. In “De Oranjerie” te
Zeijen (Drenthe) wordt van zondag 28 februari t/m zaterdag
26 maart 2016 voor de 30e achtereenvolgende keer deze
kunstvorm tentoongesteld tijdens de verkoopexpositie “Kunst
op Schaal”. Aan deze bij de verzamelaar zeer gewaardeerde
expositie nemen circa 55 kunstenaars deel afkomstig uit 7
verschillende landen. Dit jaar zullen vele nieuwe exposanten
aanwezig zijn. Het versieren van eieren heeft al een eeuwenoude traditie en deze traditie
wordt hier al dertig jaar voortgezet.
Aanvangstijden
28 februari t/m 26 maart

Prijzen
Gratis toegang.

zo
11.00 - 17.00 uur
di-vr 10.00 - 18.00 uur
za
10.00 - 17.00 uur

Bezoekersinformatie
De Oranjerie
Noorderstraat 1
9491 AJ Zeijen
Tel.: 0592-291671

Unplug and shop
Unplug and Shop! Dat is het thema van deze koopzondag in het
centrum van Emmen. In verschillende zaken zullen singersongwriters muziek verzorgen. Dit gebeurt geheel akoestisch.
De deelnemende zaken vormen een route met zo'n 20 singersongwriters/bandjes door het centrum.
Aanvangstijden
Zondag 28 februari 2016

Prijzen
Gratis.

De winkels zijn geopend
van 13:00 tot 17:00 uur.

Bezoekersinformatie
Emmen Centrum
Hoofdstraat 26
7811 EP Emmen
Tel.: 06 54223499

Museum De 5000 Morgen
Bewonder diverse bodemvondsten en kijk je ogen uit. Ook leer je er
veel over de landbouw, het bestuur, de bijenhouders, turf, onderwijs,
vervoer, industrialisatie en kunst. Museum De 5000 Morgen bevindt
zich in het voormalige Huize Venendal, dat in zijn eerste vorm werd
gebouwd in het midden van de zeventiende eeuw. In Museum De 5000 Morgen ontdek je
de geschiedenis van Hoogeveen. Ga mee terug in de tijd naar waar het ooit allemaal
begon. Zo zie je de ontwikkeling vanaf de vroegste bewoning tot heden.
Aanvangstijden
Dinsdag t/m zaterdag
10.00 - 17.00 uur.
Zondag 13.00 - 17.00
uur.

Dorpsblad Kontakt 2016

Prijzen
Gratis.

Bezoekersinformatie
Museum De 5000 Morgen
Hoofdstraat 9
7902 EA Hoogeveen
Telefoon: 0528-231530
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Natuurmonumenten - diverse werkzaamheden in het veld
In december heeft Natuurmonumenten een nieuw type hekken geplaatst voor de ruiter- en
menroute. De oude hekken functioneerden niet naar tevredenheid van de ruiters- en
menners. Na inspectie in het veld bleek dat er zoveel aangepast moest worden, dat
gekozen is voor vervanging. Het nieuwe type hek is een model dat veel in Engeland wordt
gebruikt.
Na een aantal klachten is vorig najaar het pad opgeknapt bij de plaggenhut. Binnenkort
plaatst Natuurmonumenten weer een afrastering om de weitjes tussen het munitiedepot en
de plaggenhut. Deze worden beweid in het seizoen. De afrastering wordt aan twee zijden
voorzien van klaphekjes (bij de plaggenhut en bij het oude bewoningslocatie met
fruitbomen tegen het munitiedepot aan), zodat wandelaars kunnen doorsteken via het
wandelpad dat ontstaan is.
Bij de parkeerplaats Stienkamp is helaas het bordje met de wandelroutes vernield.
Natuurmonumenten zal dit bord vervangen, zodat ook mensen die niet lokaal bekend zijn
weten welke routes er in het Mantingerveld zijn.

Juiste contactgegevens Natuurmonumenten Beheerkantoor Ruinen: 0522 47 62 00
_____________________________________________________________________________________
Verslag Kinderclub
Wat was het een leuke middag afgelopen
kinderclub op 20 januari!
Nadat we een aantal middagen hadden
gehad met weinig kinderen, waren we blij
verrast met zo’n grote groep, maar liefst 29
kinderen!
We hebben samen geknutseld voor de
vogels en in veel tuinen hangt nu een
lekker voermannetje!

Volgende kindermiddag is op:
woensdag 17 februari
Carnaval!
Tot dan!
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Een heerlijk voorleesontbijt voor de peuters en de kleuters
Op woensdag 27 januari hadden wij, de peuters
van Duimelot en groep 1 en 2 van de
Sieberingschool, weer ons jaarlijks voorleesontbijt.
Het Nationale voorleesontbijt is ontstaan om de
kracht van het voorlezen nog meer onder de
aandacht te brengen. Dat de kinderen voorlezen
leuk vinden hebben ze tijdens het voorleesontbijt
wel weer laten zien!
We zijn deze morgen begonnen in het restaurantje
in de peuterspeelzaal.Ook dit jaar had de mannenkookploeg van de Heugte weer een heerlijk ontbijtje voor ons klaar gemaakt.
Er werd heerlijk genoten van de appelflapjes, croissantjes,
omeletjes en worstenbroodjes.
Toen de buikjes vol waren gingen we allemaal naar de klas van
groep 1 en 2. Daar kwam Hedy van de bibliotheek ons voorlezen
uit het boek ‘we hebben er een geitje bij’ van Marjet Huiberts. Dit
boek is het prentenboek van het jaar en staat centraal tijdens
deze Nat. Voorleesdagen 2016.
Ze vertelde het verhaal met
behulp van een vertelkastje
en dierenhandpoppen.
De kinderen genoten volop!
De peuters en kleuters
kregen hun mooie ‘we hebben
er een geitje bij’ placemats

mee naar huis.
Ook kregen ze nog een boerderijdier vingerpopje mee.
Deze geslaagde ochtend is mede mogelijk gemaakt
door een donatie van plaatselijk belang.
We willen iedereen die een steentje bijgedragen heeft
erg bedanken voor wederom een geslaagde morgen!
________________________________________________________________________

KOM KIJKEN BIJ PEUTERSPEELZAAL DUIMELOT!
Peuterspeelzaal Duimelot houdt op dinsdag 23 februari een
inloopochtend van 09:00 tot 11:00 uur.
Op deze ochtend opent peuterspeelzaal Duimelot haar deuren voor
iedereen die geïnteresseerd is in hoe het reilt en zeilt binnen de
peuterspeelzaal. Ouder(s)/verzorger(s) kunnen samen met hun
peuters komen kijken wat wij allemaal doen. De peuterspeelzaal biedt
peuters vanaf 2 jaar uiteraard veel speelplezier met leeftijdgenootjes,
maar brengt peuters ook spelenderwijs kennis en vaardigheden bij, waardoor de overstap
naar de basisschool gemakkelijk wordt gemaakt. Met een kopje koffie of thee kunt u
kennismaken met de leidsters, rondkijken en vragen stellen. Tevens zal er deze ochtend
een filmpje van een speelmorgen te zien zijn.
Zie ik u dan? Met vriendelijke groet, juf Karin

Dorpsblad Kontakt 2016
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Bericht van de Meester Sieberingschool
Wij gingen naar de Groene Driehoek voor een workshop
science. Science is allerlei soorten proefjes doen.
We werden door de bus opgehaald en gingen naar de
Groene Driehoek.
Toen moesten we op de trap het science lab opzoeken en
we hadden het al snel gevonden. En toen werden we
opgewacht door Mevrouw Houkes en ging ze uitleggen
wat we allemaal gingen doen. We moesten in groepjes
naar een tafel gaan en gingen we proefjes doen, deze
proefjes waren er: magneten, slakken onderzoeken, en
handcrème maken. Daarna gingen we weer terug naar
het lokaal om onze jassen op te halen en daarna gingen
we weer naar de bus om weer naar huis te gaan. Het was
super leuk!
Luna Brinkman, groep 8 , Mr. Sieberingschool
________________________________________________________________________

The Young Messiah op 21 februari in Gees!
De gezamenlijke kerken in Gees nodigen u / jou van
harte uit voor een prachtige uitvoering van de Young
Messiah in de Dorpskerk op zondag 21 februari.
De gospelgroep ‘Samen op weg’ uit Bergentheim zal
deze uitvoering verzorgen.
Vanaf 1992 voert ‘Samen op weg’ the Young Messiah
meerdere keren per jaar uit in verschillende
gelegenheden in Nederland.
Dit 1 uur durend muziekspektakel bestaat uit de
volledige Young Messiah door Tom Parker geschreven,
aangevuld met een viertal liederen uit de
oorspronkelijke Messiah geschreven door Händel in
1742. Geinspireerd zijn zij door Händels principe:
“Altijd zal de opbrengst voor een goed doel zijn".
De toegang is gratis, de opbrengst van de collecte is
voor ‘Home of hope and dreams’ een kindertehuis in
Uganda.
Het concert begint om 19.00 uur,
Dorpskerk aan de Dorpstraat 83 in Gees.
U / je bent van harte welkom!
________________________________________________________________________

Veilig door het dorp!
Op 22 februari a.s. is er een verkeers opfriscursus o.l.v. Dhr. Slomp uit Hoogeveen in “De
Heugte”
Aanvang: 20.00 uur
Kom gezellig meedoen en test u zelf op uw kennis!
Opgeven tot en met vrijdag 19 februari a.s. bij:
albert.wielink@hetnet.nl of josepost4@hotmail.com
Bellen mag ook: 0528 - 321323 of 321354. Er zijn geen kosten aan verbonden.
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Vrijwilligersfeest /afscheidsfeest Nico Brookman
Afgelopen zaterdag is het feestje gevierd!
Ruim 125 mensen namen deel aan het feest, daarmee kunnen we
ook vaststellen dat we veel vrijwilligers hebben die we zeer
dankbaar zijn voor de inzet! De voorzitter van het dorpshuis
Freddie Oelen, heet iedereen welkom in het bijzonder de familie
Brookman. Nico mocht zijn afscheidscadeau in ontvangst nemen
wat samengesteld was, door een bedrag van de leden van VDO,
de vrijwilligers en de vaste bezoekers. Daarnaast heeft hij nog
diverse persoonlijke cadeautjes gekregen waar iedereen uiteraard
vrij in was.
Het dorpshuis heeft al vaker samen met VDO leden en de
vrijwilligers een feestje gevierd en ook nu, was dit weer een
goede formule.
De nieuwe beheerster Willie Kamies werd ook voorgesteld aan de vele aanwezigen. Ook
voor haar was er een boeket waarmee we haar welkom heten en veel succes toe wensen.
Joke Emmink van Alescon nam vervolgens het woord en overhandigde het afscheidscadeau
van het bedrijf waar Nico vele jaren in dienst is geweest, waarvan de laatste 15 jaar
middels detachering in ons dorpshuis.
Van de Wachtumse revue kreeg Nico zo nu en dan een
“rolletje” toebedeeld.
Dat sprak soms tot de verbeelding en was wel grappig. Ook
het synchroon zwemmen, wat de kleindochters als
wedstrijdsport beoefenen, werd door een aantal heren op een
komische wijze voor het voetlicht gebracht.
Na het dankwoord aan de revuegroep door de voorzitter van
VDO, kon het feest beginnen.
Ondertussen werd in de keuken de lekkerste snack, volgens
Nico, voor iedereen gebakken door Miranda en Freddie. Patat
met een mini frikandel en een lekkere klodder mayonaise,
vond inderdaad ook bij de bezoekers gretige afname.
Het was een super gezellig feest waar alle aanwezigen zich
prima vermaakten. De muziek door DJ Richard was goed
gekozen, want de dansvloer was continue vol. Tot in de kleine
uurtjes heeft men zich prima vermaakt.
Hopelijk kan de familie Brookman terug kijken op een gezellige avond met allemaal
mensen die Nico altijd gewaardeerd hebben en een warm hart toe dragen!
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Een interview met…..Familie de Koning
Op een koude winteravond werden
we hartelijk ontvangen door de heer
en mevrouw de Koning. Zij wonen
aan de Verlengde Middenraai 24.
In het prachtige huis, met het
enorme glazen dak.
De verbouwing/wederopbouw van
deze boerderij is ons zeker niet
ontgaan. Hun gezin bestaat uit Adrie
(52 jaar), Sjaak (54 jaar) en hun 3
zonen Albert (29), Dirk (27) en Arjan
(25). Albert is getrouwd met Anet
(29). Daarnaast hebben ze 2
honden, een kat en 24 schapen.
Hun 2 oudste zonen wonen in
Woerden. Hun jongste zoon woont nu nog bij hun thuis, maar wil binnenkort op zichzelf
gaan wonen.
Het gezin komt uit Nieuwerbrug, dat ligt dichtbij Woerden. Nieuwerbrug is net als Nieuw
Balinge, een klein dorp. Nieuwerbrug heeft 1800 inwoners. Het wonen in een klein dorp is
hun dus niet onbekend. Bij de interviewers is Nieuwerbrug niet bekend. De heer de Koning
geeft aan dat het wellicht bij mensen bekend is vanwege de file die daar veelal op de
snelweg A12 staat.
Ze zijn vanuit Nieuwerbrug naar Nieuw Balinge verhuisd vanwege de gezondheid van
mevrouw de Koning. Zij lijdt aan een ernstige vorm van astma, welke is ontstaan door de
luchtverontreiniging. Ze mag niet dichtbij de snelweg of industrie wonen. Daarom hebben
ze gezocht naar een plek met schone lucht. Nu bleek Vlagtwedde de meest schonen lucht
te hebben. Maar de reisafstand naar deze hoek van Drenthe vonden ze te groot en zijn ze
in de buurt rond gaan kijken. Uiteindelijk zijn ze in Nieuw Balinge uitgekomen. Eerst
hebben ze een jaar een vakantiehuis aan de Breistroeken bewoond. Met de gezondheid van
mevrouw de Koning leek het, als ze in Nieuw Balinge waren, beter te gaan. Telkens als ze
terug gingen naar Nieuwerbrug kreeg ze een terugslag. Waardoor ze besloten om
permanent in Nieuw Balinge te gaan wonen. Mevrouw de Koning had in de vakantiewoning
toch nog last had van omgevingsfactoren (er werd bijvoorbeeld gebarbecued of de kachel
werd aangestoken), waardoor ze noodgedwongen naar binnen moest. Daardoor zijn ze op
zoek gegaan naar een meer vrije woning.
Ze hebben toen de boerderij aan de
Verlengde Middenraai gekocht.
Dit huis ligt in de ecologische hoog
structuur, waardoor er geen
woningen meer bij gebouwd worden.
Ze zijn in een caravan bij de woning
gaan wonen in 2011. Eerst zijn ze
1,5 jaar bezig geweest met het rond
krijgen van een vergunning om te
mogen verbouwen. Waarna ze in
augustus 2014 zijn begonnen met de
verbouwing. Alles aan de woning is
nieuw, zelfs de fundering. De woning
heeft wel hetzelfde aanzicht, maar is
gespiegeld. Het is traditioneel
gebouwd.
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De heer de Koning zegt: “Het moet goed zijn, de kwaliteit vinden wij belangrijker dan de
snelheid”. Interviewers zijn onder de indruk van de enorme woning, met bijzondere
elementen. Waaronder een loopbrug tussen het voor en achter gedeelte van de woning, de
enorme hoogte in de woning met grote ramen en de houten gebinten. Tevens geven de
heer en mevrouw de Koning aan dat er een luchtfiltersysteem in hun woning is
aangebracht. Deze zorgt er voor dat lucht van buiten wordt gefilterd en in de woning wordt
geblazen, waardoor er altijd sprake is van schone lucht in de woning. De heer de Koning
heeft de woning zelf getekend en heeft er daarna een architect naar laten kijken, waarna al
snel bleek dat er weinig aanpassingen nodig waren. In juli 2015 waren ze klaar met de
verbouwing en zijn erg tevreden over het resultaat. Ze hebben alles kunnen realiseren wat
ze altijd gewild hebben. De woning is levensloop bestendig, waardoor ze hier kunnen
blijven wonen als ze ouder worden en meer hulpbehoevend zijn.
De heer de Koning heeft een eigen bedrijf genaamd Revicon Bv in Woerden. Van
roestvrijstaal plaatwerk maakt zijn bedrijf de mooiste dingen. Ook binnen het bedrijf heeft
er een verbouwing plaatsgevonden (in de periode van september 2013 tot juli 2014).
Momenteel is Sjaak 5 dagen in de week in Woerden. Ideaal en het streven op termijn, is
dat hij 3 dagen in de week in Woerden is. Hij overnacht dan bij zijn moeder in Waarder.
Naast het runnen van een eigen bedrijf heeft hij als hobby’s skiën en buiten in de tuin een
boek lezen.
Mevrouw de Koning doet 2 middagen in de week vrijwilligerswerk in het Derkshoes in
Westerbork. Ze werkt op een dagbesteding groep die bestaat uit ouderen met somatische
problemen zoals hersenbloeding, parkinson of met dementie. Ze helpt onder andere met
het begeleiden van activiteiten en koffie schenken. Naast het vrijwilligerswerk heeft ze vele
hobby’s: het verzorgen van de schapen, fietsen, met de honden wandelen en lekker in en
van de tuin genieten. Mevrouw de Koning zegt: “Ik ben niet zo’n zitter.”
Op onze vraag ’Hoe bevalt het wonen in Nieuw Balinge en wat missen jullie?’ geven ze aan
dat ze de rust heerlijk vinden. Ze missen een restaurant. Tenslotte vragen we of ze Kontakt
lezen. Ze zeggen allebei Kontakt met veel plezier te lezen. Zo blijven ze op de hoogte van
wat er in het dorp gebeurd en vinden ze het informatief.
We bedanken de heer en mevrouw de Koning voor hun gastvrijheid en wensen ze veel
woonplezier in Nieuw Balinge!!

_____________________________________________________________________________________
Uitslag nieuwjaars loop SV Nieuw-Balinge
9 km officieel (7,60 km) run
Thijs Jagt 34,13
Karin Kwint 37,51
Linda Lips 42,40
Sigrid Goossens 42,40
Miranda Schutte 42,40
Eddy Strijker 42,40
5 km run
Richard van de Bosse 21,25
Chris Schutte 22,13
Gerjan Koekoek 22,42
Winfred Sallomons 23,04
Jary Jager 27,00
Elzo Doldersum 27,38
Roeland Kwint 28,09
Arjan Schutte 28,28
Tom Wielink 34,13
verlengde route
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Verhuur jachtrecht
Verleden
Afgelopen decennia heeft Plaatselijk Belang altijd
de gronden rond het dorp verhuurd voor de jacht.
De inkomsten vloeiden voor 2/3 deel in de kas en
1/3 deel ging naar de grondeigenaren.
Natuurmonumenten
Omdat Natuurmonumenten een heel groot deel van de gronden om ons dorp in haar bezit
heeft, hebben we de afgelopen tijd veel onderhandeld over het nieuwe contract. April 2015
liep het huidige contract met de huurder en met Natuurmonumenten af.
Prolander
De gronden rond de voormalige boerderij van Stegehuis is op dit moment van Prolander.
Dit is een provinciale uitvoeringsorganisatie. Ook hier hebben we een contract mee
afgesloten om de jacht te huren. Het is de bedoeling dat in de toekomst deze grond ook als
natuurgrond aangemerkt gaat worden. Natuurmonumenten zal dan ook eigenaar worden.
Vanaf dat moment gelden ook de voorschriften van Natuurmonumenten.
Contract
We hebben een nieuw contract afgesloten met Natuurmonumenten, die elk jaar opnieuw
stilzwijgend verlengd gaat worden. Met Prolander hebben we een contract dat op 1-4-2021
afloopt. We moeten Prolander hiervoor wel een vergoeding betalen. Op de gronden van
Natuurmonumenten mag alleen op reeën gejaagd worden. Op de gronden waar Prolander
eigenaar van is geldt de reguliere jachtwet. We hoeven Natuurmonumenten geen
vergoeding meer te betalen.
Bestrijden van schadelijk wild is overal toegestaan.
Contactpersoon
Het is gebruikelijk dat er een contactpersoon over jachtzaken in het dorp is. Hier kan
iedereen aangeven als er bijvoorbeeld schade is door wild. We hebben Kees Wielink bereidt
gevonden deze taak op zich te nemen. Wanneer er vragen of opmerkingen zijn kunt u bij
hem terecht (0528-858454).
Huurder
De nieuwe huurder is de heer Peter Ritzema uit Hoogeveen.
Met vriendelijke groet,
Plaatselijk Belang
Nieuw Balinge

Nog geen lid van Plaatselijk Belang? Voor €7,- per jaar draagt u bij aan de leefbaarheid van
het dorp! Aanmelden kan bij Gert Slomp. E-mail: gertslomp@hotmail.com, tel.: 0528321011.
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Paasbult aan de Koolveen 2016
Ook dit jaar, gaat het hek maar vijf zaterdagen en
dan alleen ‘s morgens open.
Van 8.30 uur t/m 12.00 uur. Er is tijdens de dag
dat er brandhout gebracht wordt toezicht aanwezig,
wat jammer genoeg ook nodig is. Omdat er ieder
jaar weer mensen zijn die denken dat dit de
gelegenheid bij uitstek is om rommel in welke vorm
of soort dan ook kwijt te raken!! Ons advies luidt:
bespaar je de moeite, want je moet het gewoon
weer meenemen. Door de week is het ook niet meer mogelijk om een sleutel op te halen.
Dit zijn de openingsdatums:
zaterdagmorgen 27 februari
zaterdagmorgen 5 maart
zaterdagmorgen 12 maart
zaterdagmorgen 19 maart
zaterdagmorgen 26 maart
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 9
februari 2016
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 boomstronken 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
WA-verzekering, die anderen dan de organisatoren vrijwaart van alle aanspraken
van derden voor genoemde schade.
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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”.
_____________________________________________________________________________________________
Hallo allemaal,
Op 12 februari 2016 willen wij , samen met jullie, een
Valentijnstaartje gaan versieren. Wil je een taartje maken
voor je papa, mama, opa, oma, zus, broertje of iemand die je
heel lief vindt….. het maakt allemaal niet uit.
Wij verwachten jullie op de onderstaande tijden:
Groep 1/2 om 13.00 uur tot 14.00 uur.
Groep 3/4 van 14.15 uur tot 15.15 uur
Groep 5/6/7/8 van 15.30 uur tot 16.30 uur
Locatie :
Koffie en theehuus “ Bij Oons”.
Voornweg 1
Nieuw Balinge
Geef je op bij Angelique of Agnes. Je mag bellen, mailen of
een appje sturen.
Kosten van deze workshop zijn 6 euro.
E: piecesofcakes@hotmail.com

Angelique T: 06 344 207 50
Agnes T: 06 239 634 87
________________________________________________________________________

ik heb de waterval
aan een boom
in de tuin gehangen
mooi in het lentegroen
maar ook bij de sneeuwklokjes
ze parelen
Alexandra van ‘t Veer
Dorpsblad Kontakt 2016
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Nieuws van de IJsvereniging - Uitnodiging paaseieren zoeken
Op zaterdag 2 april gaan we weer paaseieren
zoeken bij de ijsbaan. Er wordt een groot aantal
eieren verstopt, waaronder ook een aantal gouden
eieren, in het heideveld nabij de ijsbaan. Het is de
bedoeling om zoveel mogelijk eieren te verzamelen.
De vinder van het gouden ei, is de winnaar van een
leuke prijs.
Aanvang: zaterdag 2 april 13.30 uur bij de ijsbaan.
Heb je zin om mee te doen, geef je dan op via onderstaande strook. Je kunt deze inleveren
op school of bij Annemiek Bouwmeester.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------OPGAVESTROOK
Graag opgeven voor 19 maart.

Naam :
Leeftijd :
-------------------------------------------------------------------------------------------Verloting
De ijsvereniging gaat ook dit jaar weer een verloting organiseren. Er zijn vele leuke prijzen
te winnen. De vrijwilligers zullen in week 10 en 11 bij u langs komen om de loten te
verkopen. De trekking is na het paaseieren zoeken op 2 april in de kantine bij de ijsbaan.
In tegenstelling tot voorgaande jaren is dit alles nu niet op de zaterdag voor Pasen maar de
zaterdag er na.
Met vriendelijke groeten het Bestuur.

_____________________________________________________________________________________
Jeugd paasvolleybal toernooi GJVV

Voor de jeugd van 12 tot 18 jaar, in drie leeftijds categorieën, is er een paasvolleybal
toernooi op vrijdagavond 25 maart aanstaande.
Stel zelf een team samen van 4 of 5 personen.
Opgeven kan bij Delia Slomp, voor 18 maart 2016. E-mail: dslompwielink@hotmail.com.

Jeugdvolleybal GJVV

GJVV wil graag een jeugdvolleybalteam samenstellen in de leeftijd vanaf het voortgezet
onderwijs. Er zijn op dit moment al drie enthousiaste meiden die versterking zoeken. Vind
je het leuk om te trainen en af en toe een wedstrijd te spelen, meld je dan aan bij het
bestuur van GJVV. Voor contactgegevens van de bestuursleden, zie de infopagina achterin
Kontakt. Je kunt ook gerust eens op een woensdagavond langs komen in de gymzaal van
Nieuw-Balinge.
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Het is weer tijd voor de enige echte

Volgens jullie het laatste nieuws? En weet jouw team ook nog de meest interessante feitjes
over sport, muziek, beroemde personen, etc.?
Geef je dan nu op met een team van 4-5 personen!
Wanneer:
Waar:
Wie:

12 maart 2016
“De Kroeg” in dorpshuis de Heugte te Nieuw-Balinge
Voor iedereen vanaf 16 jaar die het leuk lijkt om mee te doen! Ook
mensen van buiten Nieuw-Balinge zijn van harte welkom!

Opgeven kan als volgt:
-

Per sms/whatsapp: Iris (06-43929275) of Ilse (06-13660762)
via de mail: Iris_kats@hotmail.com of koekoekilse@gmail.com
OF stuur even een privéberichtje naar de facebookpagina van de kroeg!

________________________________________________________________________
IN DE AGENDA!!!
10 jaar!! Wandelvierdaagse!
Hallo allemaal: we maken jullie alvast bekend met de
nieuwe data voor de wandelvierdaagse. Deze wordt
gehouden van: 7 t/m 10 juni !! (jawel, deze maal
sluiten we op verzoek weer aan bij de landelijke).
En omdat het de 10de editie is voor Nieuw Balinge, maken
we er natuurlijk iets bijzonders van!
We verklappen niet alles, maar jullie weten dat wij van
thema’s houden, dus we kunnen dit zeggen: het wordt
‘werelds’….
Tot later! Groeten van het team wandelvierdaagse.
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Zaterdag 23 april 2016 duurzaam dorpshuis “de Heugte”
Vanuit de gemeente en het dorpshuizen overleg kwam de vraag of we als dorpshuizen een
duurzame dorpshuis / dorps dag willen organiseren?
Uiteraard willen ook wij daaraan meedoen.
En we gaan er een groot festijn van maken, maar…. dat kunnen we alleen als iedereen met
ons mee wil doen.
Als het lukt, willen we ook echt het hele dorpshuis op 23 april bezet zien met allerlei dingen
die maar enigszins duurzaam zijn.
Hieronder alvast wat ideeën die we al hebben bedacht, maar er kan nog veel meer bij en
dat kunt u invullen door mee te doen.
Meld u bij Wolter Ravenhorst of bij José Post aan, als u zelf een idee hebt om bij te dragen
aan deze dag, of mee wilt werken aan één van onderstaande ideeën.
Er is die dag ook garage verkoop vanaf 8.00 uur tot 13.00 uur opgave bij Jacob Stempher
en je krijgt een witte vlag. Deze keer gratis in het kader van duurzaam.
Kinderkleding inbrengbeurs tot basis leeftijd, dus bewaar alvast de kleding die te klein is!
Binnenkort hoort u hier meer over.
-

Workshop doorlopend: Etageres maken van gebruikt serviesgoed.
Breigroepje en Haakgroepje. Wie doet er mee?
Doorlopend: Gezonde leefstijl workshop.
Repair café met naaisters?
Inwendige mens verzorgd door de tieners en mannen kookgroep?
Doorlopende Workshop: Bloemcorsage maken.
Duurzame productenmarkt: al diverse aanmeldingen, wie nog meer?
Informatie over Duurzame Energie.
Dorpsopruiming?
Informatie over afval?
Sportverenigingen die zich willen laten horen en zien?
Buurtacademie, leren op eigen dorp?
Natuurmonumenten / Schaapherder?
Gemeente winkel?
Duurzame gezonde baksels wedstrijd, met duurzame prijzen!
Spinnen en andere oude beroepen.
BOKD met duurzame promotie activiteit.
Luchtkussen voor de kinderen.
En nog veel meer!

U begrijpt dat het één en ander nog verder uitgefilterd moet worden, maar we doen ons
best er iets moois van te maken.
Wij houden u op de hoogte!
En nogmaals, heeft u een idee of wilt u ergens mee gaan staan op de markt?
Voor informatie neem contact met ons op.
Noteer de datum in uw agenda dit mag u niet missen!
Zaterdag 23 april aanvang: 8.00 uur garage verkoop en vanaf 10.00 uur gaan de deuren
van het dorpshuis open tot ± 17.00 uur.
Dus iedereen heeft de gelegenheid om het dorpshuis en alles eromheen te bezoeken.
Heeft u vragen mail: w.ravenhorst@hetnet.nl en josepost4@hotmail.com
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Recept:
Ingrediënten:
Rode ui
Rode peper
Broccoli
Sojasaus
Kipfilethaasjes
Basmatirijst
Honing
Zonnebloemolie
Peper en zout
Sesamolie
Bereiding:
1. Maak een marinade van 1 tl sojasaus per persoon, ½ tl sesamolie per persoon, 1 el
water per persoon, de honing, peper en zout. Meng de marinade met de kipfilethaasjes in
een kom.
2. Kook 175 ml water per persoon voor de rijst. Snipper de rode ui. Verwijder de
zaadlijsten van de rode peper en snijd fijn. Snijd de bloem van de broccoli in roosjes en de
steel klein.
3. Verhit de overige sesamolie in een wok of hapjespan met deksel op laag vuur en fruit de
ui en de helft van de rode peper 2 minuten. Voeg de rijst toe en roerbak 1 minuut. Voeg
vervolgens het kokende water en een snufje zout toe en kook, afgedekt in 12 – 15 minuten
droog. Laat zonder deksel uitstomen.
4. Verhit de zonnebloemolie in een tweede wok of hapjespan met deksel en fruit de overige
rode peper 2 minuten op laag vuur. Voeg de broccoli toe en roerbak 2 minuten. Voeg de
overige sojasaus toe en roerbak 1 minuut. Voeg vervolgens 3 el water per persoon toe en
bak, afgedekt, 8 – 10 minuten.
5. Verhit ondertussen een koekenpan op hoog vuur en bak de kipfilethaasjes in 4 - 6
minuten bruin.
6. Verdeel de sesamrijst, de kipfilethaasjes en de broccoli over de borden.
Je kunt de rijst ook in zonnebloemolie maken als je niet zo van de smaak van sesamolie
houdt.

Oliebollen actie Herv. Kerk.
Ook dit jaar was de oliebollen actie van de kerk
weer een succes.
Hierbij willen wij dan ook iedereen bedanken voor
zijn/haar bestelling en/of bijdrage.
De actie werd mede mogelijk gemaakt door de
volgende sponsoren:
Bouwbedrijf Hilberink, Kapsalon Priscilla, Strijker &
Strijker, Kroezon Zonwering en Cafetaria Troost,
bedankt daarvoor.
Deze actie leverde een mooi bedrag op van
€ 486,65.
De opbrengst is bestemd voor de kerk.
De Bouwcommissie, Hervormde Kerk.
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Felicitatiepagina

Wilt u iemand in het zonnetje zetten?
Is er binnenkort iemand jarig of geslaagd?
Kent u iemand die een jubileum viert?
Laat het de redactie weten!

Elke Haarhuis werd op 2 februari 30 jaar.
Bart Heuveling van Beek wordt op 5 februari 17 jaar.
Jan Kroezen wordt op 17 februari 56 jaar.
Lisanne Kroezen wordt op 18 februari 23 jaar.
Michel Kroezen wordt op 19 februari 30 jaar.
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Nieuws en activiteiten door de OOD
50+ ers opgelet, op maandagavond 14 maart a.s. gaan we iets leuks maken door stro te
vlechten. Het is voor iedereen te doen, niet echt moeilijk dus, maar wel leuk om te doen.
Kosten € 10,- per persoon inclusief koffie / thee.
Opgeven voor 10 maart 2016 bij één van de leden van de OOD werkgroep.
De fietstocht wordt bij mooi weer gehouden op 9 mei 2016.
Vertrek bij dorpshuis “De Heugte” om 18.30 uur. € 5,- per persoon incl. koffie / thee.
Bij slecht weer schuiven we het door naar 6 juni 2016.
Opgeven voor 5 mei bij één van de OOD leden.
Tot ziens bij de activiteiten: Roelie Padding, Laura Wielink, Jennie Hekker, Margo
Kraeijsteijn, Albert Wielink, Anneke Kroezen, Jannie Wielink en José Post
Voor eventuele vragen over Wonen, Welzijn en Zorg kunt u contact opnemen met
welzijnswerk Midden-Drenthe.

_____________________________________________________________________________________
Bericht van de Jeugdsoos
Hallo jeugd van Nieuw-Balinge ( groep 8 tot en met 15 jaar)
We vinden het allemaal heel erg jammer dat er weinig animo voor de soosavonden is, want
we steken er als bestuur veel tijd in om leuke soosavonden voor jullie te organiseren. Maar
als dadelijk de soos komt te vervallen, dan vervallen de sooskampen in de zomer ook en
dat toch zonde zijn!!

De soosavond van 13 Februari gaat niet door.
We zijn van plan om 9 April een greppeltocht te gaan organiseren, we hopen dat jullie
allemaal komen. (Verdere informatie volgt nog!)
Groetjes: Donny, Cynthia, Janiek, Janita, Angela, Sanne, Vera, Danisha & Romy

__________________________________________________________________
IJzel, niet alleen ongemak!
De extreme ijzel begin vorige maand zorgde
niet alleen voor de nodige overlast, maar
leverde ook plezier op!
De scholen waren een aantal dagen gesloten
en het maatschappelijke leven lag deels
plat.
Maar hoe uitzonderlijk en leuk was het dat
er op natuurijs geschaatst kon worden?!
Niet dat er op de ijsbaan of de Middenraai
een mooie ijsvloer lag, maar onder andere
op de Koolveen en de Wolvenhaar werden
meerdere 'scheuvellopers' gesignaleerd.
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Zoekt u een betrouwbare oppas?

Ik ben Kayleigh Sneekes, 18 jaar, en ik ben op zoek naar leuke oppas
adresjes. Ik woon in Nieuw-Balinge en ik ben in bezit van een auto. Ik heb
al enige ervaring met oppassen. Ik ben beschikbaar op alle avonden en in
het gehele weekend.
U kunt mij bereiken op 06-37581595.

___________________________________________________________
Activiteitenkalender februari / maart

FEBRUARI
9 februari

AED bijeenkomst in De Heugte

10 februari

Kreakracht (gekleurd grijs)

12 februari

Valentijnskaartjes versieren (Bij Oons)

17 februari

Kindercarnaval (Kinderclub)

20 februari

Dansavond de Heugte

22 februari

Verkeers opfriscursus de Heugte

27 februari

Bingo dorpshuis de Heugte

MAART

34

12 maart

Oud papier

12 maart

PubQuiz

14 maart

Strovlechten 50+

19 maart

Dansavond de Heugte

26 maart

Bingo dorpshuis 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 2016
Chr. Geref. Kerk Nieuw-Balinge
07-02
9.30u: ds. A.K. Wallet
14.30u: ds. A.K. Wallet
14-02
9.30u: ds. B. de Graaf
14.30u: ds. B. de Graaf
21-02 9.30u: ds. H. van der Ham
14.30u: ds. H. van der Ham
28-02 9.30u: ds. A. Versluis (VHA)
14.30u: ds. A. Versluis
06-03 9.30u: ds. G.J. Capellen (HA)
14.30u: ds. G.J. Capellen
09-03 Biddag
14.00u: ds. A.C. Uitslag
19.30u: ds. A.C. Uitslag
13-03
9.30u: ds. R. Kok
14.30u: ds. R. Kok
20-03
9.30u: ds. A. van de Weerd
14.30u: ds. A. van de Weerd

Preekrooster 2016
Ned. Hervormde Kerk Nieuw-Balinge
07-02 10.00u: ds. G.H. Koppelman (Wapenveld)
15.00u: ds. G.H. Molenaar (Doornspijk)
14-02 10.00u: ds. J.K.M. Gerling (Wapenveld)
15.00u: ds. M. Noorderijk
21-02 10.00u: ds. M. Noorderijk
15.00u: ds. G.H. Nijland (Mastenbroek)
28-02 10.00u: ds. W.G. Hulsman (Genemuiden)
15.00u: ds. A.N. v.d. Wind (Holl.veld)
06-03 10.00u: ds. P. Vermeer (Wezep)
15.00u: ds. M. Noorderijk
09-03 Biddag
14.00u: ds. M. Noorderijk
19.30u: ds. J. Boer (Ermelo)
13-03 10.00u: ds. G.H. Vlijm (Nieuwer ter Aa)
15.00u: ds. D. Boers (Nieuw Beijerland)
20-03 Afsl. winterwerk
10.00u: ds. M. Noorderijk
15.00u: Dienst in Tiendeveen

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 uur tot 10.00 uur,
Loop gerust eens binnen!

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

Ophaalschema containers
Iedere woensdag
10-02 GROEN
02-03 GRIJS
17-02 GRIJS
09-03 GROEN
24-02 GROEN
16-03 GRIJS

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 12 maart, 21 mei, 9 juli, 17
september, 12 november 2016.
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. 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.

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 13.0015.00, 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
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
Altingerhof Beilen
Weidesteyn Hoogeveen
WZC Beatrix Holl.veld
Jannes v/d Sleedenhuis Hgv
De Westerkim Hoogeveen
WZC Olden Kinholt Hgv

33
53
28
34
26
26
26

33
53
61
82
69
40
32

66
00
11
48
44
38
88

(0593)
(0593)
(0528)
(0528)
(0528)
(0528)
(0528)

Aanvang om 10.15 uur, tot de laatste cliënt
geweest is.

AED-kastjes
Wanneer u een AED-kastje nodig heeft, belt u
112. De meldkamer roept dan mensen uit NieuwBalinge op die bevoegd zijn om de AED te
bedienen.

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 Schoemaker
Lid
Wout Strijker
Vertegenwoordiger van het
Susan de Graaf

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

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, 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?

S.V. Nieuw-Balinge
Op www.svnieuw-balinge.nl vindt u informatie over
de vereniging, alle jeugd- en seniorenteams,
wedstrijdinformatie, foto’s en andere activiteiten
binnen onze vereniging. Ook kunt u hier lezen hoe
u lid kunt worden of contact met ons kunt
opnemen. Telefoonnummer kantine: 0528 321241.

Jeugd- en tienersoos
Vrijdag; Jeugdsoos, vanaf 16 jaar en ouder.
• Vanaf 21.00 tot 24.00

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

Busdiensten

Zaterdag; Tienersoos, vanaf basisschool tot
16 jaar.
• Vanaf 20.00 tot 23.00
Er wordt géén alcohol geschonken!

Niet op zater-, zon- en feestdagen.
Op werkdagen:
Nieuw-Balinge - Hoogeveen Lijn 37
07:20 uur*

14:09

08:20

16:36

10:26

17:36*

12:26

18:09

Snacks kunnen op vrijdag en zondag ook telefonisch Nieuw-Balinge - Westerbork Lijn 37
besteld worden: (0528) 32 13 00.
07:31
13:31 x
Verder is het dorpshuis op alle dagen geopend op
afspraak, voor diverse activiteiten.

08:31*

15:31

09:48 x

16:31*

11:48 x

17:31 x

* niet in de kerst-, zomer en kleine vakantie
x rijdt niet verder dan Orvelte.
Voor uitgebreide dienstregeling:
www.9292.nl Tel. 0900 92 92
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GJVV
Bestuur:
Voorz. Evelien Sok
Penn. Fia Jager
Secr. Delia Slomp
Lid
Heidi Koekoek
Lid
Mariska Schonewille
Wanneer is er wat te doen?
DINSDAG; Volleybal
Herenvolleybal (16+)
WOENSDAG; Volleybal
Dames Recreanten 1
Dames Recreanten 3
DONDERDAG; Volleybal
Dames Recreanten 2
DONDERDAG: gymnastiek
1e groep, vanaf 4 jaar
2e groep

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

20.30 – 21.30
19.00 – 20.00
20.00 – 21.00
19.30 – 20.30
18.00 – 18.45
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!
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!

Strijker en Strijker
Technische groothandel en verhuurbedrijf.
Tel. (06) 54 36 30 15
Openingstijden winkel:
Maandag
Dinsdag t/m donderdag
Vrijdag
Zaterdag

09.00 tot 17.30 uur
18.30 tot 20.00 uur
08.00 tot 17.30 uur
18.30 tot 20.00 uur
08.00 tot 17.30 uur
08.00 tot 16.00 uur

Volkstuinvereniging Nieuw Balinge
Tuinhuur: €10,- per jaar voor 100m2 beste grond.
Info bij de secretaris: Gert Jan Prins. Tel.: 321174.

Er is momenteel geen inloopspreekuur meer
op dinsdagmorgen in Nieuw-Balinge,
vanwege te weinig bezoekers. Mocht u toch
hulp nodig hebben, bel onderstaand
telefoonnummer en men maakt een
afspraak met u!
Voor informatie over o.a.
- ouderenadviseur
- de klussendienst
- de plusbus
- beperking en chronisch zieken
- hulp oproep systeem
- hulpverlening bij u thuis
kunt u bellen met S.W.O. in Westerbork.
Tel. locatie Westerbork (0593) 33 39 20
ma t/m do van 08.30 – 16.00 uur
vrijdag van 08.30 – 12.00 uur.
www.welzijnswerkmd.nl
Plaatselijk Belang ‘de Vooruitgang’
Het bestuur vergadert maandelijks en 1 keer
per jaar wordt een ledenvergadering
gehouden, waarin verslag wordt gedaan van
de activiteiten van het afgelopen jaar.
Vindt u dat het belang van uw dorp, ook uw
belang is, word dan lid. De contributie
bedraagt slechts €7,- per jaar. U kunt zich
opgeven bij de penningmeester, via
gertslomp@hotmail.com.
Studio Tyara
Praktijk voor therapie, massage en
schoonheidsverzorging.
Netty Jager. Tel. (0528) 32 17 17
Maandag: overdag en ‘s avonds
Dinsdag: overdag en ‘s avonds
Woensdag: overdag
Donderdag: overdag
Vrijdag: overdag
Behandeling op afspraak.
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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