MAART 2016

48ste JAARGANG, NR. 3

Voorwoord

Colofon
Redactie
Rosalie Jager
Evelien Sok
Mellanie van den Bosse
Kopijadres
E-mailadres
Postadres
Bezorging
Dorp
De Breistroeken

(0528) 78 50 54
(06) 13 86 00 18
(06) 28 99 16 80

: redactiekontakt@outlook.com
: Verlengde Middenraai 53a
7938 PA Nieuw-Balinge
: Familie Oelen
(0528) 32 11 88
: Familie Koekoek (0528) 32 10 24

IBAN nummer
NL78 RABO 0369 4004 53
t.n.v. Plaatselijk Belang, o.v.v. Kontakt

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.

In deze editie van Kontakt leest u
onder andere:
De nieuwe beheerster van het
dorpshuis stelt zich voor.
Een aankondiging van de
palmpasenwandeltocht.
Wederom een verhaal van
Alexandra van ’t Veer.
De inschrijving van de survival is
weer geopend.
Dit jaar wordt de Goudplevierrun
weer georganiseerd.
Er is weer een pubquiz!
Stichting ZOA komt collecteren in
het dorp.
Informatie over duurzaam
Dorpshuis de Heugte!
De aankondiging van de MTB tocht.
Een uitnodiging voor de
jaarvergadering van de WMO-raad.
…en nog veel meer!
We wensen u veel leesplezier!
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Het raadselspel
De foto in de februari editie
van Kontakt is gemaakt bij:
Een paaltje op de
parkeerplek aan het einde
van de Mantingerweg.
De foto was blijkbaar erg
moeilijk, want er kwam geen
enkele inzending.
Hopelijk is de foto van deze
maand iets makkelijker en
kunnen we hier volgende
maand weer een winnaar
vermelden…

De prijsvraag van de maand maart luidt als volgt:

Waar is deze foto genomen?

Stuur uw antwoord in voor 21 maart 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!
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Opgaveformulier 24e survivaltocht Nieuw-Balinge

Maandag 1 augustus 2016

Ook dit jaar zijn we weer bezig om een mooie tocht te organiseren. We willen er weer een
mooie 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 18 juli!
De minimum leeftijd is 16 jaar.
Inleggeld: € 7,50 p.p. Bij opgave betalen a.u.b.
Opgeven kan bij:
René Sok
Dennis Kroezen
Linda Lips

tel.: 06-46157880
tel.: 06-22575861
tel.: 06-22155304

Niels Slomp
Stefan Kroezen
Derrick Linde

tel.: 06-12479118
tel.: 06-29129614
tel.: 06-41311193

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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Prettig ouder worden in je eigen omgeving:
hoe organiseer je dat?
Dat is de titel van het hoofdonderwerp tijdens de
jaarvergadering van de WMO-raad Midden-Drenthe op
woensdag 16 maart 2016.
Iedereen hoopt gezond ouder te worden en zolang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven
wonen. Een aantal mensen kan dit op eigen kracht, anderen hebben daarvoor hulp nodig.
Waar kun je dat vinden en hoe kun je het organiseren? In onze gemeente werken de
gemeente en een aantal organisaties nauw samen om via een afgestemd aanbod van
voorzieningen en dienstverlening inwoners te ondersteunen om langer zelfstandig thuis te
wonen. Tijdens de jaarvergadering gaat een aantal deskundigen u informeren over de wijze
waarop de inwoners en organisaties met elkaar een prettig leef- en woonklimaat kunnen
creëren. Dit vanuit de invalshoeken wonen, welzijn en zorg. Daarbij wordt o.a. ingegaan op
onderwerpen en vragen als:
Wonen
-Hoe kun je langer zelfredzaam in je huis blijven wonen.
-Wat zijn de mogelijkheden van aanpassing van je woning.
-Welke nieuwe woonvoorzieningen zijn of komen er in de gemeente Midden-Drenthe.
Welzijn en wonen
-Dorpszorg: kunnen blijven wonen in de kleine dorpen.
-Informatie over het ‘Thuus Huus’.
-De rol van Welzijnswerk Midden-Drenthe: loket- en informatiefunctie
-Zelfredzaamheid en samenredzaamheid.
-Ouderenwerk van nu.
-Activiteiten en activiteitencentra nu en in de toekomst.
Zorg
-Wat gebeurt er als er zorg nodig is.
-De mogelijkheden van zorg vanuit de WMO, zorgverzekering, Wet Langdurige Zorg.
-Verpleging thuis of in een zorg- of verpleeghuis.
-Hoe zit het met de kosten van WMO-zorg, huishoudelijke zorg, de aanschaf van
hulpmiddelen, verpleging en zorg thuis, opname in een verpleeghuis.
De bijeenkomst wordt gehouden in zalencentrum Meursinge in Westerbork en begint om
13.30 uur. De zaal is open vanaf 13.00 uur.
U kunt zich aanmelden via ons e-mailadres secr@wmoraad-md.nl of een telefoontje naar
secretaris Jan Pieter de Vries, tel.: 0592 413910.
________________________________________________________________________

Wedstrijd Natuurlijk Drents
Natuurlijk Drents heeft weer een unieke wedstrijd, waarbij een schilderij van Erik
Zwezerijnen te winnen valt! Wat moet je doen? Elke kunstvorm (dus tekeningen, beelden,
foto’s), mag ingezonden worden, als het maar te maken heeft met het thema schaap! Hoe
Drents is dat!
Zend de foto van uw kunstwerk tot en met 20 mei in via de Facebookpagina van Natuurlijk
Drents of via info@natuurlijkdrents.nl. De winnaar wordt bekend gemaakt op 20 mei op de
Natuurlijk Drents Fair op plan Schoonhoven. Erik Zwezerijnen is jurylid. Iedereen mag mee
doen aan de wedstrijd!
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Nieuws en activiteiten door Ouderen Onder Dak
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.
De kosten zijn €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. De kosten zijn €5,- per persoon, inclusief 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
Kraijesteijn, 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.

_____________________________________________________________________________________
Garage- en schuurverkoop
Nieuw–Balinge
Zaterdag 23 april
Garage- en schuurverkoop
Van 8.00 tot 13.00 uur
De deelnemers zijn te herkennen aan een witte vlag!
Opgeven bij Jacob Stempher: Dan krijgt u deze keer GRATIS een witte vlag mee!
In samenwerking met Duurzaam Dorpshuis “De Heugte”.
Van 10.00 uur tot ± 17.00 uur.

_____________________________________________________________________________________
Duurzaam dorpshuis “De Heugte” op 23 april 2016
Vanaf 8.00 uur: Garage- en schuurverkoop!
10.00 uur: Dorpshuis “De Heugte”: Opening duurzame markt door
wethouder G.J. Bent.
Met medewerking van de gemeente Midden-Drenthe en Woonservice!
-Doorlopend aantal leuke workshops!
-Diverse ondernemers die duurzame producten kunnen aanbieden.
-Schaapherder Johan is buiten met een aantal schapen die hij gaat knippen!
-Dames die werken op het spinnewiel!
-Repaircafé
-Duurzaam knutselen in de “knutselkeet”
-Luchtkussen enz.
Dorpsblad Kontakt 2016
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Open huis en in 4 weken afvallen, fit of
spieren bij QUENO
WESTERBORK | In de week van 7 maart start QUENO Sport & Fitness aan de Hoofdstraat
55 te Westerbork met een programma om mensen in 4 weken werkelijk verandering te
laten ervaren in hun gezondheid. Op vrijdag 4 en 5 maart is er open huis om kennis te
maken met wat het centrum te bieden heeft.
In vier weken tijd werkelijk resultaat is de doelstelling tijdens het sportieve en gezonde
programma in Westerbork. Deelnemers kunnen zelf aangeven waar hun prioriteit ligt,
afvallen, meer energie of juist meer spieren. Tijdens de eerste bijeenkomst worden de
deelnemers individueel getest zodat ze ook werkelijk kunnen zien in hoeverre na 4 weken
het doel behaald is. Vaak sluit het één het ander niet uit. Wanneer iemand wil afvallen zal
hij of zij zich vaak ook energieker gaan voelen. Het programma heeft dus meerdere
voordelen. QUENO begeleidt de deelnemers in groepsverband en individueel. Door te
werken met een ander voedingspatroon en niet met vaste recepten is het goed te
combineren met de thuissituatie. Vaak kookt men tenslotte niet alleen voor zichzelf.
4 kilo gewichtsverlies
De deelnemers die voor afvallen kiezen kunnen uitgaan van 4 kilo gewichtsverlies. Dit
wordt bereikt door een voedingsprogramma gecombineerd met een sportprogramma
gericht op afvallen. Testen van het energieniveau is moeilijker te meten maar veel
deelnemers geven aan groot verschil waar te nemen. Ook bij de aanpak tot meer energie
wordt aandacht besteed aan de juiste voeding en daarnaast een sportprogramma om
spanning los te laten en meer energie te krijgen. De deelnemers die graag kracht willen
ontwikkelen krijgen een uitgebalanceerd programma van voeding en zullen in de periode
van 4 weken minimaal 4 ‘personal records’ zetten. Dit zijn persoonlijke records op het
gebied van kracht middels crossgym training. Een atletische vorm van kracht, conditie en
snelheid waarbij grote gewichten en materialen als tractorbanden en houten boxen om op
te springen gebruikt worden. Deelname aan het programma kan voor iedereen ongeacht
leeftijd, gewicht, fitheid of ervaring. “We zijn super enthousiast omdat het echt een heel
effectieve methode is om mensen lekker in beweging te brengen. Er is ruimte voor
maximaal 40 deelnemers in het programma, dus mensen die interesse hebben raden we
aan spoedig contact op te nemen om een plekje te reserveren”, aldus Annemiek Smegen,
mede-eigenaar van QUENO Sport & Fitness en QUENO Sportopleidingen.
Open huis
Voorafgaand aan de cursus houdt QUENO open huis op vrijdag 4 (16.00-21.00 uur) en
zaterdag 5 maart (09.00-12.00). Vrijdagavond en zaterdagochtend zijn een aantal lessen
waar men aan deel kan nemen. Vrijdag 18.30-19.30 Crossgym*, 19.00-20.00 Kickboksen,
20.00-21.00 Salsa (zo mogelijk deelnemen met danspartner). Zaterdag 09.00-09.45
Spinning*, 10.00-11.00 Total body. Voor de lessen Crossgym en spinning kan men
reserveren door een mail te sturen naar info@queno.nl. Vrij trainen in de fitnessruimte en
de BOX is de hele middag, avond en ochtend mogelijk. Even binnenlopen om rond te
kijken, kennis te maken of een kop koffie te drinken kan natuurlijk ook.
Voor meer informatie of opgave voor “In 4 weken afvallen, fit of kracht”, wat in de week
van 7 maart start, kan men contact opnemen via info@queno.nl, even kijken op
www.queno.nl of langsgaan bij QUENO Sport & Fitness, Hoofdstraat 55 te Westerbork.
Tijdens het open huis op vrijdag 4 (16.00-21.00 uur) en zaterdag 5 maart (09.00-12.00)
zijn geïnteresseerden van harte welkom om kennis te maken met wat QUENO te bieden
heeft.
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Duurzaam dorpshuis Nieuw-Balinge. Doet u ook mee?
Zaterdag 23 april 2016
-Bent u ondernemer?
-Verkoopt u duurzame producten?
-Heeft u wat te bieden in duurzaamheid?
Neem dan contact met ons op en wij verzorgen voor u een gratis standplaats
tijdens onze duurzame Dorpshuis dag in Nieuw–Balinge!
Van 8.00 tot 13.00 uur: Garage- en schuurverkoop.
En om 10.00 uur:
Opening door wethouder G.J. Bent:
De duurzame dorpshuis dag, met voor ieder wat wils! Teveel om op te noemen!
Info: José Post
Tel.: 06-1362 1011 of 0528–321354
E-mail: josepost4@hotmail.com

___________________________________________________________
Kinderkleding ruilbeurs tijdens duurzame dorpshuis dag
Als u kinderkleding heeft voor kinderen tot de basisschool, wat uw
kinderen niet meer past, dan kunt u dit inleveren voor de: DUURZAME
DORPSHUIS MARKT! Het moet wel netjes, schoon en heel zijn!
Voor elke drie nette kledingstukken die u inlevert, krijgt u 1 bon terug!
Voor elke bon kunt u dan weer één mooi kledingstuk uitzoeken wat uw
kind wel past! Hoe meer u inlevert hoe meer bonnen dus! En op deze
manier creëren we wat keuze om uit te zoeken.
De kleding kan ingeleverd worden in het dorpshuis bij José Post. Op
woensdag 20 april en donderdag 21 april tussen 10.00 uur en 12.00
uur! We hopen dat veel mensen hier aan mee doen!
Mocht het zo zijn dat zo’n ruilbeurs werkt, is het mogelijk een idee
om te herhalen. Maar dat ligt dus aan het resultaat. Bij deze de kans
om het uit te proberen! Wij zijn benieuwd! U ook? Doe dan mee!
Sommige kinderen groeien zo snel dat de kleding nog bijna nieuw is,
zonde om weg te gooien, toch?
De overgebleven kleding willen we schenken aan een goed doel!
DOE DUS MEE!
Meer informatie? Bel 0528-321354 of mail: josepost4@hotmail.com

_____________________________________________________________________________________
Verloting survival
In de tweede week van maart kunt u de vrijwilligers aan de deur
verwachten voor de verloting van de survival.
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Goudplevierrun
Voor alle sportievelingen onder ons is er dit jaar weer de
Goudplevierrun.
Vanwege de extreme hitte ging in 2015 de zevende editie van
de Goudplevierrun niet door, maar dit jaar zijn we er weer bij
en zal de run plaats vinden op: Zaterdag 2 juli!
Dit jaar met...
-Vernieuwde routes van 6 of 10 kilometer.
-Een kidsrun in de ochtend.
-Wandelaars zijn van harte welkom om deel te nemen aan de 6 kilometer route.
De kidsrun zal starten om 11:00 uur. De afstand van deze route is +/- 1,5 km.
Inschrijfgeld bedraagt €2,50. Start & finish bij dorpshuis de Heugte.
De routes van de 6 en 10 kilometer starten om 14:00 uur. Inschrijfgeld bedraagt €6,-.
Start & finish bij dorpshuis de Heugte. Gebruik van de kleedkamers in de sportzaal naast
de Heugte.
Inschrijven kan via de website www.goudplevierrun.nl. Tevens vindt u hier meer informatie
over de run, evenals op de facebookpagina: www.facebook.nl/goudplevierrun.
________________________________________________________________________

Pubquiz
Het is weer tijd voor de enige echte PUBQUIZ!
Volgen 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:

12 maart 2016

Waar:

“De Kroeg” in dorpshuis de
Heugte te Nieuw-Balinge

Wie:

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 of 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!

Dorpsblad Kontakt 2016
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_____________________________________________________________________________________
Belangrijke data in maart
1 maart:
8 maart:
18 maart:
14 maart:
20 maart:
25 maart:

14

Complimentendag
Internationale vrouwendag
Internationale dag van de slaap
Pi-dag (3,14159)
Internationale dag van het geluk
Nationale pannenkoekendag
Dorpsblad Kontakt 2016

Nieuws van de IJsvereniging
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.
Deze verloting wordt weer mogelijk gemaakt door de diverse sponsoren. Iedereen die hier
aan meewerkt, hartelijk bedankt hiervoor.
In tegenstelling tot voorgaande jaren is dit alles nu niet op de zaterdag voor Pasen, maar
de zaterdag er na.
NL Doet 12 maart
Op 12 maart gaat de ijsvereniging weer mee doen met de landelijke NL Doet dag. We
hebben diverse klussen op het programma staan waar we nog mensen voor nodig hebben,
zoals het aftimmeren van de nieuwe machineschuur, dakgoten aanpassen, schilderwerk en
de toiletten aanpassen. We beginnen om 09.00 uur bij de kantine met koffie. Ook de lunch
tussen de middag wordt verzorgd.
Als u ons mee wilt helpen de klussen te klaren, dan kunt u zich aanmelden bij één van de
bestuursleden of komen op zaterdag 12 maart om 09.00 uur bij de ijsbaan .
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.
Graag opgeven voor 19 maart.
Met vriendelijke groet,
Het bestuur
e-mail: ijsverenigingnieuwbalinge@hotmail.com
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Naam :

Dorpsblad Kontakt 2016

Leeftijd :
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Ingezonden verhaal
Soms zijn er van die geschenken in je leven waardoor je je echt beter gaat voelen. Eén er
van was een beroemde uitspraak van Emily Dickinson, die ik toevallig weer tegenkwam:
“Hoop is dat ding dat veren heeft en neerstrijkt op de ziel en z’n liedjes zonder woorden
zingt en nooit stopt, helemaal nooit.”
Dat is een hele goeie voor als je eens een wat mindere dag hebt.
Zojuist hebben we het mooie schippersklokje opgehangen dat ik van mijn schoonmoeder
heb geërfd en het brengt met zijn zachte tikjes haar sfeer en de rust die van haar uitging in
ons huis. Zó vaak heb ik voor haar de zware gewichten opgetrokken toen het nog in haar
appartement hing; ze keek dan heel tevreden, vooral als het even later de juiste uren
begon te slaan. En nu hangt het hier en sloeg net twaalf
lichte slagen. Ik vind dit echt de allermooiste herinnering
aan mam. Hoewel… nu in de lente moet ik ook heel veel
aan haar denken. Wat zou ze genoten hebben van alle
voorjaarsbloemen die, ondanks gure regenvlagen, hun
kopjes koppig boven de aarde uitsteken. Daar was ze dol
op. Na de vroege sneeuwklokjes die nu zijn uitgebloeid,
zijn er de winteraconieten, de knalrode tulpen en wilde
gele narcisjes. Overal krokussen, en de lichtblauwe scilla’s
stralen je tegemoet! Straks komen de knoppen van de
Japanse kers, die zo’n belofte in zich dragen: Je wilt dat
zachte rood dan aanraken, zo’n lente-voelen.
En of dat allemaal niet genoeg is, hoorde ik vorige week iemand het beroemde “Ständchen”
van Schubert spelen, wat mijn moeder wel zong. Ze kwam uit een gezin van zes meisjes
en die hebben samen veel gezongen. De melodie is zo prachtig en de woorden ook:
“Leise flehen meine Lieder durch die Nacht zu dir; in den stillen Hain hernieder, Liebchen,
komm zu mir! Flüsternd schlanke Wipfel rauschen in des Mondeslicht-”
Dat zong ik vroeger altijd met haar mee. Ook alweer zo’n mooie herinnering, aan mijn
eigen moeder. Dat dit een oud-Duits lied van tweehonderd jaar geleden is, mag duidelijk
zijn (ongeveer 1820) en ook dat dit een heel romantisch liefdeslied is. Niets nieuws onder
de zon!
Hoor, ons klokje slaat weer, en herinnert ons aan de uren die voorbijgaan.
Alexandra van ’t Veer

_____________________________________________________________________________________
Contributie S.V. Nieuw-Balinge
Begin april 2016 wordt de contributie weer geïncasseerd voor
sportvereniging S.V. Nieuw-Balinge.
________________________________________________________________________

Te koop:
Pakjes hooi. A. Hekker, Haarweg 91 Nieuw-Balinge. Tel.: 0528-32184.
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…voor een dagje weg!
Internationaal Filmfestival Assen
Het Internationaal Filmfestival Assen – vrouw & film, is een tweedaags
festival met art house films en documentaires uit de hele wereld waarin
vrouwelijke regisseurs en verhalen van en over vrouwen centraal
staan. Authentieke verhalen, documentaires met een maatschappelijke
relevantie, maar ook lichtvoetige en verrassende films passeren de
revue. Het IFA wordt omlijst door tal van andere activiteiten. Verwacht
deze dagen kwalitatief sterke films en documentaires, muziek, workshops, the finest food
en interessante sprekers. Het belooft een boordevol en fantastisch filmweekend te worden!
Aanvangstijden
Zaterdag 12 en zondag
13 maart 2016.

Prijzen
Informatie over kaartverkoop en
prijzen staan vanaf begin
februari op de website:
www.filmfestivalassen.nl

Bezoekersinformatie
De Nieuwe Kolk
Weierstraat 1
9401 ET Assen

Paasmarkt Rolde
In het centrum van Rolde wordt op tweede Paasdag
een gezellige Paasmarkt gehouden. De OVVR
Paasmarkt trekt elk jaar ruim 17.500 bezoekers. Ook
dit jaar staan diverse marktkramen uitgestald in het
centrum van Rolde. Daarnaast is op de markt onder
meer een hele grote sjoelbak te vinden en er is
kermis. Muzikale omlijsting in de tent wordt verzorgd
door Sidewinder. Op de website vindt u het
programma.
Aanvangstijden
Tweede paasdag

Prijzen
Gratis toegang.

28 maart 2016:
10.00 - 17.00 uur

Bezoekersinformatie
Grote Brink
9451 BP Rolde

Rommelmarkt Emmen
Deze overdekte markt in de Qbuzz hallen is altijd zeer
gezellig en echt een aanrader om eens een kijkje te
nemen. Voor jong en oud is er van alles te beleven. Er
rijdt een bus vanaf het busstation naar de Markt en
terug. Vanaf Perron 2 Lijn 600 gratis vanaf het station
naar de Markt en terug.
Aanvangstijden
Zondag 20 maart 2016
Vanaf 9.30 tot 16.00 uur

Dorpsblad Kontakt 2016

Prijzen
€1,- per persoon.

Bezoekersinformatie
Qbuzz Hallen
1e Bokslootweg 1
7821 BE Emmen
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Greppeltocht Tienersoos Teenspirit
Tienersoos “Teenspirit” organiseert een supergave en
spannende GREPPELTOCHT!
We hopen op een grote groep enthousiaste tieners!
Wanneer

:

Zaterdag 9 april

Voor wie

:

Alle tieners van groep 8 t/m 15 jaar

Aanvang

:

21.00 uur (bij Dorpshuis de Heugte)

Kosten

:

€2,- (inclusief iets lekkers na afloop)

Opgave

:

Alleen vooraf! Opgeven kan t/m 15 maart: foelen@home.nl

Bijzonderheden

:

Groepjes van max. 4 personen. (Je mag je ook individueel
opgeven, als je geen groep hebt.) Oude kleren aan en géén
zaklamp mee.

_____________________________________________________________________________________
Sooskamp tienersoos Teenspirit!
Tieners opgelet! Wij gaan dit jaar met de soos
“Teenspirit” naar… TEXEL!
Net als alle andere jaren, wordt dit kamp vast ook
weer super gezellig!
Wanneer : 15 tot en met 17 juli.
Kosten : €40,- per persoon (all-in)
Opgave : henriettekreeft@hotmail.com
Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar! Dus geef je snel op.
(Opgeven kan vanaf nu!)
VOL = ECHT VOL!
Verdere info volgt na opgave! (Dan hoor je ook over de betaling enz.)

Dorpsblad Kontakt 2016
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Recept: Oreo-cheesecake
Ingrediënten:
308 gram oreo koekjes
80 gram boter
200 gram monchou (verse roomkaas)
100 gram Griekse yoghurt
100 gram witte chocolade met crisped rice
Benodigdheden:
keukenmachine
springvorm ø 18 cm

Bereiding:
Maal de koekjes fijn in de keukenmachine. Smelt de boter in een steelpan. Meng de
gesmolten boter door de koekkruimels en schep de helft van het mengsel op de bodem van
de springvorm. Druk dit met de bolle kant van een lepel aan tot een egale laag.
Doe de roomkaas en de yoghurt in een kom en pureer dit met een staafmixer. Snijd de
witte chocola fijn en schep dit voorzichtig door het mengsel. Verdeel het mengsel over de
koekjesbodem. Verdeel de rest van de koekkruimels over het roomkaasmengsel en druk
het voorzichtig glad.
Laat de taart minimaal 4 uur opstijven in de koelkast. Neem de cheesecake uit de koelkast
en haal de taart uit de springvorm Schuif de cheesecake voorzichtig met een brede spatel
op een bord. Leg op de bovenkant van de taart nog een bord en draai hem om.

Oma weet raad…
Bladluis
Tegen al het bladluis helpt een gewoon zeepsopje. Spoel of spray het
over de planten. Het is niet zo agressief als spiritus, dus beter voor de
plant.
Wallen
Doe een eetlepel in de vriezer en leg hem daarna met de holle kant op de wallen. De
wallen zijn binnen no time verdwenen!
Bloedvlekken
(Oude) bloedvlekken eerst een nacht laten weken in koud water met een flinke scheut
melk. Vervolgens gewoon wassen in wasmachine. Daarna laten drogen in de zon. De zon
bleekt de vlekken en je ziet er niks meer van.
Zweetlucht
Bij last van zweetlucht: Doe na het douchen wat gewone keukenazijn op je oksels. Vijf tot
tien minuten laten intrekken, dan weer afspoelen. Houd dit een paar weken drie tot vier
keer per week vol en je ruikt geen zweetlucht meer.
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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!

Milan Pont wordt 21 maart 11 jaar!
Marcel Kist wordt op 19 maart 6 jaar!
Dennis Kroezen wordt op 21 maart 26 jaar!
Jennifer Span wordt 20 maart 17 jaar!

Dorpsblad Kontakt 2016
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Help de brandweerman zijn wagen te vinden…

Raadsels:
Eén voor één stappen er mensen de
bus in. Bij de volgende halte komen
er nog zes mensen bij. Bij de
volgende halte stappen er weer twee
mensen uit. Hoe laat is de bus
vertrokken?
Wat heeft 21 ogen maar kan niks
zien?
Het is blauw en niet zwaar?
Wat heeft tanden maar eet nooit?
Wat heeft een oog, maar geen kop?
Waarom is een aardbei rood?
Het is geel en heeft een kort rokje?

Antwoorden:
Om één voor één.
Een dobbelsteen.
Lichtblauw.
Een zaag.
Een naald.
Hij schaamt zich voor zijn
pukkeltjes.
Een kanarie-grietje.

Dorpsblad Kontakt 2016
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Zondag 20 maart organiseren wij vanuit Dorpshuis de Heugte een mooie wandeltocht voor
jong en oud. Je kunt kiezen tussen 2 leuke routes van:
15 km
Start:
9.00 - 9.30 uur
5 km
Start:
11.00 - 11.30 uur
Tussen 12.30 -13.00 uur starten we met een ‘Palmpasen brunchbuffet’.
Tijdens het brunchbuffet mogen de kids eieren beschilderen.
Kosten wandeling + brunchbuffet:
Volwassenen: € 6,00
Kinderen: € 4,00
Opgave kan t/m 15 maart via: dorpshuisdeheugte@home.nl
Startadres: Lijsterstraat 1, Nieuw-Balinge
Telefoonnr.: 0528-321300
Een klein gedeelte van de opbrengst is voor Gambia.
Met vriendelijke groet,
Werkgroep ‘Palmpasenwandeltocht’
Evelien Sok, Tina Mennink, Anneke Oelen, Evelien Sok,
Gretha Sok, Netty Jager, Niesje Kats

_____________________________________________________________________________________
Lente!
Op 21 maart is het eindelijk zo ver! Het is officieel lente. De
naam lente zou komen van het Proto-Germaanse langa-tina
wat zoveel betekent als "lange dagen". Feit is dat vanaf de
lente de dagen langer worden en de nachten korter. De
meteorologische lente begint vroeger, namelijk op 1 maart.
Astronomisch gezien begint de lente wanneer dag en nacht
even lang zijn. Dit gebeurt bij ons rond 20 maart, telkens op
een verschillend tijdstip. Voor het gemak werd dus 21 maart tot officiële begindatum voor
de astronomische lente uitgeroepen. De lente eindigt op 21 juni, de dag waarop de zon het
langst en het hoogst aan de hemel staat.
De meteorologische lente begint op een afgesproken, vaste datum, namelijk 1 maart. Hij
duurt tot 1 juni.
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Een bericht van ANBO afdeling Westerbork
Verschillende keren werd ons gevraagd bestaat ANBO nog wel? Dit
naar aanleiding van de voortdurende negatieve mediaberichten. We
kunnen zeggen, “ANBO is springlevend” maar gaat op een iets andere
manier werken. Landelijke belangenbehartiging voor de senioren
komt op de 1e plaats en op de 2e plaats, zeker niet van
ondergeschikt belang, de lokale activiteiten.
De plaatselijke afdelingsbesturen zijn opgeheven en vaak omgezet in activiteitenteams.
Deze teams kunnen worden gevormd uit alle leden, die hier belangstelling voor hebben. In
Westerbork is inmiddels een team gevormd, bestaande uit een deel “oud” bestuurders met
een aanvulling uit de leden. Op 26 januari was de 1e ledenbijeenkomst in het “nieuwe
jasje”. Tijdens deze bijeenkomst gaven de aanwezige leden aan waar hun belangstelling
naar uit gaat. Het activiteitenteam gaat hiermee aan de slag. Om geplande activiteiten
door te kunnen laten gaan is het wel noodzakelijk dat er voldoende deelnemers zijn. Om
dit te kunnen realiseren hebben we afgesproken dat de leden, ook niet leden uit hun
kennissenkring, als introducé, mee mogen nemen.
Bent u geïnteresseerd waar ANBO zich landelijke mee bezig houdt kijk dan eens op de site
www.anbo.nl of vraag informatie via tel. 0348-466690.
Voor plaatselijke informatie kunt u contact opnemen met de coördinator van het
activiteitenteam via telefoonnummer 0593-370244 of per e-mail erwijati@hetnet.nl.
________________________________________________________________________

Hulp voor vluchtelingen door ZOA-collecte
Van 3 tot 9 april a.s. gaan duizenden collectanten
de huizen langs met een collectebus van ZOA, voor
hulp aan slachtoffers van natuur- en
oorlogsgeweld. Je wordt er koud van: te bedenken
dat je door een ramp of oorlog alles kwijt zou
raken: je huis, je kleren, je werk en misschien je
ouders of je kind. De miljoenen vluchtelingen die in
hun eigen land of regio proberen te overleven,
hebben hulp nodig.
Hier in Nieuw-Balinge gaan 6 collectanten op pad om deze vluchtelingen te kunnen helpen
via stichting ZOA. Voor drie euro krijgt een vluchtelingenkind in Ethiopië bijvoorbeeld
sport- en spelmaterialen, tien euro betekent een voedselpakket voor een gevlucht Syrisch
gezin in Jordanië. Met de opbrengst van de jaarlijkse huis-aan-huiscollecte biedt ZOA hulp
aan slachtoffers van een natuurramp of gewapend conflict in vijftien landen in Afrika, Azië
en het Midden-Oosten: een lichtstraal van hoop en een begin van herstel!
Het is een klein gebaar; het bedrag dat u in de collectebus stopt. Maar doordat u bijdraagt
aan de totale opbrengst van deze collecteweek kunt u daadwerkelijk mensen steunen die
van huis en haard zijn verdreven en in een kamp of afbraakflat proberen te overleven. Uw
hulp kan voor hen een nieuwe start betekenen.
Een tip: leg alvast wat kleingeld klaar. En mocht u de collectant mislopen, dan kunt u geld
overmaken via www.zoa.nl/doneer of een sms-bericht met de tekst ‘ZOA’ sturen naar 4333
(€ 1,50 per bericht).
U kunt ook kijken op www.zoa.nl/collecte.
Dorpsblad Kontakt 2016
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Vacature bij ’n Bakkie
Hallo dorpsbewoners,
Ik ga in het voorjaar van dit jaar een mobiele koffie/theebar
(barista) beginnen met de naam: 'n Bakkie? De verkoop
bestaat uit fair trade koffie en lipto thee met iets lekkers erbij,
frisdrank en ijs. Het is de bedoeling dat ik ga venten, dus
overal en nergens kom te staan met mijn verkoopwagen. Ook
is het de bedoeling dat ik naar festivals en evenementen ga.
Aangezien ik hulp krijg van een vriendin wil ik toch in geval van
drukte of ziekte (vriendin) iemand kunnen bellen om mij te
komen helpen. Ben je enthousiast, wil je wat bijverdienen, kan je goed met mensen
omgaan, dus ben je mondig genoeg, ben je goed in rekenen (afrekenen klanten), heb je
vooral in de weekenden zin om te werken, ben je oproepbaar vooral in het hoogseizoen en
ben je in het bezit van een scooter/brommer/auto? Geef je dan op via mijn facebookpagina
of mailadres: laura.debie@hetnet.nl.
Graag hoor ik van jong of oud, leeftijd maakt niet uit (vanaf 15 jaar).
Groeten,
Laura de Bie

_____________________________________________________________________________________
Gevraagd: het boek ‘Het jachtterrein van Freek Stok’
Voor een boekenleesclub die jacht- en stroperijboeken leest, is de heer
Klaas Stapensea uit Emmeloord op zoek naar het boek:
‘Het jachtterrein van Freek Stok’, geschreven door Evert Sok.
Wie kan hem hier aan helpen? Hij wil een goede en eerlijke prijs voor
het boek/de boeken betalen.
De heer Stapensea is te bereiken via stapensea@hotmail.com of tel.:
06 51543178.

_____________________________________________________________________________________
Oproepjes van GJVV
Paasvolleybaltoernooi voor de jeugd
Voor de jeugd van 12 tot 18 jaar, in drie leeftijdscategorieën, 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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Een interview met... de nieuwe dorpshuisbeheerster: Willie Kamies
Het was druk in het dorpshuis op een
woensdagochtend in januari. Er werd koersbal
gespeeld in de grote zaal en in de ronde zaal
werden smoothies gemaakt door de kleuters van de
meester Sieberingschool. Tussendoor had Willie ook
nog even tijd voor een interview.
Willie geeft aan dat ze sinds 2011 in Coevorden
woont samen met haar partner Gerald Hermes.
Beiden hebben ze twee kinderen uit een eerdere
relatie. Willie heeft 2 dochters: Sia is 33 jaar
en Gabi is 31 jaar oud. Gerald heeft 2 zonen: Ewald
is 26 jaar en David is 23 jaar oud. Geen van de
kinderen wonen nog thuis. Willie is oma van 4
kleinkinderen. Van 1980 tot en met 1984 heeft
ze in Nieuw-Balinge gewoond (Vosseveen 2),
waardoor vele Nieuw-Balingers haar wellicht zullen
kennen.
Voordat Willie aan het avontuur als beheerster van
het dorpshuis begon, werkte ze bij juwelier Wolters
in Coevorden. Ze hoorde via Nico dat hij ging
stoppen als beheerder en dat de functie van
beheerder vrij kwam. Dit leek haar leuk om te gaan
doen. Ze heeft een sollicitatiebrief geschreven naar
het bestuur van het dorpshuis en ze werd uitgenodigd voor een gesprek. Na het eerste
gesprek had ze al het gevoel dat het goed zou komen. Ze is aangenomen en werkt voor 20
uur in de week als beheerster van ons dorpshuis de Heugte.
Ze geeft aan dat ze momenteel vooral aan het ontdekken is wat de functie precies inhoudt.
Onder andere hoort hierbij het gebouw onderhouden, het maken van de planning,
samenwerken met vrijwilligers, bestellingen plaatsen en de inkoop doen. Daarnaast heeft
ze veel ideeën over mogelijkheden binnen het dorpshuis. Ze wil graag één maand
meelopen met alles wat in het dorpshuis gebeurd. Daarnaast wil ze inventariseren wat de
mensen van haar verwachten, om vervolgens haar ideeën uit te gaan werken. Het
dorpshuis staat nu teveel leeg. Willie zegt: "Eigenlijk zou er dagelijks van 10.00 tot 20.00
uur iets te doen moeten zijn in het dorpshuis." Ze heeft een verscheidenheid aan ideeën:
stampottenbuffet, brunchwandeling, ladiesnight, feestavonden, enzovoort. Maar ook wil ze
investeren in het aanschrijven van bedrijven om het dorpshuis aan te prijzen als
locatie voor teambuilding en vergaderingen. Ze vindt het een uitdaging om contacten te
leggen en om activiteiten te bedenken en te organiseren. Dit alles moet ze inpassen in 20
uur. Maar ze zegt: "Ik wil hier zoveel zijn als maar nodig is. Een goede beheerster verdient
zichzelf wel terug."
Willie is bezig met het maken van een facebookpagina van het dorpshuis, zodat langs die
weg mensen op de hoogte kunnen blijven van aankomende activiteiten. Maar ook komen
op deze pagina foto's te staan van activiteiten die geweest zijn. Willie is amateur fotograaf
en wil op deze wijze mensen enthousiast maken om gebruik te maken van activiteiten in en
rond het dorpshuis.
We hebben gemerkt dat Willie erg enthousiast is en veel plannen heeft voor het dorpshuis.
We willen haar bedanken voor het interview en wensen haar veel succes en plezier met
haar nieuwe baan!
E. en R.
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Activiteitenkalender maart / april

MAART
12 maart

Oud papier

12 maart

NL Doet - ijsvereniging

12 maart

Pubquiz de Heugte

14 maart

Strovlechten OOD

16 maart

Jaarvergadering WMO raad

19 maart

Dansavond de Heugte

20 maart

Palmpasenwandeling

25 maart

Jeugd paasvolleybaltoernooi GJVV

26 maart

Bingo dorpshuis de Heugte

APRIL
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2 april

Paaseieren zoeken ijsvereniging

8 april

Uitvoering VDO

9 april

Greppeltocht Tienersoos

16 april

Uitvoering VDO

16 april

Dansavond de Heugte

23 april

Garageverkoop

23 april

Duurzaam dorpshuis de Heugte

30 april

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
Preekrooster 2016
Chr. Geref. Kerk Nieuw-Balinge
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
25-03 Goede vrijdag
14.00u: ds. H. de Graaf
19.30u: ds. H. de Graaf
27-03 Eerste paasdag
9.30u: ds. A.K. Wallet
14.30u: ds. A.K. Wallet
28-03 Tweede paasdag
9.30u: ds. A. v.d. Weerd
03-04
9.30u: ds. A.D. Fokkema
14.30u: ds. A.D. Fokkema
Wijzigingen voorbehouden. In de ochtend is er
oppas voor de kleinsten in het jeugdgebouw ‘Het
Anker’.
Gym 55+ers in Dorpshuis de Heugte
Dinsdag van 9.15 uur tot 10.00 uur,
Loop gerust eens binnen!
Ophaalschema containers
Iedere woensdag
09-03 GROEN
30-03 GRIJS
16-03 GRIJS
06-04 GROEN
23-03 GROEN
13-04 GRIJS

Dorpsblad Kontakt 2016

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
Ned. Hervormde Kerk Nieuw-Balinge
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
25-03 Goede vrijdag
14.00u: dienst in Chr. Geref. kerk
19.30u: ds. A.N. v.d. Wind (Holl.veld)
27-03 Eerste paasdag
10.00u: ds. M. Noorderijk
15.00u: ds. E. Mijnheer (Oene)
28-03 Tweede paasdag
9.30u: zangdienst in Tiendeveen
03-04 10.00u: ds. A. Goedvree (Uddel)
19.00u: ds. M. Noorderijk
10-03 10.00u: ds. H. van Ginkel (Goes)
19.00u: ds. N. Noorlander (Onstwedde)
Wijzigingen voorbehouden. In de ochtend is er
oppas voor de kleinsten in de consistorie bij de
kerk.
Koersbal in Dorpshuis de Heugte
Woensdag van 9.30 uur tot 11.30 uur.
Nieuwe leden zijn welkom!
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

Dorpsblad Kontakt 2016

39

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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