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In deze editie van Kontakt leest u
onder andere:
Nieuws van groep 1 en 2 van de
meester Sieberingschool.
Er komt weer een pubquiz aan.
Spaar mee voor de meester
Sieberingschool.
Halloweenweetjes.
Een verslag van de
gezondheidsmarkt.
Een verslag van de Goudplevierrun.
Een column van Alexandra over
Eberhard van der Laan.
Zin in pompoensoep? Het recept
lees je verderop in Kontakt.
De oplossing van het moeilijke
raadselspel.
Klaverjassen bij de ijsvereniging
gaat weer van start.
Weer een nieuw raadselspel.
Een verslag van burendag bij de
Heugte.
Er wordt een boekenmarkt
georganiseerd op de meester
Sieberingschool.
En… nog veel meer!
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Het raadselspel
De prijsvraag van de maand september werd ingezonden door Jur Huizenga en luidde als
volgt:
De omtrek van de aarde bedraagt 40.000 km (veertig duizend kilometer). Je hebt dus een
touw met die lengte nodig om de aarde bij de evenaar strak te kunnen omspannen. Je
neemt nu een touw dat 1 m (één meter) langer is. Daarmee kun je denkbeeldig een iets
ruime cirkel om de evenaar maken. Hoe groot bedraagt in dat geval de afstand van
dat langere touw tot de evenaar?
Hier volgt van de hand van Jur de oplossing met toelichting:
Het beoogde antwoord luidt 15,915…cm. Hoe meer cijfers achter de komma, hoe
nauwkeuriger. Er is dit keer dus geen sprake van een 100% goed antwoord, maar de
inzender met de meeste cijfers achter de komma wint de prijs. Er waren 5 inzenders die
allen op het goede spoor zaten met 15 cm en resp. géén, 10, 11 en 30 (!) cijfers achter de
komma. Eén inzender noemde 16 cm.
Johan Vissia, Hullenzandweg 6, is de inzender met de 30 cijfers en wint dus met afstand de
prijs. Zijn antwoord luidt 15,915494309189533576888376337251 cm. Compliment,
Johan, de prijs komt naar je toe!
Ja Jur, nu hebben we wel een beetje vertrouwen in jou, dat het allemaal klopt, maar zoals
je weet, is controle beter. Tenslotte gaat het om een mooie prijs. Goed, lieve lezeressen en
beste lezers, ik zal het jullie laten zien:
Neem een draad (garen b.v.) van b.v. 20 cm. Elke andere lengte is ook goed. Leg hiermee
een cirkel op de grond. Neem nu een draad die 1 meter langer is, 120 cm dus. Leg
daarmee een tweede cirkel er omheen. Je ziet dat de afstand tussen beide cirkels ongeveer
16 cm bedraagt. Neem nu een draad die weer 1 m langer is, 220 cm dus, en leg daarmee
een derde cirkel er omheen. De afstand tussen de tweede en derde cirkel is ook ongeveer
16 cm! Je zou zo kunnen doorgaan totdat je een draad met een lengte van 40.000 km
hebt. Neem je dan een draad die nóg een meter langer is, dan krijg je uiteraard weer een
afstand van ongeveer 16 cm tussen beide cirkels. Zien is geloven!
Ja Jur, maar nu zijn er onder ons een paar kleingelovigen, die toch graag hard rekenkundig
bewijs willen zien. Welaan, dat doen we, hoewel het wel een beetje ingewikkeld is. Ik zal
proberen, het zo begrijpelijk mogelijk uit te leggen.
De verhouding tussen de omtrek en de diameter van een cirkel wordt in de wiskunde
aangeduid met de Griekse letter pi. Dus L : 2R = pi, waarbij de letter L voor de omtrek
staat en 2R voor de diameter. R is de straal van de cirkel. Je kunt ook zeggen dat de
omtrek (L) gelijk is aan de diameter (2R) maal pi m.a.w. L=2Rpi of L=2piR.
Nu is pi gelijk aan 3,141592358979…. en daarachter nog een oneindig aantal cijfers.
Meestal beperkt men zich tot 3,14 of als benadering de breuk 22/7. Met behulp van een
computer heeft men pi tot 3 biljoen cijfers achter de komma berekend.
We hebben gezien dat de omtrek van een cirkel L gelijk is aan 2piR, dus L=2piR. Stel je nu
2 cirkels voor, nummer 1 en 2. Daarvoor geldt L1 = 2piR1 en L2 =2piR2. L1 staat voor
40.000 km en L2 voor 1 meter méér. We willen weten wat het verschil tussen R2 en R1 is.
Dat was immers de prijsvraag. Ons uitgangspunt was dat L2 – L1 1 meter of 100 cm is,
m.a.w.:
L2– L1 = 2piR2 -2piR1 = 100 cm We laten nu L2 – L1 weg
2pi(R2 – R1) = 100 cm
We delen links en rechts door 2
pi(R2 – R1) = 50 cm
We delen links en rechts door pi. Resultaat:
R2 – R1 = 50 : pi
Het gevraagde antwoord is dus 50 : 3,14159… = 15,915...cm. Klopt, hè?
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De prijsvraag voor de maand oktober luidt als volgt:

Stuur uw antwoord in voor 21 oktober 2017!
Het antwoord op de prijsvraag kunt u mailen naar: redactiekontakt@outlook.com of
inleveren op 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 de oplossing en vertellen we u wie de
prijswinnaar is geworden!
________________________________________________________________________

Recept: Pompoensoep
Ingrediënten voor 4 personen:
1.2 kg pompoen
2 uien
2 tenen knoflook
250 g winterpeen
3 el olijfolie
2 laurierblaadjes
1 tl komijn
1 liter kraanwater
1 groentebouillontablet
2 druppels tabasco
125 g crème fraîche
Snijd de pompoen in schijven. Verwijder de zaden en de draderige binnenkant en snijd met
een scherp mes de schil er af. Snijd de pompoen in grove stukken. Snijd de ui en knoflook
fijn. Schil de winterpeen en snijd hem in plakken.
Verhit de olie in een grote pan en bak de pompoen, winterpeen en ui 5 minuten. Voeg de
knoflook, laurierblaadjes en komijn toe. Schenk het water erbij en voeg de bouillontablet
toe. Breng aan de kook en laat alles in 30 minuten gaar worden.
Verwijder de laurierblaadjes. Pureer de soep met de staafmixer en breng op smaak met de
tabasco, peper en zout. Roer de crème fraîche los met een lepeltje, zodat deze smeuïg
wordt. Schep de soep in diepe borden of kommen en schep er crème fraîche op.
Dorpsblad Kontakt 2017
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Nieuws uit groep 1 en 2 van de
meester Sieberingschool
September 2017
We zijn het jaar goed begonnen. We hebben
er alweer een paar weken opzitten. En dus
ook een heleboel beleefd. Er zijn ook een aantal nieuwe 4-jarige kinderen ingestroomd. We
zijn blij dat Esmee, Evan en Bram nu bij ons in de klas zijn gekomen.
Thema vrienden
De eerste weken hebben we gewerkt aan het thema
‘vrienden’. Daar zat ook de vriendendag tussen.
Groep 1 t/m 4 deden spelletjes rond school. De
andere groepen gingen naar de bossen van Elp.
Deze dag werd georganiseerd door Lifestyle en
gelukkig waren er weer veel ouders bereid om te
helpen.

Nieuwe buren
Sinds dit schooljaar hebben we nieuwe buren
gekregen. Groep 3-4 is verhuisd naar een ander
lokaal in de school en de peutergroep
/kinderopvang is naast ons gekomen. Dat was een
beetje wennen, maar vooral heel erg leuk. Zo
hebben we al regelmatig bij elkaar gespeeld. Op
vrijdag 22 september mochten we zelfs met de
hele klas daar ’s middags spelen. Lauren en juf
Karin kwamen ons speciaal uitnodigen. Het was
echt heel gezellig!
Af en toe komen kinderen van de kinderopvang ook
even bij ons buiten spelen. En als we tegelijk
buitenspelen, is het heel leuk om te zien hoe
broertjes en zusjes elkaar even begroeten door het
hek.

Gastvoorlezers
Ook hebben we wat gastvoorlezers gehad uit groep
3 en 4. Zij hadden 5 muntjes gespaard en die
mochten ze inruilen voor voorlezen in groep 1 en 2.
Thema theater/toneel
Het thema van de afgelopen week was
‘theater/toneel.’ We hebben veel (nieuwe) woorden geleerd, zoals theater, toneel, acteurs,
podium, applaudisseren. De kinderen hebben zelf kleine voorstellingen gegeven, buiten in
het zonnetje. We hebben erg gelachen. Sommige kinderen vonden het publiek zijn leuker
dan acteur.
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Verder…
…zijn we onder andere op zoek geweest naar de
kleuren rood, geel, groen, blauw en oranje. En we
hebben het gehad over de letters t-j-s. Het is erg
leuk om te zien, waar de kinderen deze letters
ontdekken: op containers, in de klas, in de gang,
op boeken, posters. Zelfs op langsrijdende
vrachtwagens. We hebben geteld, cijfers geleerd,
vormen bekeken en benoemd, voorgelezen,
boeken bekeken. Eigenlijk teveel om op te
noemen.

De komende periode gaan we werken over het weer en staan we uitgebreid stil bij de
Kinderboekenweek. Met dit jaar als thema ‘griezelen’.

_____________________________________________________________________________________
Mededelingen Plaatselijk Belang
Afbraak boerderijen
Op 5 september j.l. heeft de aanbesteding
plaatsgevonden van het sloopbestek van 3 boerderijen
van de Provincie Drenthe, waarvan 2 boerderijen in
Nieuw-Balinge: te weten aan de Hullenzandweg 19 en de
Verlengde Middenraai 23-25.
De laagste inschrijver was B. Steenhuis Sloopwerken BV te Scheemda.
Eind oktober/november wordt gestart met de sloopwerkzaamheden op de locaties in
Nieuw-Balinge. Naar verwachting zullen de werkzaamheden eind dit jaar worden afgerond.
Aanspreekpunt voor de uitvoering is dhr. J. Hiemstra van Sweco, tel.: 06-51611006.
Brief naar loonwerkers
Vanuit Plaatselijk Belang is er een brief gestuurd naar de loonwerkers (Nieuw-Balinge en
omstreken) waarmee we proberen het landbouwverkeer in het dorp te verminderen.
Buurtpreventie app
De borden betreffende de Buurtpreventie app zijn inmiddels in het dorp geplaatst.
Oproep voor een webmaster voor de website van Nieuw-Balinge
Uit de Dorpszorg enquête is naar voren gekomen dat er behoefte is aan een ‘up to date’
website van Nieuw-Balinge. Wij zijn daarom op zoek naar een webmaster! Heb je ideeën
en wil je met ons meedenken voor wat betreft de website van Nieuw-Balinge en lijkt het je
leuk het beheer hiervan op te pakken? Meld je dan aan bij ons.
________________________________________________________________________

Wilt u adverteren in Kontakt?
Dat kan!
Mail naar redactiekontakt@outlook.com
Dorpsblad Kontakt 2017
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Goudplevierrun zaterdag 1 juli 2017
Zaterdag 1 juli 2017 heeft de 8e editie van de Goudplevierrun plaats gevonden. Net als
voorgaande jaren stond er ook nu weer een route van 6 en 10 kilometer op het programma
door de bossen, over heidevelden en door het prachtige Mantingerzand. Ook was er in de
ochtend een kidsrun van ongeveer 1,5 kilometer waarbij de kinderen na afloop ranja met
wat lekkers en een hardloop certificaat kregen. Vergeleken met de deelname van vorig jaar
was er bij de kidsrun een veel betere opkomst! Wie weet volgend jaar nog meer?!
In de middag klaarde het weer uiteindelijk op en was het tijd voor de 6 en 10 kilometer
route. Verdeeld over beide afstanden hebben er ruim 130 deelnemers mee gedaan
waarvan de meesten erg positief waren over de nieuwe routes!
Aan het eind van de middag is de dag gezamenlijk af gesloten met alle vrijwilligers onder
het genot van een hapjesbuffet en een borrel bij dorpshuis de Heugte! Wij als organisatie
kunnen met een goed gevoel terug kijken op een geslaagde dag en willen hierbij alle
vrijwilligers en sponsoren nogmaals bedanken!
(RBN DIENSTVERLENING, KROEZON ZONWERING, HILBERINK BOUWBEDRIJF,
STRIJKER&STRIJKER, TUMP TECHNIEK, DE HAAN MEDIA, BAZUIN HOVENIERSBEDRIJF,
R&R MONTAGE, M&H TECHNIEK, DD SPORT, ADMINISTRATIEKANTOOR MOL, STUDIO
TYARA, VW WINKEL HOOGEVEEN & VERENIGING NATUURMONUMENTEN)
Tot volgend jaar?
Hilde, Denise en Richard
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Pubquiz zaterdag 2 december

Wanneer: Zaterdag 02-12-2017
Waar: Dorpshuis de Heugte
Tijdstip: Quiz duurt van 20:30 uur tot +/- 23:30 uur (zaal is om 20:00 uur open)
Kosten: 10 euro per team, een team bestaat uit 4 á 5 personen
Na het succes van de vorige keer zijn we er binnenkort weer met de pubquiz!
De categorieën houden we nog even geheim maar we kunnen wel beloven dat het
makkelijker wordt dan de afgelopen keer!
So you think you know it all? Prove it!
Voor het winnende team is er wederom een leuke prijs!
Geef je snel op want vol = vol!
Hilde Wielink: 0646822533
Richard van den Bosse: 065132908
________________________________________________________________________

Klaverjassen bij de ijsvereniging
IJsvereniging Nieuw-Balinge heeft het voornemen
om in de wintermaanden weer klaverjassen te gaan
organiseren in de kantine van de ijsbaan. Het
klaverjassen wordt georganiseerd voor zowel
beginnende als voor gevorderde kaarters.
Wij beginnen met het kaarten in oktober en spelen om de 2 weken. De avonden beginnen
om 20.00 uur en er wordt gekaart in een rookvrije ruimte. De data zijn als volgt:
6 oktober
12 januari
20 oktober
26 januari
3 november
9 februari
17 november
23 februari
1 december
9 maart
15 december
23 maart
29 december
Namens het bestuur van de ijsvereniging Nieuw-Balinge
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Ingezonden verhaal
VAARWEL, BURGERVADER
Tussen het letterlijke en figuurlijke geweld van alle orkanen en aardbevingen door, viel mij
het verdrietige bericht op van het vertrek van burgemeester Eberhard van der Laan van
Amsterdam. In januari had hij zijn burgers al verteld dat hij ongeneeslijk ziek was, maar zo
lang mogelijk door wilde gaan, ‘tot het niet meer ging’. Half september was er nog hoop
dat de behandeling die hij onderging enig soelaas zou bieden, maar hij maakte bekend dat
die hoop snel was vervlogen. Dat hij uitbehandeld was en zijn werk neer moest leggen. De
Amsterdammers waren geschokt en verdrietig, dat bleek wel uit het minutenlang durende
warme applaus, waarmee zijn burgers hem op 20 september wilden bedanken voor zijn
werk, en om hem veel sterkte te wensen. Met honderden waren ze ’s avonds naar de
ambtswoning gekomen, rijen dik op de grachten en bruggen. Ze zongen “Langs de
Amsterdamse grachten”, en “Niemand kan zich beter wensen dan een Amsterdammer te
zijn”.
In een brief bedankte hij op zijn beurt zijn stadsgenoten ‘voor alle steun en tegenspraak
die hij de afgelopen zeven jaar van hen mocht ontvangen’. En ook, dat ‘het een groot
voorrecht was burgemeester te zijn van de mooiste en liefste stad van de wereld’. En: ‘zorg
goed voor onze stad en voor elkaar’.
Op de foto, die u hierbij vindt, ziet u de burgemeester tijdens zijn laatste publieke optreden
in functie, zijn laatste raadsvergadering. Op
zijn 62e heeft hij zijn taken neer moeten
leggen. Meteen kwam een stroom reacties op
gang. Op de website was onder meer te
lezen: ‘het was een voorrecht u als
burgemeester te hebben’.
Het grootste deel van Eberhard van der Laans
politieke loopbaan speelde zich af in de
hoofdstad. Waar hij gewestelijk PvdAbestuurder en raadslid was. Onder andere
waarschuwde hij voor de risico’s van de
huidige bloei van de stad. ‘Het domste wat
ons kan overkomen, is ten onder gaan aan
ons eigen succes’.
In juli trad hij nog op in de best bekeken
Zomergasten-aflevering in jaren. Hij nam de
gelegenheid te baat om nog één keer te
vertellen wat hem hoog zat: de oorlog, de
Februaristaking, de Jodenvervolging, en ‘de
holle retoriek van de Haagse politiek’.
Op Twitter ging hij rond als ‘de beste premier
die Nederland nooit gehad heeft’.
Een verdrietig afscheid van een bijzonder
mens, een bijzonder bestuurder.
Het ging niet meer.
Alexandra van ‘t Veer
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Kindcentrum Siebering is verhuisd
In de laatste week van de zomervakantie
zijn de peutergroep en de
kinderopvang/BSO verhuisd naar de
basisschool. Wij zijn van de ruimte in het
dorpshuis verhuisd naar het lokaal van
groep 3/4 in de basisschool. Zij zijn naar
ons BSO-lokaal gegaan. Binnen de
kinderopvang is er een verplicht aantal m2
speelruimte per kind en daar voldeed het
BSO-lokaal niet aan. Nu zitten we ook heel
fijn bij de wc’s en hebben we een
tussendeur naar groep 1/2 voor een nog
fijnere samenwerking met de kleuters. De
slaapkamer is om de hoek, voorzien van
babyfoon.
Zoals jullie waarschijnlijk wel al hadden
gezien hebben we voor school ook een
veilige eigen speelplek gekregen. Onze glijbaan is verhuisd naar het nieuwe plein en er is
een buitendeur gemaakt. Er is een kleine kinder-wc geplaatst en op de gang is een
verschoningsruimte gecreëerd. In de klas is een fijne babyhoek gemaakt en voor de
grotere kinderen van de BSO is er een speciale kast voor de ‘groten’ en een heuse chillhoek
met lekkere bank en tv. Het is heel fijn om alles nu op één plek te hebben. De kinderen
van de VSO kunnen nu fijn nog even op het schoolplein spelen en hoeven niet meer te
wachten totdat ze allemaal naar school gebracht worden. Tijdens de BSO wilden de grote
kinderen graag voor, bij school spelen, maar met alle baby benodigdheden in de dorpshuis
klas was dat best een heel gepuzzel en gesleep. Nu kan dit veel makkelijker. Kinderen
hoeven zich nu minder aan elkaar aan te passen en zo kunnen we alle kinderen op de
verschillende leeftijden aanbieden wat het beste is voor het kind.
Vanaf dit schooljaar werken we nu op de peutergroep ook met een
nieuw VVE (Voor- en Vroegschools Educatie) programma: Uk en
Puk. We zingen nu ook nieuwe signaalliedjes en onze nieuwe
vriend Puk staat centraal bij de aangeboden activiteiten. De
peuters hebben Puk al helemaal opgenomen in de groep en zelfs
de nieuwe liedjes worden beter gezongen door de peuters dan
door de juffen. Gelukkig hebben we een cd die meedraait wanneer
we zingen zodat de juffen nog even kunnen oefenen ;-).
De peutergroep is op maandag, woensdag en vrijdagochtend van 8:30 tot 11:30. Er is elke
dag kinderopvang mogelijk van 7:00 uur ’s ochtends tot 18:00 uur ’s avonds. Eerder of
later is in overleg altijd mogelijk. Ook voor de kinderen van de basisschool is er opvang
mogelijk (BSO) voor school aan bijvoorbeeld om 7:30 (VSO) en na schooltijd (NSO). Ook
hier geldt: tijden in overleg. Ook voor af en toe of voor juist in de vakanties is er opvang
mogelijk.
Kijk voor meer informatie op www.kitsprimair.nl of neem rechtstreeks contact op met de
groep via telefoonnummer 06 20560602.
IKC (Integraal Kind Centrum) mr. Siebering, van 0 tot 12 jaar kunt u bij ons terecht.
Vriendelijke groet en wellicht tot ziens, leidsters Marjan, Alinda en Karin
Dorpsblad Kontakt 2017
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Verslag Vakantie Bijbel Club 2017
Maandag 28 augustus 2017
Vandaag was de eerste dag van de
vakantiebijbelclub. We verzamelden
rond half 1 in de grote zaal in ‘de
Heugte’. We waren vandaag met
Helma, Lies, Tanja, Anja en Lotte.
Joukje kwam op het einde nog even
om het hoekje kijken. Lies begon met
een Bijbelgedeelte en gebed. Daarna
gingen we alles klaarzetten voor
gebruik. Om kwart over 1 kwamen de
eerste kinderen binnen. Lotte en Anja
heetten de kinderen bij de deur
welkom. Toen alle kinderen er waren,
het waren er die dag 18, begonnen
we met het welkomstlied te zingen.
Daarna deden we een
kennismakingsspelletje met wcpapier. Tanja leidde het onderwerp
van de VBC in en begon met gebed.
Daarna legde ze het eerste knutselwerkje uit: d.m.v. een lolly en draad een spin maken.
Toen de kinderen bezig waren schonk Hennie Everts drinken in. Lotte en Anja gingen
ondertussen de sterren verstoppen voor de speurtocht die we daarna zouden gaan doen.
Op de sterren stond dan een letter die samen de leertekst vormden: wijs mij Uw weg Heer.
De kinderen gingen in groepjes uiteen om de sterren te zoeken, ze moesten dan met alle
kinderen samen de oplossing van de zin maken. Toen alle kinderen weer op hun stoel
zaten, vertelde Tanja het Bijbelverhaal over de Wijzen uit het Oosten. Vervolgens legde ze
de volgende werkjes uit: de ster van rietjes en aluminiumfolie en de sterrenkijker van lege
keukenrollen. De meeste kinderen kozen ervoor om de ster te maken. Toen het bijna half 4
was gingen we allemaal weer in de kring zitten om de dag te besluiten met de kinderen.
Daarna werden alle kinderen opgehaald en ruimden wij alles op en sloten we de boel af.
Dinsdag 29 augustus 2017
Om half 10 verzamelden we
in de grote zaal van de
Heugte. We zetten alles klaar
en begonnen de dag met
elkaar als team. Lies deed de
dagopening en had vandaag
ook de leiding. Iedereen was
vandaag aanwezig. Om 10
uur begonnen we. Er waren
vandaag 20 kinderen. We
oefenden het themalied en
zongen de weettekst. Daarna
gingen we bidden. Lotte en
Anja hadden voor vandaag
een spel bedacht: estafette.
Lotte ging dit uitleggen.
Buiten op het grasveld deden de kinderen het spel. Eenmaal binnen vertelde Lies het
verhaal over de verspieders en Rachab. Ondertussen maakten Lotte en Anja het drinken
klaar. Nadat de werkjes: een welkomstbordje en een dak van gedroogd gras uitgelegd
waren, kregen de kinderen drinken en een koekje. Als ze eerder klaar waren met het
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werkje konden ze beginnen met het maken van een tasje
voor hun veldfles. We sloten de dag af in de kring en
zongen nog wat liedjes. Om 12 uur werden de kinderen
weer opgehaald en wij als team sloten de boel weer af.

Woensdag 30 augustus 2017
Vandaag was het de laatste dag van de VBC. We kwamen weer om half 10 bij elkaar bij het
dorpshuis. Joukje begon de dag met een stukje uit de bijbel en gebed. Joukje had vandaag
ook de leiding. We gingen weer de spullen klaarzetten en om 10 uur kwamen de kinderen.
Het waren er vandaag 22. We gingen weer de weettekst zingen en we zongen het
themalied. Daarna gingen we bidden. Lotte en Anja hadden weer een spel bedacht. Anja
legde het uit. Ze gingen fifty-fifty doen. Daarna ging Joukje het Bijbelverhaal vertellen
over de kamerling die gedoopt werd door Fillipus. De kinderen gingen vandaag een boekrol
maken. In de boekrol konden ze dan de weettekst schrijven en een plattegrond van NieuwBalinge en omstreken plakken. Lotte en Anja zorgden weer voor drinken. Nadat de
kinderen hun werkje af hadden konden ze weer verder met het tasje. Ook kwamen om
ongeveer 11:45 de ouders.
De kinderen gingen weer in
de kring zitten en de
ouders kwamen er ook bij
zitten. Terwijl de kinderen
in de kring zaten werden
de laatste werkjes van de
kinderen snel afgemaakt
door de leiding. De ouders
kregen te horen wat de
kinderen hadden gedaan
en behandeld de afgelopen
dagen op de VBC. Daarna
gingen we nog
touwtrekken. De ouders
tegen de kinderen. Toen
dat afgelopen was namen de kinderen al hun gemaakte spulletjes mee naar huis. Wij als
team gingen de hele zaal weer opruimen en alle spullen in de auto zetten. Ook spraken we
af nog een napraatvergadering te gaan houden. De datum zouden we nog via de mail
overleggen. Het waren geslaagde dagen.
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Nationale burendag
Op 23 september was het nationale
burendag. Bij dorpshuis de Heugte
waren diverse vrijwilligers aanwezig
om de handen uit de mouwen te
steken. Het was een mooie zonnige
dag en de opkomst van de
vrijwilligers was naar tevredenheid.
Er was gezorgd voor koffie met wat
lekkers. Vanaf 10.00 uur zouden de
werkzaamheden starten, maar de
eerste fanatiekelingen waren al een
uurtje eerder begonnen. Al met al
kan terug gekeken worden op een
geslaagde dag.

Op 24 september was een barbecue georganiseerd voor alle vrijwilligers van de Heugte:
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Ingezonden foto
De ‘paddenstoel’ op het kruispunt Mekelermeer / Twaalf Ellenweg heeft jongen gekregen.

__________________________________________________________________
Dorpszorg
De vakantieperiode is weer achter de rug en de verengingen starten
ook weer langzaam op met vergaderen en activiteiten. Zo ook de
werkgroep Dorpszorg die nog veel werk kan gaan verzetten. Dit
kunnen we niet alleen, dus vragen wij aan u om mee te denken over
de uitwerking van al die prachtige ideeën en tips!
We willen graag wat subgroepjes vormen om samen verdere stappen te ondernemen en zo
mogelijk uit te voeren. Heeft u interesse om bij één van de werkgroepjes aan te sluiten?
Meldt het ons, wel graag voor 1 november 2017 want we willen aan de slag!
*Voor sport neem contact op met Joyce Salomons of Astrid Prins
*Voor zorg en welzijn / dorpshuis neem contact op met Agnes Dijkstra of José Post
*Voor veiligheid / vervoer neem contact op met Albert Wielink of Henk Dijkhuis
*Voor wonen met Johan Vissia
*En voor leefbaarheid / naoberhulp met Korina Vos of Henk Dijkhuis
Heel graag tot horens en wordt vervolgd! Met vriendelijke groet werkgroep Dorpszorg.
Dorpsblad Kontakt 2017
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Een interview met... Ramon van der Sleen
Op een woensdagavond in september werden we
verwacht bij Ramon van der Sleen. Hij woont samen
met Bryan Mennink in een bungalow gelegen op de
Breistroeken. We werden hartelijk ontvangen en
waren verrast door het prachtige interieur en de
sfeervolle aankleding van de woning. Ramon heeft dit
samen met een vriendin (die stylist is) ontworpen.
Niet alleen van binnen werden we verrast, ook buiten
hebben ze een prachtige zwemvijver aangelegd met
exotische planten waardoor je je in het buitenland
waant. En… ze zijn nog lang niet klaar, want Bryan
heeft nog veel plannen voor de tuin.
Nadat de koffie is ingeschonken, stelt Ramon zich
verder voor. Hij is 30 jaar, is geboren en getogen in
Hoogeveen en komt uit een temperamentvol gezin.
Hij heeft 2 broertjes en een zusje. Ongeveer 7 jaar
geleden is Ramon in Nieuw-Balinge komen wonen. Al
snel kregen Bryan en Ramon een huurwoning
toegewezen aan de Kievitstraat. Ramon zegt: “Het
was niet mijn huis.” Waardoor ze zoekende waren
naar een andere woning. Ze kregen ruim een jaar
geleden een appje van Agnes Dijkstra waarin stond:
“Ik hoor dat jullie een andere woning zoeken, niets
zeggen hoor, maar onze bungalow komt te koop”. Ze
hebben de bungalow 2 keer bekeken en uiteindelijk
heeft dat geleid tot de koop van de bungalow. In
november wonen ze er een jaar. Ramon geeft aan dat
hij zich nooit voor kon stellen dat mensen zeiden dat
ze nooit uit Nieuw-Balinge weg zouden gaan, maar dat hij dat nu wel begrijpt. Samen met
Bryan is hij erg blij en tevreden met de bungalow en de woonplek.
Ramon werkt bij Profijtmeubel in Emmen. Dat werk doet hij al 8 jaar. Eerst als verkoper en
later als bedrijfsleider. Veel mensen uit Nieuw-Balinge hebben hun meubels bij
Profijtmeubel in Emmen gekocht toen hij er werkte. Dat vindt Ramon leuk. Begin oktober
begint hij met zijn nieuwe baan als verkoper bij autobedrijf Broekhuis in Emmen. Hij vertelt
dat hij het tijd vond voor wat nieuws en dat hij een liefhebber van auto’s is. Op 3-jarige
leeftijd zat hij bij zijn moeder achterop de fiets en kende hij alle merken auto’s al.
Broekhuis verkoopt de merken Skoda, Volvo en Seat. Iedereen die op zoek is naar een
andere auto is van harte welkom, zegt Ramon gekscherend.
Sinds 2014 maakt Ramon deel uit van het zomerfeestbestuur. Zijn taak binnen het bestuur
is die van voorzitter. Anneke Oelen is vorig jaar gestopt en Ramon heeft deze taak van
haar overgenomen. Ze hebben onlangs het afgelopen zomerfeest geëvalueerd en maken al
weer een start met de organisatie van het zomerfeest van volgend jaar. Naarmate het
zomerfeest nadert komen ze steeds vaker bij elkaar om het zomerfeest in goede banen te
leiden. In de week van het zomerfeest is het hard werken en door bikkelen. Waarom hij dit
zo leuk vindt legt Ramon uit: “Ik vind het gezellig, ben graag onder de mensen, het zit in
me en er zit een uitdaging in.” Ramon benoemt dat het zomerfeest de laatste jaren in
verval is geraakt. Mensen bezoeken het zomerfeest minder, de kermis wordt minder, het
programma is vaak hetzelfde en dat neerwaartse patroon doorbreken is lastig. Het doel van
het bestuur is om dit toch te doorbreken en om weer een stijgende lijn hierin aan te
brengen. Daarbij vindt Ramon het belangrijk om ideeën van anderen te horen. Deze ideeën
moeten wel realistisch zijn en binnen het budget passen, het zomerfeest draait immers
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volledig op giften. Daarnaast vraagt Ramon zich af hoe ze de jeugd van 12 tot 15 jaar
kunnen bereiken. Hij wil graag horen wat ze leuk vinden. Het is belangrijk om te weten wat
mensen willen. Daarom nodigt Ramon mensen uit om, indien zij ideeën hebben, een
bericht op de Facebookpagina van het zomerfeest te zetten of een mail te sturen. Ramon
wil nog opmerken dat het zomerfeest een feest voor kinderen is. Het programma wat het
bestuur biedt is tot 20.00 uur (met uitzondering van de spooktocht en de bonte avond).
Alles wat na 20.00 uur plaatsvindt, wordt door het dorpshuis georganiseerd. De
obstakelrun wordt georganiseerd door een aparte werkgroep, maar valt onder de vleugels
van het zomerfeest.
Wij vroegen ons af of Ramon nog tijd overhoudt voor hobby’s naast zijn werk en zijn inzet
in het bestuur van het zomerfeest. Ramon vertelt dat hij graag mag koken. Hij is fan van
keukenapparatuur (niet dat hij ze veel gebruikt zegt Bryan). Op een vrije dag gaat hij op
zoek naar een lekker recept en kan vervolgens uren kokkerellen met verse ingrediënten.
Waarna vervolgens alles in 10 minuten op is…
Daarnaast maken Ramon en Bryan graag verre reizen. Ze houden van ondernemende en
actieve vakanties.
We bedanken Ramon en Bryan voor hun gastvrijheid en wensen Ramon veel succes met
zijn nieuwe baan en inzet voor de organisatie van het zomerfeest!
E. & R.
________________________________________________________________________
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Help de meester Sieberingschool sparen bij Jumbo Vinke Westerbork
Van de website van de krant van Midden-Drenthe:
Klanten die tussen 4 oktober en 21 november 2017 boodschappen doen bij Jumbo Vinke in
Westerbork, kunnen sparen voor spel- en leermaterialen voor lokale basisscholen.
Ondernemer Vinke stelt vier mille beschikbaar voor drie scholen. Voor de ‘Sparen voor je
School’ actie verdeelt Jumbo Vinke onder de deelnemende basisscholen IKC De Wenteling
in Balinge, OBS Mr Siebering in Nieuw Balinge en de gebruikers van de MFA Groene
Borg in Westerbork een budget van 4000 euro.
Klanten van Jumbo ontvangen vanaf 4 oktober bij elke besteding van 10 euro een gratis
schoolpunt met een code. Op de website jumbosparenvoorjeschool.nl kunnen klanten
eenvoudig de punten toewijzen aan één van de 3 deelnemende basisscholen. Na afloop van
de actie wordt het beschikbare budget op basis van het aantal toegewezen punten verdeeld
over de basisscholen. De school met de meeste punten ontvangt naar verhouding het
hoogste bedrag. De scholen hebben voorafgaand aan de actie aangegeven voor welke
producten zij graag sparen. Scholen konden kiezen uit een grote collectie spel- en
leermaterialen. In december wordt bekend gemaakt welk bedrag de basisscholen kunnen
besteden aan de spel- en leermaterialen.

_____________________________________________________________________________________
Vrijwillige bijdrage Kontakt
Medio oktober zullen onze
vrijwilligers weer bij u langs
komen om te vragen voor een
financiële ondersteuning voor ons
dorpsblad.
Om elke maand een Kontakt bij u
op de mat te laten vallen, zijn we
afhankelijk van adverteerders en
van de vrijgevigheid van u en van
clubs en verenigingen in NieuwBalinge. We hopen op uw
ondersteuning, zodat we
gezamenlijk Kontakt in stand
kunnen houden.
Mocht u onverhoopt één van onze
vrijwilligers missen, dan kunt u
uw bijdrage ook overmaken op
IBAN: NL78 RABO 0369 4004 53,
t.n.v. Plaatselijk Belang, o.v.v.
vrijwillige bijdrage Kontakt.
Met vriendelijke groet,
De redactie

22

Dorpsblad Kontakt 2017

Dorpsblad Kontakt 2017

25

26

Dorpsblad Kontakt 2017

12 Halloween weetjes
1.Halloween wordt gehouden op 31 oktober, dit is de laatste dag van de Keltische kalender,
dus eigenlijk was het dan oudejaarsavond. Het nieuwe jaar begon dus op 1 november.
2. De naam “Halloween” is afgeleid van Hallow-e’en, oftewel All Hallows Eve. Dit is de
avond voor Allerheiligen op 1 november. Christenen dragen deze allerheiligendag op aan
alle heiligen die geen speciale dag voor zichzelf hadden.
3. De kleuren oranje en zwart staan voor Halloween, oranje is de kleur van pompoenen en
herfst en zwart staat voor dood en duisternis.
4. Het verkleden met Halloween is een Keltische traditie waarbij jonge mannen zich in het
wit hulden en hun gezichten zwart verfden met as, om zo de boze geesten te verjagen.
Jaren later ging iedereen zich verkleden zodat de boze geesten hen niet zouden herkennen.
5. Samhainophobia is de angst voor Halloween.
6. Jack O’Lantern, een uitgeholde pompoen waar een eng gezicht is uitgesneden. Volgens
een Ierse legende is deze typische Halloween decoratie vernoemd naar een gierige man
genaamd Jack. Hij bedonderde de duivel een paar keer en zo werd hem de toegang tot
hemel en hel ontzegd. De duivel gooide Jack een gloeiend kooltje na. Jack stopte het
kooltje in een knol en had zo een lantaarn die voor hem de weg verlichtte. Oorspronkelijk
werden er dus knollen gebruikt om deze lantaarns te maken.
7. Trick or treat, dit betekent snoep of je leven, het gebruik van snoep ophalen door
kinderen is een middeleeuws gebruik, waarbij mensen bedelden voor voedsel om in ruil
daarvoor te bidden voor mensen.
8. In Mexico vieren ze in plaats van Halloween, the day of the dead op 1 en 2 november.
De stedelingen verkleden zich als geesten en paraderen over straat.
9. Er wordt beweerd dat wanneer je je kleren binnenstebuiten draagt op Halloween en je
achteruit loopt je een heks zult tegenkomen.
10. Het zien van een vleermuis op Halloween werd beschouwd als nogal een onheilspellend
teken. Als een vleermuis drie keer vliegend rond het huis werd gezien, betekende dat
iemand in dat huis spoedig zou sterven. Of als er een vleermuis in je huis rond vloog dan
zou je huis ‘haunted’ zijn, de geesten hadden dan de vleermuis in huis gelaten.
11. The Village Halloween
parade in New York is de
grootste Halloween parade in
de Verenigde Staten. De
parade bestaat uit 50.000
deelnemers en trekt meer dan
2 miljoen toeschouwers.
12. Op 28 oktober wordt in
Amerika het meeste snoep
verkocht. Ook worden jaarlijks
miljoenen dollars uitgegeven
aan Halloween kostuums en
feesten.
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Kerstconcert in de Heugte

Het koor bestaat uit 45 zangers, 5 muzikanten en een gekwalificeerde dirigent!
KERSTCONCERT
ZALENCENTRUM / DORPSHUIS “DE HEUGTE”
NIEUW – BALINGE
ZONDAG 17 DECEMBER 2017
AANVANG: 14.00 uur, ZAAL OPEN 13.00 uur!
Kaarten in de voorverkoop € 3,50 p.p.
(bij José of in de Heugte)
inclusief kopje koffie / thee!
Aan de zaal € 4,50 p.p.

_____________________________________________________________________________________
Herfst…
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It’s up2you!
Er is een nieuw project voor de jeugd in Midden-Drenthe gestart; It’s up2you. Met dit
project worden jongeren uitgedaagd om met ideeën te komen om hun eigen omgeving te
verbeteren. Up2you is een gezamenlijk project van het Dorpenoverleg Midden-Drenthe,
gemeente Midden-Drenthe en het team jongerenwerk van Welzijnswerk Midden-Drenthe.
Wat is Up2you?
Jongeren worden uitgedaagd om met een idee te komen waarmee ze hun eigen dorp leuker
en leefbaarder kunnen maken. Iedere jongere vanaf 12 jaar kan zijn of haar idee insturen
via social media. Bijvoorbeeld door middel van een film, vlog, animatie of presentatie. Ze
doen zo mee aan de wedstrijd en maken kans op een geldbedrag. De beste ideeën krijgen
budget en/of ondersteuning om het plan uit te voeren. Het mag gaan om een activiteit,
voorziening, project etc.
Vanuit de drie organisaties is een projectgroep samengesteld waar ook twee talentvolle
jongeren (Adinda Knevel en Robbert Oosting), deel van uitmaken. Door de laagdrempelige
opzet die aansluit bij de leefwereld van de jongeren hopen we veel leuke, bijzondere en
creatieve filmpjes te ontvangen. Het project wordt eind 2017 afgesloten met een feestelijke
bijeenkomst. Meer informatie over dit project is te vinden op de website:
http://www.up2youchallenge.nl/

_____________________________________________________________________________________
Ledenvergadering 2017 IJsvereniging Nieuw-Balinge
Geacht lid,
Hierbij nodigen wij u uit voor de jaarlijkse ledenvergadering van de IJsvereniging NieuwBalinge op donderdag 22 november 2017 a.s., aanvang 20.00 uur in de kantine aan de
Mantingerweg. Het financiële jaarverslag zal op de jaarvergadering worden verstrekt.
De notulen van de vorige vergadering worden op de avond van de vergadering verstrekt.
Agenda
- Opening
- Mededelingen
- Notulen vorige vergadering
- Jaarverslag secretaris
- Jaarverslag penningmeester
- Verslag kascommissie Jan Smeenge / Annemiek Bouwmeester-Santing
- Benoeming kascommissie
- Verkiezing bestuur
Aftredend en niet herkiesbaar: Aaldert Span
Het bestuur zoekt naar iemand die bereid is om plaats te nemen in het bestuur.
- Pauze
- Begroting 2018
- Contributie verhoging
- Rondvraag
- Sluiting
Dorpsblad Kontakt 2017
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Nieuws van Bi’j Oons
Dag allemaal,
Allereerst excuses voor een ontstaan misverstand: de
kerstmarkt houden we natuurlijk niet op zondag 17 december
maar op zaterdag 16 december. Bedankt dat oplettende
lezers ons erop attent hebben gemaakt! Dus nogmaals:
zaterdag 16 december vanaf 16:00 uur kerstmarkt op het parkeerterrein van Bi’j Oons.
Mensen die een kraam willen huren kunnen zich aanmelden via tel: 06-25390885. U mag
uiteraard ook zelf voor een kraam zorgen.
De herfst is begonnen, dus Sint-Maarten staat weer voor de deur! Kinderen zijn op 11
november vanaf 18:00 uur van harte welkom om een Sint-Maartenlied in het theehuis te
zingen. Als beloning krijgen ze een drankje met wat lekkers erbij. Zo kunnen de kinderen
met goed gesmeerde keeltjes hun snoeptocht voortzetten!
Dan nog het menu voor deze maand:

20 oktober: Verschillende soorten
macaroni.

27 oktober: Diverse groenten, met
gebakken en/of gekookte aardappelen en
kip.

3 november: Zelfgemaakte lasagne en
spaghetti.

10 november: Huisgemaakte snert met
brood en spek.

17 november: Stamppot boerenkool met
rookworst.

Leuk dat steeds meer mensen aanschuiven op vrijdagavond! Ook u bent van harte welkom
om mee te eten. Meldt u de donderdag ervoor aan en om 18:00 uur staat een bord klaar!
Vriendelijke groet, Jan en Aukje
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Boekenmarkt
Op 13 oktober van 12.30 tot 13.10 uur is er
een boekenmarkt in de gymzaal en in school.
Kinderen van de meester Sieberingschool
verkopen hun boeken voor een vast bedrag
per boek, namelijk 0,50 cent. Natuurlijk is
iedereen welkom om te komen!
Heeft u nog boeken die u wilt missen? Neem dan contact op met
Judith van der Poel (06-18269054) of Gea Kist-Slomp (0528321310). We komen de boeken graag bij u ophalen.
Deze boeken willen we tijdens de
boekenmarkt verkopen. De
opbrengst, van de door u
geschonken boeken, komt ten
behoeve van de school.
Aansluitend aan de boekenmarkt is de afsluiting van de
kinderboekenweek, om 13.15 uur in de gymzaal. Het
thema is griezelen, onder het motto ‘gruwelijk eng’. U bent
ook van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn!

_____________________________________________________________________________________
Belangrijke mededeling oud papier
Graag uw container vanaf 17.00 uur aan de straat zetten i.p.v. 18.30 uur.
Alvast bedankt namens de Meester Sieberingschool

___________________________________________________________
31 oktober – Maarten Luther – ‘Zie, Ik maak alle dingen nieuw!’
Velen zullen de datum 31 oktober alleen kennen als de dag van Halloween. Toch is de
gebeurtenis die dit jaar op 31 oktober precies 500 jaar geleden is, van nog veel groter
belang. Het was de datum waarop de Duitse monnik Maarten Luther in de stad Wittenberg
onbedoeld een ingrijpende verandering in gang zette. Na een (tientallen) jarenlange
zoektocht naar echte rust en vrede, had Maarten ontdekt dat niet zijn eigen inspanningen
en ook niet zijn manier van leven hem de rust gaf. Op zekere dag ontdekte hij in de Bijbel,
die hij al zo vaak gelezen had, een geweldige tekst. ‘De rechtvaardige zal uit het geloof
leven.’ Geloof in de Heere Jezus Christus, Die Zijn eigen leven gaf om verloren, rusteloze
mensen, te redden en de echte rust te geven. Deze gebeurtenis staat bekend als de
Hervorming, de Reformatie.
Ook dit jaar besteden de beide plaatselijke kerken daar aandacht aan. U en jij wordt van
harte uitgenodigd om daar bij te zijn. Dit jaar is het in het kerkgebouw van de Christelijke
Gereformeerde Kerk te Nieuw-Balinge, Verlengde Middenraai 97. Dr. W. Verboom uit
Harderwijk zal spreken over het onderwerp ‘Zie, Ik maak alle dingen nieuw.’ De avond
begint om 19.30 uur en na afloop kunt u nog blijven voor een kop koffie (of thee) met iets
erbij.
Namens de Herv. Gemeente te Nieuw-Balinge en de Chr. Ger. Kerk te Nieuw-Balinge,
Reinder Ymker
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Gezondheidsmarkt in de Heugte
Op zaterdag 16 september vond in de Heugte de gezondheidsmarkt plaats. De redactie van
Kontakt nam een kijkje!
De dag begon regenachtig en mogelijk lieten de potentiële bezoekers zich hierdoor leiden,
want het liep in de ochtend niet echt storm qua bezoekers. Naar we later hoorden was er in
de middag gelukkig meer belangstelling. Want een bezoekje aan deze ‘markt’ was zeker de
moeite waard. Bent u niet geweest? U heeft écht iets gemist.
In de grote zaal was een heuse markt waar van alles werd aangeboden: van kinderkleding
tot sieraden en gezonde producten. In de ronde zaal konden o.a. diverse proefjes gedaan
worden, er kon op een zandtafel getekend worden, een robot kon geprogrammeerd worden
met een computer en je kon een (komisch) portret van jezelf laten maken. Ook werd er in
de ronde zaal een workshop 50+ gym gegeven, waar fanatiek aan mee werd gedaan. Het
springkussen met discoverlichting viel buiten helaas letterlijk in het water. In de jeugdsoos
was een verpleegkundige aanwezig die een lichamelijke check uitvoerde en indien nodig
kon doorverwijzen naar de huisarts. In de voormalige peuterspeelzaal konden diverse
testen gedaan worden, gericht op bijvoorbeeld ooghandcoördinatie en sprongkracht en in
de gymzaal kon de conditietest gedaan worden die onder andere wordt afgenomen bij de
politie. Een aantal bezoekers durfde zich hier aan te wagen!
Al met al genoeg activiteiten voor een paar uur vermaak, voor zowel jong als oud.
Complimenten voor de organisatie!
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Activiteitenkalender oktober / november / december

OKTOBER
6 oktober

Klaverjassen ijsvereniging

13 oktober

Boekenmarkt mr. Sieberingschool

20 oktober

Klaverjassen ijsvereniging

28 oktober

Bingo de Heugte

31 oktober

Bijeenkomst in de Chr. Geref. Kerk

NOVEMBER
3 november

Klaverjassen ijsvereniging

5 november

Oud papier

17 november

Klaverjassen ijsvereniging

22 november

Ledenvergadering ijsvereniging

25 november

Bingo de Heugte

DECEMBER

36

1 december

Klaverjassen ijsvereniging

2 december

Pubquiz de Heugte

15 december

Klaverjassen ijsvereniging

17 december

Kerstconcert de Heugte

29 december

Klaverjassen ijsvereniging
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Huisartsen
Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur:
• Huisartsenpraktijk Noordscheschut
Mevr. Dahler
Tel. (0528) 741012
• Huisartsenpraktijk Ettenheim
Mevr. Damman
Tel. (0528) 745060
• Huisartsenpraktijk Hollandscheveld
Dhr. Miellet/Dhr. Veenhouwer
Tel. (0528) 34 12 19
• Huisartsenpraktijk Elim
Dhr. Mors/Dhr. Brugman
Tel. (0528) 35 12 12
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

Openingstijden Gemeentehuis
• Westerbork, B.G. van Weezelplein 10
Dinsdag van 8.30 tot 12.00

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 2017
Chr. Geref. Kerk Nieuw-Balinge
● Zondag 8 oktober
9.30 uur
Ds. R. Kok
14.30 uur
Ds. R. Kok
● Zondag 15 oktober
9.30 uur
Ds. T. Wijnsma
14.30 uur
Ds. T. Wijnsma
● Zondag 22 oktober
9.30 uur
Ds. W.W. Nijdam
14.30 uur
Ds. W.W. Nijdam

Preekrooster 2017
Ned. Hervormde Kerk Nieuw-Balinge
● Zondag 8 okt.
10:00 uur ds. A.N. v.d. Wind (Hollandscheveld)
15:00 uur ds. J .W. Goossen (Vriezenveen)
● Zondag 15 okt.
10:00 uur ds. P. Vermeer (Wezep)
15:00 uur ds. W.C. Polinder (Kamperveen)
● Zondag 22 okt.
10:00 uur ds. J.A.A. Geerts (Zalk-Veecaten)
15:00 uur ds. J. Boer (Ermelo)
● Zondag 29 okt. (einde herfstvakantie)
10:00 uur ds. G.H. Nijland (Mastenbroek)
15:00 uur ds. G.H. Molenaar (Doornspijk)
● Woensdag 1 nov. (dankdag)
14:00 uur ds. J. den Dikken (Nunspeet)
19:30 uur ds. H. Russcher (Nijkerk)
● Zondag 5 nov.
10:00 uur ds. J .W. Goossen (Vriezenveen)
15:00 uur ds. E. Mijnheer (Oene)
● Zondag 12 nov. (VHA)
10:00 uur ds. J .W. Goossen (Vriezenveen)
15:00 uur ds. A. v. Herk (Hasselt)

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

• 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

Wijzigingen voorbehouden. In de ochtend is er
oppas voor de kleinsten in de consistorie bij de
kerk.

Gym 55+ers in Dorpshuis de Heugte

Koersbal in Dorpshuis de Heugte

Dinsdag van 9.15 uur tot 10.00 uur,
Loop gerust eens binnen!

Woensdag van 9.30 uur tot 11.30 uur.
Nieuwe leden zijn welkom!
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Ophaalschema containers
04-10 GROEN
25-10 ORANJE
11-10 ORANJE
01-11 GROEN
17-10 GRIJS
08-11 ORANJE
18-10 GROEN
14-11 GRIJS
Oud Papier
Oud papier wordt opgehaald door de mr.
Sieberingschool op 5 november.
Vanaf 17.00 uur wordt het oud papier met een
pers/kraakwagen opgehaald. Het verzoek om
het papier gebundeld, in dozen of in de daarvoor
bestemde container, aan de weg te zetten. De
handvatten van de container naar de weg toe
zetten. 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.

Contactgegevens Humanitas
• Midden-Drenthe
midden-drenthe@humanitas.nl
• Zuid-Drenthe
zuid-drenthe@humanitas.nl
• Tel. (0528) 27 79 92 | www.humanitas.nl
Ophalen grof vuil of container stuk?
Gemeente Midden Drenthe: (0593) 53 92 22
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

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
______________________________________
Buurtpreventie App

• 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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Wilt u lid worden van de buurtpreventie
WhatsApp groep? Neem contact op met Martin
Wind: 06-30939420
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OBS Meester Sieberingschool

Kindcentrum Siebering (0-12 jaar)

Haarweg 27 – Tel. (0528) 32 13 55

Zoekt u opvang voor uw kinderen of wilt u
uw peuter voorbereiden op school dan
kunnen jullie terecht bij kindcentrum
Siebering.

e-mail: info.sieberingschool@obomd.nl
Schoolfonds
Het Schoolfonds van de meester Sieberingschool in
Nieuw-Balinge, is opgericht op 6 september 1979.
De leden van het schoolfonds zijn mensen die de
meester 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

S.V. Nieuw-Balinge

Op maandag-, woensdag- en vrijdagmorgen
van 8:30-11:30 is er peuteropvang voor
peuters van 2 tot 4 jaar. Op deze ochtenden
bereiden wij jullie peuters spelenderwijs
voor op de basisschool. We spelen in de
speelhoeken, we gaan knutselen, lezen een
boekje en zingen liedjes in de kring en leren
samen spelen. Een paar keer per jaar doen
we activiteiten met groep 1 en 2 van de
basisschool. Zo hebben de peuters een fijne
doorgaande lijn naar de basisschool en
maken we de overstap zo fijn mogelijk.
Naast deze peuterochtenden bieden wij ook
kinderopvang aan. Zo kan er voor de
peutergroep aan al eerder gespeeld worden
of na tijd een broodje gegeten worden. Ook
op andere tijden/dagen en in de vakanties
kan uw kind komen spelen bij ons. Elke dag
na 14:00 uur is er buitenschoolse opvang
mogelijk.
Kijk voor meer informatie op
www.kitsprimair.nl of kom eens gezellig
langs voor informatie en neem een kijkje.
Jeugd- en tienersoos

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.

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

Openingstijden dorpshuis de Heugte

S.V. Nieuw-Balinge

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Vrijdag
Keuken
Zaterdag
Keuken Bingo
Zondag
Keuken

De voetbalvereniging van Nieuw-Balinge
heeft een gezamenlijke jeugdafdeling met
Witteveen: WNBC ’09. Er zijn 8 jeugdteams.
Tevens zijn er 2 herenteams en 2
damesteams.

09.00
09.00
09.00
16.30
16.30
22.30
20.30
17.00
17.00

–
–
–
–
–
–
–
–
–

12.00
12.00
12.00
20.00
19.00
01.30
23.30
21.00
19.30

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

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

Voor meer info kunt u zich wenden tot het
bestuur:
Evelien Sok (voorzitter)
Inge Tump (afdeling jeugd)
Snacks kunnen op vrijdag en zondag ook telefonisch Winfred Sallomons (wedstrijdsecretaris)
besteld worden: (0528) 32 13 00.
Harry Hurink (penningmeester)
Netty Jager (ledenadministratie)
Verder is het dorpshuis op alle dagen geopend op
Miranda Schutte (scheidsrechtercoördinator)
afspraak, voor diverse activiteiten.
Lo Dijkstra (leden)
Website: www.svnieuw-balinge.nl
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GJVV
Bestuur:
Voorz. Evelien Sok
Penn. Fia Jager
Secr. Delia Slomp
Lid
Heidi Koekoek
Lid
Mariska Schonewille
MAANDAG; Volleybal
Dames recreanten 3
DINSDAG; Volleybal
Herenvolleybal (16+)
WOENSDAG; Volleybal
Dames Recreanten 1
DONDERDAG; Volleybal
Dames Recreanten 2
DONDERDAG: gymnastiek
1e groep, vanaf 4 jaar
2e groep
3e groep

Welzijnswerk Midden-Drenthe
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.

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

32
32
32
32

14
12
10
10

82
24
11
24

19.00 – 20.00
20.30 – 21.30
19.30 – 20.30
19.30 – 20.30
17.15 – 18.00
18.00 – 18.45
18.45 – 19.30

Welzijnswerk is er voor alle inwoners van de
gemeente Midden-Drenthe. U kunt met al
uw vragen op het gebied van wonen, welzijn
en zorg bij ons terecht. Maar ook met
vragen over bijvoorbeeld mantelzorg,
vrijwilligerswerk en leefbaarheid.
-U kunt ons bellen van maandag tot en met
donderdag van 08.30 – 17.00 uur en op
vrijdag van 08.30 – 12.00 uur op
telefoonnummer 088 16 51 200.
-U kunt een e-mail sturen naar:
beilen@welzijnswerkmd.nl
smilde@welzijnswerkmd.nl
westerbork@welzijnswerkmd.nl
-Of ons bezoeken:
Op maandag tot en met donderdag van
08.30 – 12.00 uur:

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!

*Karspelstraat 5, 9411 ND Beilen
*Stuurboord 1, 9422 HT Smilde
*Burg. v. Weezelplein 10, 9431 AG
Westerbork

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.

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.

Elke 1e dinsdag van de maand knippen zonder
afspraak tussen 18.00 en 19.30!

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 secretaris, via
secretaris.pb@nieuwbalinge.eu.

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

Studio Tyara
Praktijk voor therapie, massage en
schoonheidsverzorging.
Netty Jager. Tel. (0528) 32 17 17

Openingstijden winkel:
Maandag
Dinsdag t/m donderdag
Vrijdag
Zaterdag

09.00 tot
08.00 tot
08.00 tot
08.00 tot

18.00 uur
18.00 uur
17.30 uur
16.00 uur

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

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