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Voorwoord

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

(0528) 78 50 54
(06) 13 86 00 18
(06) 52 50 00 96
(06) 28 99 16 80

: redactiekontakt@outlook.com
: Verlengde Middenraai 53a
7938 PA Nieuw-Balinge

In deze editie van Kontakt leest u
onder andere:
Een lekker recept.

: 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

Nieuwe rubriek: Huisdier van de
maand!
Interview met Linda Doldersum
Bericht van de Goudplevierrun

Belangrijke punten voor het inzenden van kopij:

Kontakt gaat de lucht in!

-

Bericht van de kinderclub

-

-

Kopij digitaal aanleveren in een Word-bestand.
Kopij en advertenties altijd
aanleveren vóór de 28e dag van de maand.
Het plaatsen van kopij is geheel voor de
verantwoordelijkheid van de inzender.
Indien nodig, zullen kleine (tekstuele)
aanpassingen zonder overleg gedaan worden.
Kopij wordt aangepast naar de huisstijl.
Wanneer er ingrijpend dient aangepast te
worden, doen we dit in overleg met de inzender.
Anoniem plaatsen van kopij is mogelijk, mits de
naam van de inzender bij de redactie bekend is.
Aangeleverde kopij kan worden geweigerd voor
plaatsing, dit ter beoordeling van de redactie.
Plaatsing van kopij wordt geweigerd indien deze
is gericht tegen personen of groeperingen met
het oogmerk van negatieve publiciteit.
Het plaatsen van kopij is gratis voor inwoners
van Nieuw-Balinge (particulieren).
Plaatsen van een incidentele kleine advertentie is
gratis voor inwoners van Nieuw-Balinge
(particulier).
Voor zakelijke advertenties bestaan vaste
tarieven.
Voor kopij, afkomstig van buiten Nieuw-Balinge,
worden kosten in rekening gebracht als er sprake
is van commerciële doeleinden.
Dit ter beoordeling van de redactie.
Kontakt verschijnt maandelijks, met uitzondering
van de maand augustus.
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Zo stemde Nieuw-Balinge
Bericht van de wandelvierdaagse
Nieuws van Bi’j Oons
Verslag van het slaapfeest in de
tienersoos.
Belangrijk AED nieuws!
Nieuws van de meester
Sieberingschool
Bericht van de IJsvereniging
Mededelingen van Plaatselijk Belang
Column van Alexandra van ’t Veer.
En… nog veel meer!
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Het raadselspel
Prijsvraag voor de maand maart luidde als volgt:
Een jongen was op een kermis en ging
naar een kraam waar een man zei tegen de
jongen: "Als ik jouw exacte gewicht op dit
stuk papier kan schrijven dan moet je mij
50 euro geven, maar als het me niet lukt
zal ik je 50 euro betalen." De jongen keek
om zich heen en zag geen weegschaal,
zodat hij denkt .Ik moet alleen maar
zeggen dat ik meer of minder weeg. Aan
het einde betaalt de jongen toch 50 euro
aan de man . Hoe heeft de man de
weddenschap kunnen winnen?
Antwoord:
De man heeft uiteindelijk letterlijk “jouw exacte gewicht” op een papier geschreven. De
jongen kon niks anders dan toch de 50 euro betalen!
Wellicht een makkelijk raadsel: Alle 3 de inzenders hadden het antwoord goed! Er kan er
maar 1 de winnaar zijn! Gefeliciteerd Heleen Koekoek! We zorgen dat de prijs zo snel
mogelijk naar je toe komt!

Prijsvraag voor de maand april luidt als volgt:
Touwladder
Een schip ligt aan de pier. Vanaf de reling hangt een
touwladder naar beneden. De onderste tree van de
touwladder raakt het water. De touwladder is 30 cm
breed, 270 cm lang en elke tree is 1 cm dik zit 34 cm
van een andere tree vandaan. Als het vloed wordt,
stijgt het water met 15 cm per uur. Hoe lang duurt
het voordat het water de bovenste tree van de ladder
raakt?

Het antwoord op het raadsel 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.
________________________________________________________________________

Contributie S.V. Nieuw-Balinge
Vanaf begin mei wordt de contributie weer afgeschreven van
S.V. Nieuw-Balinge.
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Recept: Broodje kipburger met cheddar en tzatziki
Ingrediënten:
2 eetlepels grove Zaanse mosterd
200 gram ijsbergsla
600 gram kipgehakt naturel
150 gram koelverse tzatziki
4 cheddar kaasplakjes
150 gram frisse komkommermix
4 hamburgerbroodjes
1 eetlepel olijfolie
4 tomaten
Bereiding:
Meng de mosterd, peper en eventueel zout door het kipgehakt en draai er zoveel burgers
van als je nodig hebt. Verhit een koekenpan met antiaanbaklaag zonder olie of boter en
bak de kipburgers 12 min. op middelhoog vuur. Keer halverwege en leg de laatste 3 min.
op elke burger een plakje cheddar. Verhit ondertussen de pan zonder olie of boter. Snijd de
hamburgerbroodjes doormidden en gril de snijkanten om en om in 1 min. goudbruin. Snijd
de tomaten in plakjes. Beleg de broodjes elk met wat sla, 1 el tzatziki, een burger, wat
plakjes tomaat en een beetje rauwkost. Meng de rest van de rauwkost, tomaten en sla met
de olie. Serveer de salade met de hamburger en de rest van de tzatziki apart erbij.
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Nieuwe rubriek: Huisdier van de maand!
Wat is je naam: Annie.
Wat ben je voor dier: Lapjespoes.
Hoe oud ben je: 4 jaar.
Wie zijn je baasjes: Bryan en Ramon.
Waar woon je: Omgeving de Breistroeken.
Wat voor avonturen maak je mee: Ik heb
onderhand al 8 van mijn 9 levens verspild
door hele domme stunts uit te halen. Een
gevolg hiervan is dat ik nog maar 3 pootjes
heb en de dierenarts op vakantie kan naar de
Bahama’s. Desondanks leef ik nog steeds en
zijn mijn baasjes dol op me!
Wat is je mooiste speeltje: een zacht
schuimballetje waar ik keihard achteraan ren.
Wat is je lievelingseten: Lekkere droge
brokjes en af en toe een vers muisje.
Wil je jouw huisdier ook in deze rubriek? Dat
kan! Mail je foto en de antwoorden op de bovenstaande vragen naar:
redactiekontakt@outlook.com en wie weet zie je jouw huisdier hier terug!

4

Dorpsblad Kontakt 2018

Dorpsblad Kontakt 2018

5

6

Dorpsblad Kontakt 2018

Even voorstellen!
Mijn naam is Linda Doldersum, ik ben 29 jaar. Ik woon
samen met mijn Welsh springer spaniël Kayleigh (geboren
april 2016) in een hoekwoning van een rijtje van vier aan de
Robertusweg in Nieuw-Balinge. Ik ben geboren in Delfzijl,
waarna ik, toen ik het ziekenhuis uit mocht, in Wagenborgen
ben gaan wonen. Hier heb ik mijn jeugd doorgebracht. Op
mijn 16de zijn mijn ouders en ik verhuisd naar Stadskanaal.
Ik heb 2 oudere broers maar die waren toen al uit huis. In
Stadskanaal heb ik in 2012 een eigen huisje gekregen en heb
ik in 2014 mijn eerste hond gekregen, een Welsh springer
spaniël. Deze hond heb ik vanaf 8 weken tot 13 maanden in
huis gehad, daarna is ze als hu lphond aan de slag gegaan. In
2015 heb ik mijn eigen Welsh springer spaniël (Kayleigh) gekregen. Sinds 2015 ben ik
vrijwilligster geworden bij hulp honden school De Click. Voor hun observeer ik honden om
te kijken of ze misschien geschikt zijn als hulphond. In april 2017 ben ik Doggies Way
begonnen. Doggies Way bestaat uit het uitlaten van honden, dag- en vakantie opvang
verzorgen en individueel trainen van honden.
In Stadskanaal woonde ik niet zo heel groot, maar ik vond het ook erg vervelend dat ik
altijd een half uur moest rijden om in een losloop gebied te zijn. Daardoor ben ik eigenlijk
op zoek gegaan naar een andere woning. Ik wilde vooral meer het Drentse land in gaan. Al
gauw kreeg ik een woning aangeboden in Nieuw-Balinge. Ik dacht bij mezelf… Waar?! Toch
ben ik maar eens gaan kijken. Heerlijk, wat een mooie omgeving rondom het huis, maar
ook lekker dichtbij verschillende uitlaatplekken. Dit wilde ik wel! In augustus 2017 heb ik
dan ook de sleutel gekregen en ik woon er sindsdien met heel veel plezier.
Even terugkomend op mijn bedrijfje: ik heb hiervoor nog geen specifieke opleidingen
afgerond. Wel ben ik bezig met de opleiding tot kynologisch instructeur bij Dogvision en
heb ik een certificaat voor de cursus “hond in de zorg”. Ik heb altijd al iets met honden
gehad en het leek mij super leuk om hier mijn werk van te maken. Tot nu toe ben ik super
blij met wat ik doe!
Wil je meer weten over mijn bedrijfje stuur
dan gerust een mailtje naar
info@doggiesway.nl of kijk eens rond op mijn
website www.doggiesway.nl
Er wordt mij de vraag gesteld hoe mijn
dagelijks leven er eigenlijk uitziet. Dit
bestaat uit eten en drinken geven, aaien,
knuffelen en uitlaten van de honden. Ow ja,
soms ook nog even een praatje maken met
de eigenaren. Maar voornamelijk ben ik bezig
met honden!
Nog een leuke vraag: wat heb je naast je
werk als hobby? Ben ik dan heel erg als ik
zeg dat mijn honden mijn hobby zijn? Ik kan zeggen dat ik namelijk van mijn hobby mijn
werk heb gemaakt! Of heb ik van mijn werk mijn hobby gemaakt? Ik weet het niet meer!
Lees ik Kontakt? Jazeker doe ik dat! Ik vind dat er leuke en interessante dingen in staan!
Ik twijfelde dan ook niet toen ik gevraagd werd voor dit interview!
Voor meer info of een kennismaking, zie www.doggiesway.nl of bel 06-39765544.
Dorpsblad Kontakt 2018
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Goudplevierrun 2018
Zaterdag 7 juli om 14:00 uur zal het startschot klinken van de 9e
editie van de Goudplevierrun. De Goudplevierrun is een uniek
hardloopevenement dat jaarlijks gehouden wordt in het Drentse
Nieuw-Balinge. Genieten van de natuur en de gemoedelijke sfeer is
de doelstelling van deze run. Net als voorgaande jaren heeft u de
keuze uit een route van 6 en 10 kilometer (de 6 kilometer route kan ook wandelend
afgelegd worden). Beide routes voeren door bossen, over heidevelden en door het
prachtige ‘Mantingerzand’.
Ook dit jaar zal er weer een kidsrun zijn! Deze zal dit jaar om 13:00 uur beginnen.
Opgeven voor de Goudplevierrun is vanaf 1 april mogelijk en kan via onze website:
www.goudplevierrun.nl of door een e-mail te sturen naar
inschrijvengoudplevierrun@hotmail.com. Vermeld hierbij uw naam, geboortedatum,
woonplaats en eventueel de maat van het hardloopshirt dat u wilt bestellen.
Wij wensen u veel succes met de
voorbereidingen en zien u graag aan de
start op zaterdag 7 juli in Nieuw-Balinge!
Daarnaast zoeken we versterking! Wie o
wie wil ons dit jaar helpen met de
organisatie van het leukste hardloop
evenement van Nieuw-Balinge?
Bij interesse kan er contact opgenomen
worden met Hilde, Denise of Richard of
mail naar goudplevierrun@hotmail.com.
Hilde Wielink, Denise Guichelaar en
Richard van den Bosse
Organisatie Goudplevierrun
________________________________________________________________________

Gevonden voorwerp!
Deze sleutel lag voor de buitendeur van de gymzaal. Wie
herkend deze sleutel? De eigenaar kan zich melden bij school
en de sleutel ophalen!

Fotografiecursus buurtacademie
De Fotografiecursus voor de maand april zit vol!
Voor de maand mei hebben we nog vier plekken vrij.
Mocht u dus ook nog graag een fotografiecursus willen
volgen, dan kan dat op dinsdag 1 mei, 8 mei en 15 mei!
Er kunnen in totaal maar acht mensen meedoen, dus vol
is vol! Mail of bel met José 06 13621011 of
josepost4@hotmail.com
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Kontakt gaat de lucht in!
Op 6, 7 en 8 april komen er een 30-tal
parachutisten uit diverse Europese landen naar
onze regio om stil te staan bij de gebeurtenissen
van 1940 – 1945. We herdenken diegenen die
streden voor onze vrijheid in Europa op een
wijze die bij hun past; namelijk met een aantal
parachutesprongen.
Op 7 en 8 april 1945 ging operatie Amherst van
start. Operatie Amherst was de codenaam van
de geallieerden voor een speciale commandoactie ter bevrijding van Drenthe als voorbereiding van de aanval op Groningen, tijdens de
Tweede Wereldoorlog. Destijds zijn er droppings uitgevoerd boven Drenthe, waarvan niet
precies bekend is wie waar terecht is gekomen. Zeker is echter dat bij het Mekelermeer
meerdere geallieerden zijn geland.
Afhankelijk van de weersomstandigheden vindt in Nieuw-Balinge op zondag 8 april tussen
10:00 en 13:00 uur een dropping plaats achter de boerderij van familie Verkleij aan de
Verlengde Middenraai 28. Kontakt gaat met het vliegtuig mee om pakkende foto’s te
maken en verslag te doen van deze bijzondere gebeurtenis! Daarnaast zouden we graag in
contact komen met Nieuw-Balingers die getuige waren van deze dropping op de bewuste 8
april 1945. Alle informatie is welkom zodat we in Kontakt van mei een mooi artikel aan
deze bijzondere gebeurtenis kunnen weiden. Getuigen, of mensen met meer informatie
kunnen zich melden via redactiekontakt@outlook.com o.v.v. “Dropping Nieuw-Balinge”.

Kinderclub
Op de eerste dag van de lente
hadden we weer een kinderclub
middag georganiseerd. Het was
knutselen onder leiding van
Jacqueline Zwiebel van Kreakracht.
Het was wel bijzonder knutselen.
Schilderen op doek en op het
lichaam met glow in the dark verf.
De kinderen begonnen met het
maken van een schets op een wit doek. Er werden mooie
creaties gemaakt, zo uit de losse pols of met behulp van diverse
sjablonen. Nadat iedereen hiermee klaar was, gingen de
gewone lichten uit en kon er geverfd worden met het black light
aan. Wat leverde dat mooie
plaatjes op. Het leek echt wel
magie! Na een glaasje ranja met iets lekkers ging de
beauty salon open. Nou dat hebben we geweten. Of
iedereen er nu mooier op is geworden, dat is de vraag.
Je kon namelijk ook met stiften op je gezicht tekenen en
dan met een black light zaklamp erop schijnen. Er is
ontzettend veel om gelachen, want het was ook echt heel
grappig. Helaas of gelukkig konden de papa’s of mama’s
het niet meer zien toen ze weer werden opgehaald. Wij
vonden het weer een hele geslaagde middag met veel
enthousiaste kinderen.
Dorpsblad Kontakt 2018
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Zo stemde Nieuw-Balinge op 21 maart 2018 voor de Gemeenteraad
Nieuw-Balinge

PvdA
Gem. Bel.
VVD
CDA
Chr. Unie
Groen L.
D66
G.Bel.SBW
Red ‘t Nrd.
Blanco
Ongeldig
Totaal

Aantal stemmen
2010 2014 2018
172 128 92
42
59
76
57
49
63
53
41
56
53
69
54
19
30
38
12
19
27
14
16
26
10
0
4
1
2
0 _ 2+
424 425 435

Midden – Drenthe
%
2014
PvdA
21,8
CDA
16,9
VVD
14,7
D66
12,3
G.Bel.SBW 10,9
Gem. Bel. 8,2
Chr. Unie
7,8
Groen L.
7,7

%
Aantal zetels
2018 2014 2018
16,2 6
4
15,5 4
4
15,9 3
4
10
3
2
13
2
3
12,8 2
3
8,3
2
2
5,4
1
1+
23

Het aantal in Nieuw-Balinge uitgebrachte stemmen (435) is globaal gelijk aan dat bij de
gemeenteraadsverkiezingen in 2010 (424) en 2014 (425). Dat maakt een onderlinge
vergelijking eenvoudig. Dit jaar waren er echter wel 20 stemmen méér onder de strijdende
partijen te verdelen dan in 2014: 10 van Red ’t Noorden dat nu niet meedeed, en 10
stemmers méér.
Het meest opvallende aan de uitslag is wederom het aanzienlijke verlies van de PvdA.
Vergeleken met 2014 raakte de partij 36 stemmen kwijt. De meeste andere politieke
partijen hebben hiervan geprofiteerd, het meest Gemeentebelangen dat er 17 stemmen
bijkreeg.
Landelijk gezien, waren de plaatselijke partijen de grote winnaars. Zij verwierven ca. 33%
van alle stemmen. In Nieuw-Balinge was dit ca.23%. De gevestigde, grote partijen boetten
landelijk aan zetels in. Dat geldt echter niet voor Nieuw-Balinge, waar zowel de VVD als
CDA en D66 juist wonnen. Het is opvallend dat de Christen Unie in Nieuw-Balinge een
verlies van 14 stemmen te incasseren kreeg, maar in Midden – Drenthe in z’n geheel winst
boekte. In Assen werd het zelfs de grootste partij.
Werd Groen Links in Amsterdam de grootste partij, in Midden - Drenthe kreeg zij geen voet
aan de grond. Zij verloor zelfs aanhang en moet zich met één zetel tevreden stellen,
hetgeen ook in Hoogeveen het geval is. In Assen echter ging de partij van 1 naar 4 zetels.
Het beeld is dus zeer divers.
Menigeen vraagt zich af, waarom we in Midden - Drenthe 2 partijen hebben die zich met de
naam Gemeentebelangen tooien. Wanneer zij gefuseerd zouden zijn, dan waren nu samen
met 6 zetels de grootste partij in de gemeenteraad en konden ze waarschijnlijk ook een
wethouder leveren. Een gemiste kans.
Elke rechtgeaarde Nieuw-Balinger vraagt zich uiteraard af, hoe onze dorpsgenoten José,
Agnes en Teun die allen op een niet-verkiesbare plaats stonden, het er hebben afgebracht.
Hier volgt het resultaat:
politieke
plaats
Nieuw Balinge
Midden - Drenthe
partij
op lijst
aantal stemmen aantal stemmen
José Post
PvdA
15
33
42
Agnes Verkleij
VVD
8
24
73
Teun Booij
Gem. Bel.
5
23
55
Geen van drieën heeft een voldoende aantal stemmers aan zich weten te binden om een
plaats in de gemeenteraad te bemachtigen. De komende 4 jaar dus geen Nieuw-Balinger in
de Raad.
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Nog 2 aardigheden tot slot. Er waren 4 personen die in De Heugte hun stem wilden
uitbrengen, maar vergeten hadden hun legitimatiebewijs mee te brengen. Zij werden door
de voorzitter van het stembureau vriendelijk, maar onverbiddelijk naar huis gestuurd. Drie
daarvan zijn, nadat zij van hun schrik bekomen waren, terug gekomen onder het motto
“Elke stem telt”.
Verder was De Heugte van de 20 stemlokalen in Midden - Drenthe het eerste dat de uitslag
van de verkiezingen aan het raadhuis in Beilen doorgaf. Waarin een klein dorp als het onze
al niet groot in kan zijn!

Uitslag Referendum Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten
op 21 maart 2018
Vóór
Tegen
Blanco
Ongeldig
Totaal

Nieuw Balinge
Midden-Drenthe
170
42,4%
48,8%
222
55,4%
47,8%
9
2,2%
3,4%
3
0%
0% ___ +
404
100%
100%

De percentages hebben betrekking op de geldig uitgebrachte stemmen, dus inclusief de
blanco maar exclusief de ongeldige stemmen.
De uitslag is eenduidig. Nieuw Balinge stemde voluit tegen de wet en de gemeente in haar
geheel, krap vóór.
Landelijk gezien, was er een meerderheid tegen, zij het minimaal, zodat de regering de wet
nu opnieuw “tegen het licht zal moeten houden”. Naar de mening van uw verslaggever zal
dan eerst grondig bekeken moeten worden, om welke redenen de meerderheid van het
Nederlandse kiezersvolk tegen gestemd heeft. Anders wordt het cosmetica en gaat de wet
gewoon door.
Jur H.

Wandel 4 daagse Nieuw Balinge
Het voorjaar is weer begonnen en we zijn alweer een tijdje
bezig met de voorbereidingen. Volgende maand is het alweer
zover dat we gaan starten met de wandel 4 daagse. Het wordt
gehouden van dinsdag 29 mei t/m vrijdag 1 juni. De start is
om 18 uur bij de meester Sieberingschool.
Dit jaar gaan we op de Drentse tour!
Lijkt het je leuk om mee te helpen, met post zitten of andere
hand en span diensten, laat het ons weten. We kunnen altijd
hulp gebruiken. Ook als u een sponsoring zou willen doen, in
welke vorm dan ook, zou dat natuurlijk mooi zijn. Wij maken
voor u reclame en kunnen zo de kosten laag houden en het
voor iedereen toegankelijk maken om deel te nemen aan dit
leuke evenement.
Reageren kan via het volgende e-mailadres:
wandel4daagsenieuwbalinge@hotmail.com
Houd deze data vrij in de agenda en we zien jullie allen graag aan de start verschijnen!
Groeten,
Het wandel 4 daagse team
Dorpsblad Kontakt 2018
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Nieuws van Bi’j Oons
Wat was het gezellig druk 2e Paasdag! We hadden nooit
gedacht dat zoveel mensen zich op zouden geven voor de
brunch, geweldig! We hopen dat iedereen genoten heeft
van het eten en we verwelkomen jullie volgend jaar
natuurlijk gewoon weer!
Veel tijd om bij te komen van de drukte hebben we niet,
want we gaan vol gas door naar het volgende feest:
Koningsdag op 27 april! Vanaf 15:30 uur is de koffie klaar,
staan de borrels koud, is de muziek aan en zijn de hapjes gereed! Kom gerust, hoe meer
zielen hoe meer vreugd!
Wat ook leuk, maar vooral lekker nieuws is, is dat wij vanaf april de mogelijkheid hebben
om verse warme wafels te maken! Dit kunnen we heerlijk combineren met lekkere
vruchten samen met ons romige assortiment ijs! Kom gerust proeven en laat je verassen!
Rest ons nog het menu voor de maanden april en mei:
13 april: Lekkere shoarma op een pitabroodje

20 april: Chinees buffet

27 april: Koningsdag! We zetten de barbecue aan!

4 mei: Verschillende soorten soep met brood

11 mei: Meerdere groentes met aardappels en kip

We kunnen ons voorstellen dat je hier trek van krijgt! Mee eten kan! Aanmelden kan via
tel: 06-25390885 en we zorgen dat vrijdag om 18:00 uur een bord voor je klaar staat.
Vriendelijke groet, Jan en Aukje
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Slaapfeest in de soos!
Zaterdag 17 maart was het zover, het jaarlijkse
slaapfeest in de soos.
We waren met 12 tieners deze avond/nacht en dat was
een heel gezellig groepje! We zijn begonnen met onze
luchtbedden op te
pompen, toen gingen
we naar de gymzaal
om blokjesvoetbal te
doen. De hele avond
en nacht hebben er
films aan gestaan in de tienersoos en was de gymzaal
open. Er is dus ook niet veel geslapen. ’s Avonds en ’s
ochtends hebben we samen nog gewandeld, maar het
was wel heel erg koud.
Om half 8 moest iedereen er toch echt aan geloven... Opruimen. Het was namelijk een
enorme bende geworden! Gelukkig hielp iedereen mee zodat we snel klaar waren en
gezamenlijk konden ontbijten.
Het was een geslaagd slaapfeest!

Bericht Natuurmonumenten
Pasjes ruiters en menners Mantingerveld
Natuurmonumenten biedt ruiters- en menners de mogelijkheid om in het Mantingerveld te
rijden. Natuurmonumenten werkt daarbij samen met de werkgroep ‘ruiterpaden
Mantingerveld’. Zo zijn nieuwe hekken geplaatst waardoor ruiters en menners makkelijk
toegang hebben tot het gebied. Ook zijn er opstap stammetjes geplaatst zodat het
makkelijk is om van en op je paard te stappen.
Ruiters en menners die in dit gebied willen rijden moeten lid zijn van Natuurmonumenten
en dienen een vergunning aan te vragen. Hiervoor ontvangen zij een pasje, dat op verzoek
getoond kan worden. Elke nieuwe pashouder ontvangt een kaart met daarop de routes
waar gereden mag worden. De vergunning is aan te vragen bij het beheerkantoor van
Natuurmonumenten Zuid-Drenthe te Ruinen: 0522 – 47 62 00 of
via SecretariaatZuidDrenthe@natuurmonumenten.nl. De vergunning/pas kost eenmalig
€15,-. Natuurmonumenten went u een fijn rijseizoen.
Dorpsblad Kontakt 2018

17

AED nieuws
Hallo dorpsgenoten,
Basiscursus Basale Reanimatie inclusief AED Nieuw Balinge.
Maandagavond 28 mei is er een nieuwe basis cursus AED.
Deze cursus is voor personen die de cursus nog nooit hebben gedaan en hem graag willen
doen. En voor personen van wie het meer dan 2 jaar is
geleden dat ze de cursus hebben gedaan en hem toch weer
willen gaan doen.
Waar: Dorpshuis de Heugte te Nieuw-Balinge
Tijd: 19:30 uur
Opgeven via mail: nettyzilver@gmail.com
Opgeven voor 14 mei 2018
Doelgroep: iedereen vanaf 14 jaar
Bij een hartstilstand kan naast hartmassage en mond-opmondbeademing een stroomstoot van levensbelang zijn. Deze techniek heet defibrilleren
en hiervoor wordt een Automatische Externe Defibrillator (AED) gebruikt. Hiervoor is een
speciale cursus ontwikkeld. Het belang van de cursus is groot. Elke minuut dat naast de
hartmassage en de beademing defibrillatie uitblijft, vermindert de overlevingskans met 10
procent!
In de basiscursus Basale Reanimatie inclusief de AED leert u hartmassage, mond-op-mond
beademing en bediening van de AED toe te passen. Dit gebeurt op een levensechte pop.
Verder krijgt u uitgelegd hoe te handelen bij verslikking en verstikking en wordt de stabiele
zijligging aangeleerd.
De cursus is een prettige én leerzame ervaring dankzij onze ervaren gecertificeerde
instructeurs en het heldere lesmateriaal. Een diploma Basale Reanimatie inclusief de AED is
twee jaar geldig. Geadviseerd wordt om voor het behoud van de reanimatie- en AED kennis
en vaardigheden jaarlijks een herhalingscursus te volgen.
U hoeft hier niet zelf om te denken: u ontvangt hiervoor automatisch een oproep.
Na het doen van deze cursus kun je, je aanmelden bij hartslagNu.
HartslagNu is het oproepsysteem dat burgerhulpverleners via een bericht op de mobiele
telefoon oproept om ter plaatse te gaan bij een mogelijke reanimatie. Een
burgerhulpverlener kan vaak eerder dan de professionele zorg ter plaatse zijn en de
reanimatie opstarten.
Ook een geregistreerde AED kan door een burgerhulpverlener worden opgehaald en ingezet
worden bij een mogelijke circulatiestilstand.
HartslagNu is onderdeel van Ambulancezorg Nederland (AZN). Via de meldkamer
Ambulancezorg (MKA) wordt de oproep uitgestuurd.
Met vriendelijke groet,
Coördinator AED
Netty Jager
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Nieuws Meester Sieberingschool
Groep 1 en 2.
In februari en
maart zijn we,
samen met de
peuters, bezig
geweest met
prentenboeken en voorlezen. In samenwerking
hebben we een nieuw project opgezet, onder de
naam ‘Speurtocht in Prentenboekenland’. De ouders
zijn op school geweest op een ochtend in februari. De
ouders en kinderen hebben geluisterd naar het
prentenboek ‘Ssst, de tijger slaapt’. Daarna gingen
ouders en kinderen op zoek in de school naar
prentenboeken. Bij elk boek hoorde een opdracht.
Nadat de kinderen weer terug waren in de klas,
hebben de bibliotheekmensen met de ouders gepraat
over het belang van voorlezen.
De weken daarna hebben alle kinderen thuis flink
gelezen/zijn voorgelezen en zij hielden dit bij op een
strippenkaart. Wanneer alle strippen waren ingevuld,
leverden ze deze weer in op school.
Op 9 maart was de feestelijke afsluiting in de bieb op
school. Alle kinderen en ouders kregen een voorleesdiploma en een vingerpoppetje.
Naar aanleiding van zoveel voorlezen, zijn we in de
klas doorgegaan over het presenteren van je
lievelingsboek. Elke dag mocht een kind zijn of haar
boek laten zien. Dat mocht een prentenboek of een
interessant boek zijn. Heel erg leuk. We hebben alle
boeken gefotografeerd en in een map gestopt,
zodat we af en toe nog even kunnen kijken.
Op 6 maart was er een voorstelling voor groep 1 en
2 over een stoplicht (of beter gezegd verkeerslicht).
In het stoplicht was de kleur groen verdwenen.
Gelukkig konden een paar kinderen helpen en was
de chaos over in het verkeer.
En dan worden we op 28 maart ook nog voorgelezen in het Drents, door mensen van het
Huus van de Taol.
Meester Henk heeft een aantal ‘nieuwe’ fietsen
geregeld voor ons. Een aantal van onze eigen fietsjes
waren aan vervanging toe. We hebben 3 wat grotere
fietsen gekregen van het leer- en werkbedrijf Tonnie.
Leuk voor de groep 2 kinderen, die vaak wat
opgevouwen op de te kleine fietsjes rondreden.
Ze hebben een paar van onze oude fietsjes
meegenomen om op te knappen en zo ook weer een
nieuwe bestemming te geven.
We bedanken hen hartelijk voor deze gratis dienst!
Dorpsblad Kontakt 2018
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Nieuws van de ijsvereniging
Frustrerend voor een aantal mensen, dan heb je ijs en kun je niet
schaatsen op de ijsbaan! Helaas, door de aanhoudende straffe
oostenwind bleef een deel van de ijsbaan open water. Een windwak heet
dit in vaktaal. Veel ijsbanen in Drenthe hadden hiermee te maken. Een
aantal verenigingen hadden het deel van de baan dat open lag, afgezet
met linten. Hierdoor kon er op het overige deel geschaatst worden.
Een groot aantal ijsbanen in de omgeving hebben een waterpeil van ca. 30-50 cm. Helaas
is dit bij onze baan niet het geval. Deze is circa 1 meter diep, wat betekent dat er minimaal
een ijsdikte van 10 cm moet zijn. Dit getal is niet zomaar tot stand gekomen. In het
verleden is hier goed over nagedacht. We hebben hierbij gekeken naar informatie van het
elfstedencomité en dit statutair vastgelegd. In de statuten staat dat de minimale ijsdikte bij
sneeuw-ijs minimaal 12 cm moet bedragen en bij blauw-ijs minimaal 10 cm.
Wij hebben dit seizoen een aantal keer metingen verricht en kwamen niet verder dan 6-8
cm ijsdikte. Een heel klein deel van de baan behaalde de verplichte 10 cm. Daardoor was
de baan dus niet betrouwbaar om te schaatsen. We hadden kunnen beslissen de baan open
te doen, maar je wil toch niet meemaken dat er iemand door het ijs zakt en verdwijnt?!
Daarom heeft het bestuur besloten de ijsbaan gesloten te houden. Teleurstellend voor een
aantal mensen, maar er was toch nog een kleine troost: op de Sjinkie Knecht baan, naast
de ijsbaan konden de fanatieke schaatsers nog een beetje de schaatssfeer opdoen. Het
bestuur van de IJsvereniging Nieuw-Balinge hoopt volgend jaar meer ijsplezier te kunnen
bieden!
Namens het bestuur,
Roelof Bisschop
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Uitnodiging
Thema-avond ‘Samenwerken in de zorg voor de jeugd’
Graag nodigen wij u van harte uit voor een themaavond met als onderwerp: ‘Samenwerken in de zorg
voor de jeugd.’ Sinds 2015 is de gemeente
verantwoordelijk voor de Jeugdzorg. Het blijkt alleen dat
dit lang niet overal soepel loopt.
Als Wmo-raad vinden wij het belangrijk om stil te staan
bij de samenwerking in de zorg voor de jeugd in de
gemeente Midden-Drenthe en hoe die in de praktijk
vorm heeft gekregen. Om dit te onderzoeken
organiseren wij deze thema-avond.
Wanneer?
Maandag 16 april 2018
Hoe laat?
Van 19.30 – 22.00 uur (inloop vanaf 19.15 uur)
Waar?
CSG Beilen, De Omloop 4 te Beilen
Voor wie?
Ouders, jongeren, zorgprofessionals, leerkrachten, sportclubs, jeugdverenigingen en
iedereen die de zorg voor de jeugd een warm hart toedraagt. Met andere woorden,
iedereen is welkom.
Programma
Tijdens deze avond staat het verhaal van Tom centraal. Tom is een jongen van een jaar of
16 die het nodige meemaakt in zijn leven. Op zijn pad komt hij in aanraking met diverse
mensen en instanties. Tom vraagt zich af met wie hij nou eigenlijk te maken heeft en of er
ook samengewerkt wordt.
Op 16 april gaan we met elkaar op zoek naar antwoorden. Verschillende instanties hebben
toegezegd om samen met Tom op zoek te gaan: de wijkagent, de zorgcoördinator van
school, een leerplichtambtenaar, een jongerenwerker, Centrum Jeugd en Gezin en de
Noorderblinck.
Zoekt u deze avond met ons mee?
Natuurlijk is er ook alle ruimte voor u om uw vragen te stellen.
Meer informatie en aanmelden:
Aanmelden is niet verplicht, wel handig.
U kunt een mail sturen 15 april naar ons secretariaat
(secr@welzijnswerkmd.nl).
Meer informatie kunt u opvragen bij Karin Kappen,
(06 30 12 59 00 of karinkappenwmo@gmail.com).
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60 + Actief!
Op 22 maart 2018 verzamelden rond 14:00 uur zich weer velen in het
café van dorpshuis “De Heugte” en namen plaats rond de stamtafels.
Onder het genot van een kop koffie of thee met cake en koek hebben
we uitgelegd hoe het één en ander ontstaan is. Er hing gelijk een
leuke sfeer, dus we hebben meteen van de gelegenheid gebruik
gemaakt om spelletjes te spelen. Het biljart werd bedekt met sjoelbakken, de dames
vonden een ander spel erg leuk, namelijk rummikub en een paar kaarters en praters
zochten hun eigen plekje. Het was een leuk tafereel om te zien, met een gezellig sfeertje
en het was zomaar weer 16.30 uur dat iedereen huiswaarts keerde! 21 aanwezigen, die
samen genoten hebben van een gezellige 60 + middag!
De ruiltafel is in werking gesteld.
Komt u in het dorpshuis en ziet u / jij iets op de tafel staan wat je kunt gebruiken of heel
graag wilt hebben? Neem het dan mee en breng er iets anders voor terug! Daarnaast gaan
we door met de moestuin! Deze kan, zodra het mooier weer wordt, ingericht worden. De
zaden liggen klaar om gezaaid te worden.
Samen dingen doen met de basisschool kinderen.
Het team, maar vooral ook juf Miranda is laaiend enthousiast en wij ook! Super leuk dat 60
plussers samen met kinderen iets tot stand brengen. Binnenkort gaat dit allemaal
gebeuren, dus we houden u op de hoogte!
Bent u ook 60 +, kom dan ook naar de gezellige bijeenkomsten van de 60 + actief groep!
We doen elke keer wat anders en niets moet, maar alles mag! Op de volgende data is
iedereen van harte welkom!
19 april 14:00 uur
18 oktober 14:00 uur
17 mei 14:00 uur
15 november 14:00 uur
14 juni 14:00 uur
20 december 14:00 uur
Vakantie in de maanden juli en augustus!

Mededelingen Plaatselijk Belang
Landhekken Nieuw-Balinge
In 2007 zijn er in Nieuw-Balinge (via project ‘Veuruutzicht’) een
aantal landhekken geplaatst op toegangen naar weiden of
boomgaarden en/of een markante locatie. Nu blijkt dat er een
groot aantal van die hekken in slechte staat verkeert en de vraag
is voorgelegd of hier iets aan gedaan kan worden. Een mogelijkheid hiervoor is dat wij een
aanvraag indienen bij de Gemeente in het kader van de subsidieregeling ‘Vitaal Platteland’.
Met het vervangen (incl. plaatsen) van een hek is een bedrag gemoeid van plusminus
€1000,-. Er wordt een eigen bijdrage gevraagd van €150,- per hek. Van de oorspronkelijke
bezitters van landhekken hebben we nu grotendeels in kaart welke er vervangen gaan
worden maar we vragen eventuele nieuwe belangstellenden zich te melden bij Plaatselijk
Belang (of voor meer info) door een mail te sturen naar: secretaris.pb@nieuwbalinge.eu
Vrijwilligers gezocht voor Fiets-/voetpad Haarweg:
Om de verkeersveiligheid in ons dorp te vergroten zal het fiets-/voetpad aan de Haarweg
worden doorgetrokken naar de Mantingerweg (en uiteindelijk de Verlengde Middenraai)
Inmiddels is er gestart met de eerste werkzaamheden. Een deel van de werkzaamheden
zullen we zelf moeten doen en daarom vragen wij of zich vrijwilligers willen melden voor
het tegels leggen/tegelleggers helpen (dit zal rond medio mei zijn). Meer info of aanmelden
kan bij Steven Meems of via secretaris.pb@nieuwbalinge.eu.
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Algemene ledenvergadering Plaatselijk Belang
Maandag 16 april 2018 Algemene Ledenvergadering van Plaatselijk
Belang, om 20.00 uur in het dorpshuis “de Heugte” in NieuwBalinge. De vergadering is alleen toegankelijk voor leden van de
vereniging.
Agenda:
✓ 1.
Opening.
✓ 2.
Notulen van de jaarvergadering van 19 april 2017 (staan afgedrukt in Kontakt
van maart 2018)
✓ 3.
Ingekomen stukken.
✓ 4.
Verslag penningmeester (Ton Bemener)
✓ 5.
Verslag van de kas commissie, Aaldert Kroezen en Anneke Kroezen.
✓ 6.
Benoeming kas commissielid
✓ 7.
Voetpad/Haarweg
✓ 8.
Uitbaggeren Verlengde Middenraai.
✓ 9.
Brief automatische incasso leden.
✓ 10.
Jaarverslag werkzaamheden/activiteitenplan 2018 .
✓ 11.
Wisseling in het bestuur. Dhr. T. Bemener en mevr. M. Wielink zijn dit jaar
toegetreden in het bestuur
✓ 12.
nieuwe bestuurslid?
✓ 13.
Lijst van aftreden: 2018 F. Bos-Sok (niet herkiesbaar)
2019 S. Meems
2020 J. Vissia
2021 T. Bemener
2022 M .Wielink
✓ 14.
Rondvraag
✓ 15.
Sluiting

Jeugdsoos Kentucky organiseert een feestje!
Waar:
Jeugdsoos Kentucky
De Heugte te Nieuw-Balinge
Wanneer:
7 april 2018
Start:
21:30 uur tot de late uurtjes.

Iedereen is welkom!
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Column
EEN KLEINOOD VAN BELANG
Wat een verrassing was dat in de boekenweek: Het essay van Jan Terlouw: NATUURLIJK,
verkrijgbaar voor anderhalve euro en bijna meteen helemaal uitverkocht. Jarenlang heb ik
zijn boeken verslonden, de kinderboeken, maar ook die voor volwassenen (de Koning van
Katoren, de Derde Kamer enz. enz.). Altijd met een boodschap, maar nooit betuttelend, en
ook altijd boeiend en spannend. In dit boekje viel me al gauw op hoeveel hij van Nederland
houdt, van het heerlijke landschap, dat er ondanks alle drukte nog te vinden is, van het
wisselen van de seizoenen (stel je voor dat het nooit regende!) en van onze prachtige
lentes waarin de bloemen uitbundig bloeien; het groen, het water, de jagende wolken. Met
een prachtig verhaal over het bijenvolk en zijn koningin: -de bruidsvlucht van de koningin
is haar bevruchtingsvlucht-. Maar ook uit hij zijn bezorgdheid over de teloorgang van vele
diersoorten, meestal door het ingrijpen van de mens, de gigantische eilanden van plastic in
de prachtige oceanen, dezelfde oceanen die leeggevist worden, kortom: we zijn al een tijd
bezig de aarde te overvragen, de natuur uit te putten.
En toch is de natuur nog altijd aanwezig, als vriend, als vijand, als bron van inspiratie. Hij
beschrijft het unieke Oerbos van Bialowieza in Polen, het best bewaarde woud van ons
continent, een woud waar de natuur nog de baas is. Waar nog meer dan 1000
verschillende plantensoorten zijn, wilde dieren rustig kunnen leven en vele oeroude bomen
staan. En als je geen kans ziet dat Oerbos te gaan bekijken, schrijft hij, geheel op zijn
Terlouws, dan kan je ook met een (klein-)kind in het park neerknielen bij een madeliefje
dat haar blaadjes heeft geopend voor de zon. –Kijk, het madeliefje is helemaal wakker, het
gele gezichtje stralend in het zonlicht. ’s Nachts is dat anders. Zullen we even nacht maken
voor het madeliefje? We zetten een beker over de bloem en wachten een kwartiertje. Dan
tillen we de beker op en samen constateer je dat de witte blaadjes van de bloem zijn
dichtgevouwen. En samen bekijk je hoe ze wakker wordt en haar bloemblaadjes weer
openvouwt. Ook dat is natuur. Maar hij vertelt ook hoe het broeikaseffect werkt, (wat ik in
deze korte column niet kan uitleggen), waardoor de uitstoot van Co2 in de dampkring
komt, waardoor die steeds warmer wordt, de ijskappen smelten en de zeespiegel steeds
meer stijgt. Wat kunnen we daaraan doen? We moeten de energie van de zon gebruiken!
Dan produceren we geen Co2. Levert de zon dan genoeg energie voor het dagelijks
gebruik? Jazeker, in overvloed! De zon straalt in EEN UUR een hoeveelheid energie naar de
aarde waar de hele mensheid EEN JAAR genoeg aan zou hebben. Opwekken van zonneenergie kan op verschillende manieren: in enkele woestijnen staan spiegels die de hele dag
meedraaien met de zon en de warmte concentreren op een buis met olie. Die wordt zeer
heet, hitte die gebruikt wordt in een stoomgenerator. Daarin wordt elektriciteit gemaakt.
De zon doet ook, middels drukverschillen in de atmosfeer, wind ontstaan waardoor de
schoepen van grote windmolens kunnen bewegen. Dus het is fijn dat er in de Noordzee al
drie grote regio’s zijn, waar windmolens worden gebouwd. Maar ook een zonnepaneel, het
planten van bomen en gras, (daar bij komt wel Co2 vrij, maar bij het groeien wordt de Co2
gebonden).
Minder vlees eten helpt ook (dieren produceren methaan, een sterk broeikasgas). De zon is
gratis! Geen kosten meer van booreilanden, geen zorgen meer over afval van
kerncentrales. Hadden we het 20 jaar geleden maar geregeld, zegt hij, dan zaten we nu op
rozen. Op de klimaatconferentie van 2015 in Parijs hebben 195 landen besloten dat de
Co2-productie moet dalen. Uit onderzoek was gebleken dat in déze eeuw een stijging van
anderhalve graad Celcius al niet meer is te voorkomen, en bij ongewijzigd beleid kan dat
wel 3 of 4 graden worden. Dat is in de tijd van onze kinderen en kleinkinderen! President
Trump heeft zich helaas van het akkoord teruggetrokken. Hij ontkent dat er een door
mensen veroorzaakt klimaatprobleem is. Hij weet het weer beter.
Het is typisch voor Jan Terlouw om dit geschrift toch positief te beëindigen. Hij zegt over
energie: -er is zó veel nodig, maar ook zó veel mogelijk. En:-We hebben de natuur zo hard
nodig: om te ademen, om te eten. Om er deel van uit te maken.
Alexandra van’t Veer
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Jarig in april!

Romy Oelen, 2 april

Freddy Oelen, 11 april

Gea Slomp, 11 april

Rick Strijker, 16 april

Stefan Kroezen, 19 april wordt ie 30 jaar!

Bericht van uw apotheek

Als apotheek zijn wij geïnteresseerd naar
uw mening. Daarom is er een cliëntenraad
in het leven geroepen. Minimaal 2x per jaar
komen de leden van de cliëntenraad met de
apothekers samen om allerlei zaken te
bespreken. De leden van de cliëntenraad
kunt u benaderen wanneer u tips of
aandachtspunten heeft die wij tijdens deze
vergadering kunnen bespreken.
Urgente zaken horen wij uiteraard zo spoedig mogelijk zelf van u.
De cliënten die zitting hebben genomen in onze cliëntenraad zijn:
Mevr M. Seinen
Mevr A. de Jonge
Dhr A.P. Heiner
Mevr. N. Kats
Mevr A. Wanders

e-mailadres:
e-mailadres:
e-mailadres:
e-mailadres:
e-mailadres:

Apotheek Tjan
Het Hoekje 43
7913 BB Hollandscheveld
Tel: 0528- 342995
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marianneseinen@gmail.com
aleidadejonge@live.nl
apheiner@home.nl
kats.n@home.nl
aliewanders@gmail.com

(Hollandscheveld)
(Noordscheschut)
(Elim)
(Nieuw-Balinge)
(alle plaatsen)

Apotheek ’t Dwarsgat
Dorpsstraat 19
7916 PA Elim
Tel: 0528-351964
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Activiteitenkalender april/mei

APRIL
7 april

Slaapfeest soos

8 april

Parachutisten Nieuw-Balinge

10, 17, 24 april

1e Cursus fotografie Buurtacademie

16 april

Herhalingscursus AED

16 april

Algemene Ledenvergadering Pl. Belang

19 april

60 + actief middag

21 april

Dansavond de Heugte

27 april

Koningsdag Bi’j Oons

28 april

Bingo de Heugte

MEI

30

1 mei

Start 2e fotografiecursus

16 mei

Oud papier

17 mei

60 + actief middag

19 mei

Dansavond de Heugte

20 mei

High wine en beer de Heugte

26 mei

Bingo de Heugte

28 mei

AED/reanimatie cursus

29 mei

Start wandel4daagse
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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 2018
Chr. Geref. Kerk Nieuw-Balinge

Preekrooster 2018
Ned. Hervormde Kerk Nieuw-Balinge

● Zondag 8 april
9.30 uur Ds. C. Cornet
14.30 uur Ds. C. Cornet
● Zondag 15 april
9.30 uur Ds. J. Jonkman
14.30 uur Ds. J. Jonkman
● Zondag 22 april
9.30 uur Ds. C. Cornet
14.30 uur Ds. C. Cornet
● Zondag 29 april
9.30 uur Ds. A. Versluis
14.30 uur Ds. A. Versluis
● Zondag 6 mei
9.30 uur Ds. H.K. Sok
14.30 uur Ds. H.K. Sok
● Donderdag 10 mei (Hemelvaartsdag)
9.30 uur Ds. C. Cornet
● Zondag 13 mei
9.30 uur Ds. C. Cornet
14.30 uur Ds. C. Cornet
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

● Zondag 8 april
10:00 uur dr. W. Verboom (Harderwijk)
19:00 uur ds. N.F.L. de Leeuw (Oude Pekela)
● Zondag 15 april
10:00 uur ds. D. Boers (Nieuw Beijerland)
19:00 uur ds. J. Hartman (Kampen)
● Zondag 22 april
10:00 uur ds. C.G. Klok (Putten)
19:00 uur ds. W.C. Polinder
(Kamperveen)
● Zondag 29 april
10:00 uur ds. J. Veldhuijzen (Putten)
19:00 uur prop. M.G.M. Mudde (Nijkerk)
● Zondag 6 mei (einde meivakantie)
10:00 uur ds. J.W. Goossen (Vriezenveen)
19:00 uur ds. H.G. v.d. Ziel (Ooltgensplaat)
● Donderdag 10 mei (Hemelvaartsdag)
10:00 uur ds. A.D. Goijert (Nijkerk)
● Zondag 13 mei
10:00 uur ds. G.H. Koppelman (Wapenveld)
19:00 uur ds. E. van den Noort (Emst)
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
11-04 GROEN
18-04 ORANJE
25-04 GROEN

01-05 GRIJS
16-05 ORANJE
02-05 ORANJE 23-05 GROEN
09-05 GROEN 29-05 GRIJS

Oud Papier
Oud papier wordt opgehaald door de mr.
Sieberingschool op 16 mei, 11 juli, 12
september, 14 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 Sieberingshool

(Peuter)opvang bij Kindcentrum
Siebering (0-12 jaar)

Haarweg 27 – Tel. (0528) 32 13 55
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.
Lid
Manuela Mulderij
Lid
José Post
Lid
Mariska Brookman
Lid
Wout Strijker
Vertegenwoordiger van het
Tel. (0528) 32 13 55

Tel. (0528) 32 13 23
Tel. (0528) 32 18 09
Tel. (0528) 22 12 51
Tel. (0528) 32 13 54
Tel. (06) 13 74 87 43
Tel. (06) 51 35 23 48
schoolteam:

S.V. Nieuw-Balinge

*Voor opvang voor uw kinderen of
voorbereiding op school.
*Maandag-, woensdag- en vrijdagmorgen,
8:30-11:30; peutergroep van 2 tot 4 jaar;
voorbereiding op de basisschool.
*In het schoolgebouw waardoor de kinderen
gewend raken aan de omgeving. Ook
worden er gezamenlijke activiteiten met de
school gedaan.
*We bieden ook: (verlengde) kinderopvang,
(alle dagen van 07:00 uur tot 18:00 uur),
BSO (buitenschoolse opvang) (voor school
aan en/of na 14:00 uur) en vakantieopvang,
voor opvang alleen in de vakanties.
Op de BSO en de kinderopvang kunnen
kinderen vrij spelen, maar werken wij ook
met programma’s. Zo is er voor de BSO het
lifestyle programma met leuke activiteiten
en werken we op de opvang uurtjes ook met
het programma Uk en Puk.
Er zijn verschillende opvang mogelijkheden,
kijk daarom voor meer informatie op
www.kitsprimair.nl of kom eens gezellig
langs voor informatie en om een kijkje te
nemen op de groepen.
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

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
19.45 – 20.45
19.30 – 20.30
17.15 – 18.00
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!

Welzijnswerk Midden-Drenthe
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.
Vanaf 1 januari 2018 kunt u ook bij ons
terecht voor maatschappelijk werk
(voorheen SPINN).
-U kunt ons bellen van maandag tot en met
donderdag van 08.30 – 13.30 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:
*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
18.00
17.30
16.00

uur
uur
uur
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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