Dorpsblad Kontakt 2018

43

Dorpsblad Kontakt 2018

41

MEI 2018

50ste JAARGANG, NR. 5

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
: Familie Oelen
(0528) 32 11 88
: Familie Koekoek (0528) 32 10 24

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

Belangrijke punten voor het inzenden van kopij:
-
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Kopij digitaal aanleveren in een Word-bestand.
Kopij en advertenties altijd
aanleveren vóór de 28e dag van de maand.
Het plaatsen van kopij is geheel voor de
verantwoordelijkheid van de inzender.
Indien nodig, zullen kleine (tekstuele)
aanpassingen zonder overleg gedaan worden.
Kopij wordt aangepast naar de huisstijl.
Wanneer er ingrijpend dient aangepast te
worden, doen we dit in overleg met de inzender.
Anoniem plaatsen van kopij is mogelijk, mits de
naam van de inzender bij de redactie bekend is.
Aangeleverde kopij kan worden geweigerd voor
plaatsing, dit ter beoordeling van de redactie.
Plaatsing van kopij wordt geweigerd indien deze
is gericht tegen personen of groeperingen met
het oogmerk van negatieve publiciteit.
Het plaatsen van kopij is gratis voor inwoners
van Nieuw-Balinge (particulieren).
Plaatsen van een incidentele kleine advertentie is
gratis voor inwoners van Nieuw-Balinge
(particulier).
Voor zakelijke advertenties bestaan vaste
tarieven.
Voor kopij, afkomstig van buiten Nieuw-Balinge,
worden kosten in rekening gebracht als er sprake
is van commerciële doeleinden.
Dit ter beoordeling van de redactie.
Kontakt verschijnt maandelijks, met uitzondering
van de maand augustus.
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In deze editie van Kontakt leest u
onder andere:
Een lekker recept.
Dropping boven Nieuw-Balinge.
Wandel 4 daagse nieuws.
High beer en high wine in het
dorpshuis.
Interview met Lisanne Strijker.
Spek de kas van GJVV.
IKC mr. Siebering zoekt vrijwilliger.
Huisdier van de maand.
Motortoertocht Nieuw-Balinge.
Nieuws van de ijsvereniging.
Crowdfundingactie.
Geslaagde paaswandeltocht.
Verhalen over koningsdag en Pasen.
Nieuws van Bi’j Oons.
Nieuws van de buurtacademie.
En… nog veel meer!
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Het raadselspel
Prijsvraag voor de maand april luidde 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?
Antwoord:
Het water raakt de bovenste tree nooit. Ieder uur stijgt het water 15 centimeter, maar het
schip stijgt ieder uur mee!
We hadden drie goede inzendingen. De winnaar van dit raadsel is Rinske Jagt! Van harte
gefeliciteerd! We zorgen dat de prijs zo snel mogelijk naar je toe komt.
De prijsvraag voor de maand mei luidt als volgt:
Stel je bent een taxichauffeur. Je vertrekt
met 3 passagiers van het station naar
Azaleastraat 38, daar gaat 1 persoon er uit
en 2 stappen er weer in. De taxi gaat naar
Dorpsstraat 14 waar er weer 2 passagiers uit
stappen. Vanaf hier gaat hij verder naar de
Lekstraat 156 om daar 1 persoon uit te
laten. Vervolgens gaat hij door naar het
Beatrixpark, waar hij 3 passagiers ophaalt en
er niemand uitstapt. Het is nu al 12 uur als
hij naar de Schoolstraat 74 gaat om 1
passagier op te halen waar er ook 2
passagiers willen uitstappen. De chauffeur vraagt of het goed is dat hij even stopt bij de
bloemenkraam op het Stadhuisplein om een bloemetje te halen van € 6,50.
Aangekomen op de Graaf Willemstraat stapten de overige passagiers uit.
En nu de vraag: Hoe oud is de taxichauffeur?

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.
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Recept: Aspergepizza
Ingrediënten:
1 middelgrote ui
1 pak pizzadeeg met tomatensaus
75 gram crème fraiche
100 gram geraspte jong belegen kaas
150 gram beenhamreepjes
100 gram groene aspergetips
Benodigdheden:
Bakpapier en deegroller
Bereiding:
Verwarm de oven voor op 190 °C. Pel de ui en snijd in dunne ringen. Rol het deeg uit op
een met bakpapier beklede bakplaat tot de hele bakplaat bedekt is. De saus wordt niet
gebruikt. Bestrijk het deeg met de crème fraîche en bestrooi met de geraspte jonge kaas,
uienringen en beenhamreepjes. Verdeel de aspergetips erover. Bak de pizza 20 min.
onderin de oven. Bestrooi met wat versgemalen peper en serveer. Tip: je kunt de
overgebleven tomatensaus gebruiken als dip voor tortillachips.
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Wandel 4 daagse Nieuw-Balinge
Het voorjaar is weer begonnen en we zijn alweer druk bezig
met de voorbereidingen. Deze maand is het alweer zover dat
we van start gaan met de voorbereidingen voor de wandel 4
daagse. Wij hebben allemaal alweer leuke dingen bedacht
waardoor we er samen met jullie een topevenement van gaan
maken.
Het wordt gehouden van dinsdag 29 mei t/m vrijdag 1 juni. De
start is om 18:00 uur bij de mr. Sieberingschool. De kosten
voor dit jaar zijn: met medaille €3,50 en zonder medaille
€1,50. Op de vrijdag willen we graag met z’n allen leuk
afsluiten. Zorg dat je deze avond je portemonnee niet vergeet,
er zullen festiviteiten zijn.
Lijkt het je leuk om als vrijwilliger mee te helpen met post
zitten of wil je andere hand en span diensten leveren? Dan zijn we op zoek naar jouw
enthousiasme! Wij zijn al bij een aantal bedrijven langs geweest om ons te sponsoren,
maar we zijn nog steeds op zoek naar meer sponsoren. Voor jou maken we gratis reclame
en kunnen daardoor de kosten laag houden en het voor iedereen toegankelijk maken om
deel te nemen aan dit leuke evenement. Laat allen wat van je horen!
Reageren kan via het volgende e-mailadres: wandel4daagsenieuwbalinge@hotmail.com.
Houd de data vrij in de agenda en dan zien we jullie graag aan de start verschijnen!
Meer info volgt via onze Facebookpagina: wandel4daagse Nieuw-Balinge
Groeten,
Het wandel 4 daagse team
Korina, Martha, Chantal & Jitske

Bericht van dorpshuis de Heugte
High beer en high wine
Zondag 20 mei, eerste Pinksterdag, kunt u in
Dorpshuis de Heugte weer genieten van een
High-Wine of High-Beer! Natuurlijk serveren
we er weer lekkere bijpassende hapjes bij!

Aanvang: 15.00 uur
U kunt reserveren tot woensdag 16 mei.
Opgave via email: dorpshuisdeheugte@gmail.com
Of per telefoon op tel: 06-12102173
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Gezocht: vrijwilligers voor de maaltijdvoorziening
Wil jij ouderen graag een handje helpen? Bezorg ze dan een heerlijke maaltijd!
Welzijnswerk Midden-Drenthe ondersteunt en stimuleert inwoners van de gemeente
Midden-Drenthe om -vanuit hun zelfstandige positie- actief mee te doen in de samenleving.
Maaltijdvoorziening
De maaltijdservice verzorgt Welzijnswerk Midden-Drenthe in samenwerking met Egbert Jan
Catering en Maaltijdservice in Beilen. De service is bedoeld voor ouderen die door
omstandigheden niet (meer) zelf kunnen koken. Dit kan tijdelijk zijn (bijv. door ziekte of
het uitvallen van hulp die anders de maaltijden verzorgt), maar ook voor langere termijn.
Werktijden en werkplek
Twee tot drie keer per week worden er koelverse maaltijden bezorgd op verschillende
plekken in de gemeente Midden-Drenthe.
Wat vragen wij van een vrijwilliger?
- Beschikking over eigen vervoer en rijbewijs B;
- Affiniteit met de doelgroep;
- Geduld en goede sociale vaardigheden;
- Werken volgens rooster en/of op invalbasis.
Wat bieden wij?
- Jaarlijks scholing en ontwikkelingsmogelijkheden;
- Jaarlijkse deelname aan het vrijwilligersevenement;
- Een gezellig team van vrijwilligers;
- Vergoeding van de gemaakte reiskosten.
Interesse of een ritje meerijden?
Ben je nieuwsgierig en wil je graag meelopen met één van de vrijwilligers? Dat kan!
Neem contact op met Ellen Zwiers, ellen@egbertjancatering.nl / 0593 54 39 59.
Of meld je aan via de Welzijnswerk locaties: beilen@welzijnswerkmd.nl,
smilde@welzijnswerkmd.nl, westerbork@welzijnswerkmd.nl.
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Dropping boven Nieuw-Balinge
Zondag 8 april was het zover. Kontakt ging mee de lucht in voor de herdenking van
Operatie Amherst. Het is de eerste keer dat de operatie op deze manier is herdacht, het
was dan ook erg leuk dat we deze herdenking van dichtbij mochten meemaken.
Operatie Amherst
Operatie Amherst was de codenaam van de geallieerden voor
een speciale commando-actie op 7 en 8 april 1945 ter
bevrijding van Drenthe als voorbereiding van de aanval van
de Canadezen op Groningen, tijdens de Tweede
Wereldoorlog.
Franse parachutisten vormden een onderdeel van de SAS, de
Britse, militaire Special Air Service. Zij moesten in de
Operatie Amherst verkeersknooppunten en bruggen
in Drenthe en Groningen veilig stellen. Op die manier konden
Canadese troepen snel naar de stad Groningen trekken. De
operatie was redelijk succesvol, al liep zij niet geheel volgens
plan en sneuvelden er in Drenthe 33 Franse parachutisten.
Er werden 700 man gedropt, onder wie vier Nederlanders en
één Syriër. Ongeveer de helft van hen kwam door slecht
weer één tot enkele kilometers van het doel terecht. Ook
konden een aantal jeeps niet gedropt worden. In totaal
werden er 47 groepen gedropt. Zij moesten het opnemen
tegen naar schatting 12.000 verspreid gelegerde Duitse militairen onder wie Nederlandse
SS'ers.
Het Drentse hoofdkwartier van de Duitsers bevond zich in Westerbork, waar ongeveer 40
tot 50 Duitsers verbleven en dat eveneens een doel vormde. Daar vlakbij waren 15
Fransen geland. Deze kregen steun van een plaatselijke knokploeg en bonden de strijd aan
met de Duitsers, maar leden wel verliezen, terwijl aan de Duitse kant onder meer een
generaal werd uitgeschakeld.
Het nabije Luftwaffe-vliegveld Fliegerhorst Havelte moest worden aangevallen, maar bij
aankomst bleek dat het al door de verschillende bombardementen van de RAF en de USAAF
uitgeschakeld was.
Tevens kregen de para's opdracht het Vliegveld Norg (Duits: Fliegerhorst Norg / Engels:
Aerodrome Norg) tussen Norg en Peest uit te schakelen. Toen de para's zich in de buurt
van het vliegveld begaven, nadat ze enkele kilometers verderop bij Huis ter Heide waren
geland, was het terrein al bijna verlaten. De Duitsers hadden zich reeds terug getrokken in
de richting van Groningen. De overgebleven Duitsers bliezen vlak voor hun vertrek nog de
aanwezige gebouwen op.
Enkele acties van de Fransen en anti-Duitse Nederlanders leidden tot represailles van de
Duitsers. In Diever werd de NSB-burgemeester aangehouden door anti-Duitse
Nederlanders, maar een groep SD'ers uit Steenwijk kwam hem ontzetten en arresteerde 11
mensen van wie zij er 10 bij het kerkhof van Diever vermoordden. De elfde overleefde door
zich dood te houden tussen de slachtoffers. Of de operatie echt nodig was geweest is nog
steeds een punt van discussie.
Nieuw-Balinge
Ook Nieuw-Balinge heeft een rol gespeelt tijdens deze droppings. Het is zeker dat een
aantal parachutisten zijn geland rondom het Mekelermeer, op het land wat tegenwoordig
van Verkleij is. Navraag onder bewoners leert dat deze dropping volledig onopgemerkt is
gebleven. Je zou kunnen concluderen dat dit natuurlijk ook de bedoeling moet zijn
geweest.
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Vliegveld Hoogeveen
Meerdere militairen uit heel Europa verzamelden zich hier
op 8 april 2018 om zich klaar te maken voor hun dropping.
Met militaire precisie staan hun benodigdheden uitgestald
op de grond. Minutieus wordt de uitrusting stap voor stap
nagelopen en eventueel gecorrigeerd. Links staan een
aantal Noren
ontspannen met
elkaar te praten. Even
verderop staat een Ier
met een Duitser de instructies door te nemen. De
mannen nemen hun opdracht uiterst serieus en
hechten veel waarde aan de herdenking. De
organisator, Peter Braun, eist de aandacht. De briefing
begint! De weersomstandigheden worden doorgenomen, de volgorde van springen wordt
besproken en de mannen worden nogmaals uitvoering geïnspecteerd. In rijen van twee
marcheren de militairen de landingsbaan op. Voor
het vliegtuig wordt nog even geposeerd zodat we
een mooie foto kunnen maken.
Vliegtuig
We nemen plaats in een dubbeldeks Antonov AN2.
Een klassiek vliegtuig van Russische makelij waarin
12 passagiers een plaats kunnen vinden. Peter kiest
een plek op de grond op zijn knieën voor de deur
van het vliegtuig. Van
hieruit kan hij alles
overzien. De militairen
nemen plaats op de
bankjes langs de ramen. De piloot start de motor en een
oorverdovend lawaai vult de cockpit. Nadat de motor
voldoende warm is geworden dirigeert de piloot zijn kist naar
de landingsbaan. Plots geeft hij vol gas en met een
denderend geluid stijgt de Antonov op.
Dropping
Hooguit 10 minuten zijn we in de lucht. In die tien minuten
vliegen we van Hoogeveen naar Nieuw-Balinge. Boven het
veld van
Verkleij gooit
Peter een groot
kruis uit het vliegtuig. De plek van de
dropping is hiermee gemarkeerd. Van
bovenaf is goed te zien dat dit spektakel veel
belangstellenden heeft getrokken. We vliegen
een rondje en ondertussen maken de
militairen zich klaar. Peter geeft een teken en
de mannen staan op, lussen zich vast en
lopen richting de openstaande deur. Binnen
een mum van tijd springen de militairen uit
het vliegtuig, de diepte in. Gelukkig, in
tegenstelling met toen, zonder gevaar voor
het leven.
R.
Dorpsblad Kontakt 2018
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Interview met… Lisanne Strijker

Wil je je even voorstellen?
Ik ben Lisanne Strijker, getrouwd en moeder van een zoontje. In mei verwachten we ons
2e kindje. We wonen aan de Voornweg 21 in Nieuw-Balinge.
Je hebt een eigen bedrijf, kun je daar iets meer over vertellen?
5 jaar geleden ben ik voor mezelf begonnen als ambulant kapster. Natuurlijk niet alleen in
Nieuw-Balinge maar ook in Hoogeveen, Westerbork en alle mooie dorpjes daar rondom. Na
5 jaar leek het me erg leuk om een nieuwe uitdaging aan te gaan: Een kapsalon aan huis.
Hoe ben je op het idee gekomen om een kapsalon te beginnen?
Een eigen kapsalon beginnen was al heel lang een droom van mij. Toen we dit huis 2 jaar
geleden kochten, wist ik dat hier de
mogelijkheid was om mijn droom waar te
maken. Er zat al een mooie ruimte met een
aparte ingang en wc achter het huis. Na een
grote verbouwing van ons huis afgelopen
winter is nu mijn droom werkelijkheid
geworden; de kapsalon is af!
Je werkte eerst bij de mensen thuis, nu ga je
het ook vanuit jouw huis doen. Hoe ben je op
dit idee gekomen?
Het leek me leuk om mensen de mogelijkheid
te bieden om te kiezen, ik kan bij de mensen
thuis komen maar ze kunnen nu ook bij mij in
de kapsalon komen!
Op welke dagen en tijden werk je?
Donderdagmiddag werk ik van 13:00 uur tot
17:00 uur. Op vrijdag werk ik van 09:00 uur
tot 17:00 uur.
Ik werk alleen op afspraak en andere dagen
zijn in overleg mogelijk.
Ook werk ik ’s avonds. Om zo flexibel mogelijk
te blijven doe ik dat van maandag- t/m
donderdagavond. Ik begin dan meestal vanaf
18:00 uur.
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Hoe kunnen mensen je bereiken?
Ik ben telefonisch bereikbaar op 06-20279657. Ik reageer ook op sms- en WhatsApp
berichten. Ook heb ik een Facebookpagina: www.facebook.com/Lisanneuwkapsteraanhuis
Mijn website is www.lisanneuwkapster.nl.
Wil je verder nog iets kwijt?
Mijn prijzen blijven hetzelfde voor
thuis knippen en in de kapsalon.
U kunt bij mij terecht voor onder
andere: haren opsteken, haren
stijlen, haarkleuring,
permanenten, wassen,
watergolven, kinderen knippen,
dames knippen en heren knippen.
Eerst ga ik een tijdje genieten
van mijn zwangerschapsverlof. Ik
verwacht vanaf half juni weer aan
het werk te gaan.
Ik heb er alvast erg veel zin in en
zie uit naar onze afspraak!
De redactie van Kontakt wenst
Lisanne veel succes met de
laatste loodjes van haar
zwangerschap en daarna met
haar kapsalon aan huis.
Zie hiernaast de prijslijst.

M.

WNBC’09 kampioen!
WNBC'09 JO8 is in de zaal en op het veld kampioen geworden en staan nu in de eerste
klasse, na 3 wedstrijden, nog op de volle winst. Deze toppers mochten voor de wedstrijd
Witteveense Boys 1 - WKE'16 1 een ere ronde lopen op het veld met de kampioensschaal
van de KNVB!
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Spek de kas van GJVV bij Jumbo Vinke te Westerbork

Zoals jullie vast weten organiseert Jumbo Vinke in de periode van woensdag 2 mei t/m
dinsdag 5 juni een actie waarmee een financiële bijdrage voor onze vereniging bij elkaar
kan worden gespaard.
De actie heet ‘Spek de kas van je club’ en Jumbo Vinke stelt daarvoor een bedrag van
€7500,- beschikbaar.
Tijdens deze ‘Spek de kas van je Club’ actie ontvangen klanten voor elke € 10,- aan
boodschappen een waardepunt. Deze waardepunt kunnen ze in de winkel doneren aan de
vereniging van hun keuze. Ook kun je de waardepunt doneren via www.uwsupermarkt.nu
Hoe meer waardepunten klanten doneren aan onze
vereniging, hoe groter het totaalbedrag dat wij
ontvangen. Daarmee kunnen wij de clubkas flink
spekken.
Trommel dus zoveel mogelijk mensen op om hun
boodschappen bij Jumbo Vinke in Westerbork te doen en
daarmee de kas van onze club te spekken!
Alvast heel hartelijk dank namens alle leden van GJVV!

Concert op 5 mei
Zangvereniging 'Looft den Heere',
onder leiding van dhr. Bert
Bennink, geeft dit jaar een concert
op 5 mei, rondom het thema
'Bevrijding'. Een gelegenheidsjongerenkoor zal ook enkele
liederen zingen. Verder is er ruimte
voor samenzang, die begeleid
wordt op het orgel door dhr. Freek
Otten. Iedereen is welkom!
De avond begint 19.30 uur, in het
kerkgebouw van de CGK aan de
Verlengde Middenraai 97 in NieuwBalinge.
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Bericht van dames 1 GJVV
Alle volleybalwedstrijden in de Knappercompetitie zitten er op. We weten
inmiddels op welke plaats we geëindigd zijn op de ranglijst. Na het
spelen van 14 wedstrijden eindigden we helaas op de laatste plaats en
dus volgt er degradatie naar de 2e klasse.
Volgend seizoen
moeten we het
stellen zonder vaste waarde
Evelien, die na 13 jaar trouwe
dienst afscheid van ons neemt. Ze
blijft wel volleyballen maar op een
iets lager pitje, bij de
recreantenclub van de NieuwBalinger heren in combinatie met
het gemengde team van
Witteveen. Tijdens de laatste
wedstrijd kreeg Evelien in de
laatste set een publiekswissel.
Namens het team kreeg ze een
mooie bos bloemen aangeboden
en een zogeheten ‘wordcloud’ met
een greep uit Eveliens
legendarische uitspraken. In de
maand juni staat nog een gezellig
afscheidsetentje en tevens seizoensafsluiting gepland.
Gelukkig voor dames 1 is er versterking gekomen van Angelique en Manon. De doelstelling
voor volgend seizoen is het kampioenschap en promotie, zodat het verblijf in de 2e klasse
hopelijk maar van korte duur is.

Huisdier van de maand
Wat is je naam: Amy.
Wat ben je voor dier: Britse korthaar kat.
Hoe oud ben je: 16 jaar.
Wie is je baasje: Romy Oelen.
Waar woon je: Wolvenhaar.
Wat voor avonturen maak je mee: Niet zoveel
bijzonders.
Wat is je mooiste speeltje: Het haar van mijn baasje,
om lekker in te kroelen. En een doos om in te zitten.
Wat is je lievelingseten: Brokjes en ham

Wil je jouw huisdier ook in deze rubriek? Mail naar redactiekontakt@outlook.com en wie
weet zie je jouw kat, hond, cavia of welk dier dan ook hier terug!
Dorpsblad Kontakt 2018
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Geknipt voor Kontakt; uit de Hoogeveense Courant 2 maart 2018

_____________________________________________________________________________________
Rommelmarkt
Bij de Hervormde kerk op 26 mei.
U bent welkom vanaf 8:30 uur tot 12:00 uur

Welkom!
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60 + actief
Samen met de jongsten van de school zijn de opgekweekte
plantjes uit de kleuterklas verdwenen naar de bakken in de
dorpstuin. Diverse 60 + ers hielpen de kleintjes om alle stekkies
een plekje te geven in de grote bakken. De kinderen werden allen
voorzien van een tasje, schepje, harkje en natuurlijk een paar
tuinhandschoentjes. Nog best moeilijk om die
vingerhandschoentjes goed aan te krijgen, maar ook daar konden
de “oma’s en opa’s” een handje bij helpen. Een bijzonder leuk en
gezellig half uurtje, voor alle aanwezigen tijdens de dag van de koningspelen. Er zijn dan
ook leuke “plaatjes” van gemaakt.
60 + actief en de biljartclub hebben ook samen een project ingestuurd om mee te doen
aan de wedstrijd van de Gemeente Midden–Drenthe onder de titel MOEK, Mooi op eigen
kracht!
Hiervoor moeten we een presentatie geven op 23 juni a.s. in het gemeentehuis. Als iemand
nog een ludieke tip heeft, houden we ons aanbevolen.
19 april j.l. was de bijeenkomst van de maand. Waar het meestal niet ontbreekt aan stof
tot een gezellig gesprek met elkaar, hebben we toch onze keeltjes gesmeerd door onder
leiding van Gerrit Kleine met de accordeon wat oude liedjes te zingen met elkaar. Dit vindt
men voor herhaling vatbaar en dan wellicht oude schoolliedjes met de groep van juf
Miranda erbij?
Als de tuin wat verder ingericht is zou dat ook een mooie plek kunnen zijn, om samen
buiten in het zonnetje te genieten en te zingen met elkaar? En de kinderen zijn natuurlijk
heel benieuwd hoe de plantjes groeien? Ik denk dat ze ervan schrikken als ze na de
meivakantie komen kijken naar de stekkies die al mooi aan het groeien zijn tot een
waardig plantje.
Hoezo gezellig jong en oud samen? Het is gewoon voor iedereen genieten, en voor juf
Miranda? Haar droomwens die ze al jaren heeft, het begin is gemaakt, om helemaal uit te
komen.
Hebt u ook interesse als 60 + ers om bij de bijeenkomsten aanwezig te zijn? Schroom niet
en kom er gezellig bij. Iedereen is van harte welkom. 17 mei a.s. zijn we vanaf 14.00 uur
weer te vinden in het café van ons dorpshuis!
Namens de werkgroep,
i.o. José

_____________________________________________________________________________________
Rommelmarkt DV
Wanneer:
Tijd:
Waar:

Zaterdag 2 juni
10:00 uur tot 13:00 uur
Gereformeerde kerk Nieuweroord/Noordscheschut, Drostenraai 41
Noordscheschut

Komt allen!
Vriendelijke groet,
Jenny
Dorpsblad Kontakt 2018
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Gymuitvoering GJVV
20 april jongsteleden was het zo ver: De
uitvoering van GJVV. Het thema dit jaar was
‘jungle’. Alle kinderen waren mooi geschminkt en
verkleed als een dier uit de jungle. Ook de zaal
was omgetoverd in junglesferen.

Met een goed gevulde zaal met meer dan 100
mensen, begonnen we om 18:30 uur met de
opmars met alle 30 kinderen. Voor heel veel
kinderen was het een spannende ervaring, maar
toen we eenmaal van start waren was de spanning
eraf en was het genieten!
Het was een zeer geslaagde avond en de kinderen
presteerden goed. De ouders genoten en de
kinderen nog meer. Rond 21:30 uur sloten we af
met de afmars en na een grote buiging en een
enorm applaus in ontvangst genomen te hebben,
konden we terug kijken op een enorm geslaagde
avond.

Motortoertocht Nieuw-Balinge
Beste motorliefhebbers,
Ook in 2018 willen we graag weer met een groep enthousiaste liefhebbers genieten van
een dag op de motor. Waar de route dit jaar langs zal gaan, is nog een verrassing. We
willen jullie echter vast op de hoogte brengen van de toertocht, zodat je deze dag in je
agenda kunt reserveren. Je mag je natuurlijk ook vast opgeven. Deelnemers die bekend
zijn op de mailinglijst krijgen ook persoonlijk bericht. Overige deelnemers zijn natuurlijk
ook van harte welkom. Breng het nieuws maar rond.
In verband met het reserveren van koffie, lunch en BBQ, verzoeken we jullie de opgave
uiterlijk maandag 14 mei tot 18.00 uur door te geven aan Jarko of Henk.
Nadere informatie over startplaats en kosten worden later bekend gemaakt. De kosten
zullen vergelijkbaar zijn met die van 2017. Net als vorig jaar sluiten we de tocht af met een
bbq. Deelname hieraan is natuurlijk niet verplicht.
Datum:
Start:
Verwachte terugkomst:

Zondag 20 mei 2018
10.00 uur
ca. 16.00 uur

Opgave of nadere informatie is te verkrijgen bij Jarko of Henk.
Jarko Sok:
Henk Zantinge:

18

06-27531816
06-40952052

jarko-sok@hotmail.com
info@hetzicht.nl
Dorpsblad Kontakt 2018
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Peutergroep mr. Siebering op bezoek bij de
lammetjes van Pieter Kats
Op vrijdag 13 april
zijn wij met 10
peuters naar de
lammetjes van Pieter Kats geweest. Ook dit jaar
mochten wij weer de lammetjes komen aaien en
voeren.
De rit er naar toe was al gezellig. Met 2 bolderkarren
zijn wij er naar toe
gelopen. Sommige
peuters hebben ook
een heel stuk zelf
gelopen.
Onderweg zagen we al
veel schapen en
lammetjes in de wei.
Eenmaal aangekomen mochten wij naar binnen in de
schuur. We mochten de lammetjes aaien en knuffelen.
Ook stonden er flesje melk klaar wat wij aan de
lammetjes mochten geven. Dat was super leuk! De
lammetjes zijn dan nog best sterk. Met 2 handen en dan
omhoog houden, nog best moeilijk. We zagen hoe de
schapen hun brokjes kunnen eten en waar ze buiten
kunnen spelen.
Na een dik half uur kwamen de eerste papa’s en mama’s de peuters al weer halen. De
peuters hebben genoten, niemand was bang en ze waren erg enthousiast.
We willen Pieter bedanken
voor zijn gastvrijheid en goede
zorgen. Het was weer super
voor elkaar.
Ook Heidi en Claudia bedankt
voor jullie hulp.

Lammetje lammetje lammetje
kom eens over mijn dammetje
lammetje lief
lammetje klein
wil je wel mijn vriendje zijn.

Dorpsblad Kontakt 2018
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Vacature vrijwilliger op het plein IKC mr. Siebering
Bent u de persoon waar wij naar op zoek zijn?
Bent u structureel tussen de middag beschikbaar?
En vindt u het leuk om, tegen een kleine
vergoeding, tijdens de middagpauze kinderen te
begeleiden in hun spel? Dan zijn wij op zoek naar
u!
Algemeen
Op IKC meester Siebering geldt een continurooster. Dat houdt in dat de kinderen op school
hun broodje eten en daarna een half uurtje spelen op het plein. Kinderen spelen onder
toezicht van een vaste groep vrijwilligers en pedagogisch medewerksters. De pauze is
dagelijks van 12.00-12.30 uur. Vrijwilligers ontvangen een vergoeding van €4,50 per keer.
Wat verwachten wij van U?
Een positieve houding in uw omgang met onze kinderen.
Dat u op één of meerdere dagen per week inzetbaar bent voor hulp op het plein.
Dat u op ingeplande dag(en) 5 minuten voor aanvang van de pauze op het plein aanwezig
bent.
Wat bieden wij.
Een fijne groep kinderen en een leuke groep vrijwilligers.
Een vrijwilligersvergoeding volgens wettelijke regelgeving.
Een paar keer per jaar overleg met de vrijwilligers over de gang van zaken en het
pedagogisch klimaat op het plein.
Bent u niet structureel inzetbaar, maar bent u in geval van nood wel bereid om toezicht te
houden? U kunt zich ook opgeven voor de reservelijst.
Interesse?
Neemt u dan contact op met Diana Eleveld, facilitair coördinator van Kits Primair. U kunt
haar bereiken via het telefoonnummer 0593 535 100 of per mail via az@kitsprimair.nl

Nieuws van de ijsvereniging Nieuw-Balinge
Op zaterdag 31 maart is er door de ijsvereniging Nieuw-Balinge weer het
jaarlijkse paaseieren zoeken georganiseerd voor de schooljeugd. Ondanks
de wat magere vooropgave was er toch een 50-tal kinderen die mee
deden met het zoeken. Het was stralend weer en de paashazen
huppelden dan ook vrolijk rond in een paashaaspak van kledingverhuur
“Suprise” uit De Krim.
Er waren weer een groot aantal eieren verstopt door de organisatie en
een ieder kwam dan ook met de nodige gevonden eieren het heideveld weer uit. Na afloop
van het eieren zoeken was er een broodje worst en een zakje snoep voor de deelnemers.
De kinderen lieten zich het broodje worst goed smaken en ook het zakje snoep was zo
verdwenen in de kindermagen. Dit jaar heeft de organisatie het iets anders gedaan dan
andere jaren, in plaats van het gouden ei was er dit jaar een kleurplaat uitgereikt op de
school, waar bij inlevering een prijs te verdienen was.
De winnaars van de kleurwedstrijd waren:
1e prijs categorie tot 4 jaar
Anouk Strijker
1e prijs categorie tot 8 jaar
Demi Blok
e
1 prijs categorie tot 12 jaar
Kayleigh Dijkstra
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De winnaars hebben een cadeaubon gewonnen, die naar eigen inzicht besteed kan worden.
Na afloop van het eieren zoeken is de trekking verricht van de jaarlijkse verloting door
Marith en Thomas Oosting, die hier op vakantie waren vanuit Suriname.
De prijswinnaars van de verloting zijn:
Verloting:

31 maart 2018

1e prijs
2e prijs
3e prijs
4e prijs
5e prijs
6e prijs
7e prijs
8e prijs
9e prijs
10eprijs
11e prijs
12e prijs
13e prijs
14r prijs
15e prijs
16e prijs
17e prijs
18e prijs
19e prijs
20e prijs

Visser
Salomons
Schonewille
Prins
Strijker
Padding
Dijkstra
Salomons
Wachters
Van Aalderen
Boertien
Moret
Braam
Pol
Doldersum
Jager
Mol
Wobben
Oosting
Kroezen

Haarweg
De Breistroeken
Breistroekenweg
Middenraai
De Breistroeken
Koolveen
Verlengde Middenraai
De Breistroeken
Koolveen
De Breistroeken
Wolvenhaar
Voornweg
Haarweg
Verlengde Middenraai
Koolveen
Vosseveen
Voornweg
De Breistroeken
Wolvenhaar

Namens het bestuur willen wij de sponsoren hartelijk danken voor hun bijdrage, waardoor
de ijsvereniging weer een groot aantal prijzen beschikbaar kon stellen voor de verloting.
Natuurlijk ook onze hartelijke dank naar de verkopers van de loten.
Versterking bestuur
Jan Sikkenga en Jonné Huizenga zijn bereid gevonden om toe te treden tot het bestuur van
de ijsvereniging. Beiden zijn ZZP-er en hebben een eigen bedrijf in de bouwsector.
Namens het bestuur wensen wij beide heren een prettige samenwerking binnen het
bestuur en we hopen dat beide mannen hun steentje bij kunnen/willen dragen.
Er liggen nog een aantal klussen waar de heren direct hun “tanden in kunnen zetten”.
Project in Bosnië
Voor het opknappen van een schoolgebouw gaat Jennifer Span met een aantal
medeleerlingen naar Bosnië. Voor dit project moest er geld ingezameld worden en Jennifer
heeft hiervoor een actie opgezet om “knieperties” te gaan bakken en verkopen. In de
voorverkoop hadden zich al heel veel mensen aangemeld en er moesten ca. 1300
knieperties gebakken worden. Voor dit doel heeft de ijsvereniging de kantine beschikbaar
gesteld om de knieperties te bakken. Er stond een hele rij bakijzers opgesteld in de kantine
en na een aantal uren bakken was het benodigde aantal bereikt en verpakt. Met deze actie
is er voldoende geld ingezameld om de actie te ondersteunen en kan men spreken van een
geslaagde actie. Jennifer wil langs deze weg een ieder bedanken die heeft geholpen met de
actie en natuurlijk ook diegenen die de knieperties hebben gekocht.
Namens het bestuur van de ijsvereniging Nieuw-Balinge,
Roelof Bisschop

Dorpsblad Kontakt 2018

23

Een puzzel
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Crowdfundingactie

“Niet schaatsen voor
water, maar rijden voor
eten.”

Beste lezer,
Wij zijn Kayleigh Roest/Quist (20) uit Nieuw-Balinge en Larenzo Brookman (22) uit de Krim
en willen door middel van crowdfunding geld gaan inzamelen voor de Nederlandse
voedselbank. Dit doen we door op 20 augustus 2018 met de Discoveryrun mee te rijden.
De Discoveryrun is een roadtrip waarbij je samen, met in totaal 100 teams, een route
aflegt met de auto naar een bepaalde eindbestemming. Elke dag leg je +/- 400km af en
ook krijg je opdrachten waarbij je wederom geld kan winnen voor het doel waar je voor
rijdt. Hierbij kunnen wij €1000,- winnen voor het goede doel. Dit jaar beginnen we in Crécy
la Chapelle in Frankrijk en onze rit eindigt in het Portugese plaatsje Melo. Het is voor ons
het doel om dus zoveel mogelijk geld in te zamelen voor de Nederlandse voedselbank.
De Visie van de Voedselbank
‘In Nederland leven meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De
voedselbanken helpen de armsten door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om
onze klanten van -eten te kunnen voorzien, werken wij samen met bedrijven, instellingen,
overheden en particulieren. Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden,
voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Om de zelfredzaamheid
van onze klanten te vergroten, werken we samen met lokale organisaties die onze klanten
helpen om weer op eigen benen te staan. Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn’.
Waarom hebben wij uw hulp nodig?
De kans op het winnen van de €1000,- is niet heel groot, maar wij gaan er zeker wel voor!
Maar om meer zekerheid te hebben dat de voedselbank een mooie bijdrage krijgt willen wij
geld inzamelen voordat de roadtrip begint. U kunt ook als bedrijf sponseren, hiervoor is
een autosticker ook een leuke optie.
Heeft u verder nog vragen en/of opmerkingen, neem gerust contact met ons op via de
onderstaande mailadressen. Of stuur ons een persoonlijk berichtje.
Zie ook onze Facebookpagina ‘’Discoveryrun voor Voedselbank Nederland”.
Hierop houden wij u zoveel mogelijk op de hoogte.
E-mail:

larenzo14296@hotmail.com
kayleigh22x@gmail.com

Alle beetjes helpen, u kunt uw bijdragen overmaken op
NL04 RABO 0333 8170 44 t.n.v. K.N. Roest
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Geslaagde Paaswandeltocht met brunch in Dorpshuis de Heugte
Op eerste paasdag hebben bijna 70 mensen genoten
van een prachtige wandeltocht in en om NieuwBalinge. De deelnemers konden kiezen uit een route
van 5, 10 en 15 km. Aan het eind van de tocht stond
een overheerlijke paasbrunch te wachten in Dorpshuis
de Heugte. Ook mensen die niet wilden wandelen
konden gewoon gezellig aanschuiven bij de brunch.
De Paaswandeltocht met brunch werd al weer voor de
3e keer georganiseerd. Aan de tocht deden veel
Nieuw-Balingers mee, maar ook mensen uit de
omgeving
en

vakantiegangers. De tocht wordt steeds
populairder, het aantal deelnemers is
inmiddels bijna verdubbeld!
De 5 km route is uitgezet door André Mol,
Freddie en Anneke Oelen (5 km). Langs de 5
km route konden de kinderen eieren zoeken die waren verstopt door een echte paashaas!
De 10 en 15 km routes waren uitgezet
door Gert Slomp en Cor Pol. Halverwege
de route stonden Koop Oelen en André Mol
klaar om de deelnemers te voorzien van
een kop koffie met wat lekkers.
De routes vielen erg in de smaak. Zo
gaven verschillende deelnemers aan dat
ze op prachtige plekjes waren geweest die
ze nog niet eerder hadden gezien. Ook
hoorden we vaak ‘ik wist niet dat NieuwBalinge zo mooi was’ en ‘wat hebben jullie
geluk met zo’n prachtige natuur’.
Na de heerlijke ontspannen wandeling konden de deelnemer aanschuiven bij de
Paasbrunch, verzorgd door Willie Kamies en haar familie. Zij hadden de ronde zaal van de
Heugte heel mooi aangekleed geheel in de stijl van Pasen. De
Paasbrunch bestond uit een mooi opgemaakt buffet met heel
veel zelfgemaakte gerechten. Het zag er niet alleen heel mooi
uit, maar het smaakte ook overheerlijk! Willie en haar familie
hebben veel complimenten gekregen. Velen vroegen ook naar
de recepten. Helaas kan de kok natuurlijk niet al z’n geheimen
prijsgeven ☺.
Alle deelnemers én vrijwilligers die de tocht mogelijk hebben
gemaakt, bedankt!
We zien terug op een geslaagd evenement en kijken nu al
weer uit naar Pasen 2019!
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Hoogeveensche Courant
Bezorgklacht melden.
U kunt een klacht indienen als u in één van hierna genoemde plaatsen woont. Woont u in
een buitengebied of op een industrieterrein dan is bezorging van de krant niet
vanzelfsprekend. U kunt in dat geval een krant meenemen bij een afgiftepunt of de digitale
versie lezen.
Klachten over de bezorging van de gratis editie
Hoogeveensche Courant wordt op woensdag gratis verspreid in Alteveer, Drijber, Echten,
Elim, Fluitenberg, Hollandscheveld, Hoogeveen, Kerkenveld, Nieuw-Balinge, Nieuweroord,
Nieuwlande, Noordscheschut, Pesse, Ruinen, Spier, Stuifzand, Tiendeveen, Wijster en
Zuidwolde.
Afgiftepunten Hoogeveensche Courant, u kunt hier zelf de gratis editie ophalen:
Coop Supermarkt- De Wielewaal 24-28, Hoogeveen
Pet Boekhandel- Hoofdstraat 122-126, Hoogeveen
Punt H- Hoofdstraat 17-A, Hoogeveen
TIP Ruinen- Brink 5, Ruinen
Indien u de papieren krant hebt gemist, kunt u altijd het digitale archief raadplegen.
Klachten over de bezorging van de abonneekrant
Heeft u de krant op maandag of vrijdag na 18.00 uur nog niet ontvangen of heeft u een
bezorgklacht, neem dan direct contact met ons op. Klachten kunt u doorgeven tijdens
kantooruren van 08.00 uur tot 17.00 uur en uitsluitend op maandag en vrijdag van 18.00
tot 19.30 uur via tel: 088-8002071. U kunt uw vraag ook stellen via:
nieuwsbladen@ndcmediagroep.nl.
________________________________________________________________________

Krant van Midden-Drenthe
De Krant van Midden-Drenthe wordt wekelijks verspreid in de plaatsen Balinge, Beilen,
Bovensmilde, Bruntinge, Drijber, Elp, Eursinge, Garminge, Hijken, Hoogersmilde,
Hooghalen, Mantinge, Nieuw-Balinge, Nieuweroord, Oranje, Orvelte, Smilde, Spier,
Tiendeveen, Westerbork, Wijster, Witteveen, Zuidveld en Zwiggelte.
Afgiftepunten Krant van Midden- Drenthe – U kunt hier zelf de krant ophalen:
Bibliotheek Beilen- Kampstraat 2, Beilen
Tankstation Fieten- Ossebroeken 8, Beilen
Gemeente Midden-Drenthe- Raadhuisplein 1, Beilen
Jumbo- Mulder Ventweg Zuid 3, Beilen
Albert Heijn -Weversstraat 3, Beilen
Jumbo Westerbork - Burg Gualt. van Weezelplein 8, Westerbork
Het Timmerholt - Gagelmaat 4, Westerbork
Bruna - Hoofdstraat 39-A, Westerbork
Bibliotheek Westerbork - Zuidbrink 13, Westerbork
Indien u de papieren krant hebt gemist, kunt u altijd het digitale archief raadplegen.
Bezorgklacht Krant van Midden-Drenthe melden
U kunt een klacht indienen als u in één van bovengenoemde plaatsen woont. Woont u in
een buitengebied of op een industrieterrein dan is bezorging van de krant niet
vanzelfsprekend. U kunt in dat geval een krant meenemen bij een afgiftepunt of de digitale
versie lezen.
Dorpsblad Kontakt 2018
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Rommelmarkt
Waar?

Bij de Herv. Kerk

Wanneer?

Zaterdag 26 mei a.s.

Hoe laat?

Van 8:30 – 12:00 uur

Voor wie?

Voor jong en

oud!

Wat is er verkrijgbaar?
• 2e hands spullen, boeken, planten,
oliebollen, knieperties
• Koffie met gebak/krentenbrood
• Broodje hamburger/frikandel
• Grabbelen en verloting.
Heeft u nog bruikbare spullen voor de rommelmarkt? Op dinsdag 22 mei a.s. vanaf 18:00
worden deze opgehaald. U mag uw spullen aan de straat zetten, dan halen wij het op.
Grote meubels zoals kasten, bedden of bankstellen zijn niet meer welkom. En we zijn geen
grofvuildienst! Alvast bedankt!
Tot ziens op 26 mei vanaf 8:30 uur

Jarig in mei!
Jan-Peter Strijker
wordt op 15 mei 34 jaar.
Namens Kontakt van harte gefeliciteerd!
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Nieuws van Bi’j Oons
Wat was het gezellig tijdens Koningsdag! Het theehuis zat lekker vol
en ook buiten op het terras was het gezellig druk. De barbecue draaide
overuren en de wafelmachine bakte op volle toeren! Bedankt allemaal
voor de gezelligheid, volgend jaar zijn we uiteraard weer van de partij!
Daarnaast hebben we voor het eerst gastheer kunnen zijn voor de organisatie van de
wandel2daagse van Stichting Magisch Volksvermaak
Drenthe, bekend van het evenement Stiefkiek’n in
Westerbork. Verspreid over twee dagen konden
wandelaars diverse mooie wandeltochten lopen over
afstanden van 15,
20 en 30
kilometer in de
omgeving van
Nieuw-Balinge.
De eerste dag hadden we 340 deelnemers en de
tweede dag hadden we een opkomst van 227
deelnemers. Het dorp stond beide dagen dan ook vol
auto’s!
Op de eerste dag leidde de tocht langs het
Mekelermeer, Gees, Meppen en de Hooge Stoep. De
tweede dag leidde de tocht door het Mantingerzand,
het Koolveen en langs het munitiekamp. Uit de
reacties konden we opmaken dat de tocht erg
geslaagd was! Na afloop van de tocht konden de
deelnemers genieten van een kop koffie, bord soep
of iets lekkers van de barbecue. Op de foto’s is te
zien wat de deelnemers onderweg tegen kwamen.
We willen Stichting Magisch Volksvermaak Drenthe hartelijk danken voor de goede
organisatie en we verwelkomen jullie volgend jaar uiteraard weer!
Rest ons nog het menu voor de maanden mei en juni, maar wel met een kleine
aantekening. Vrijdag 18 mei laten we vervallen, maar hiervoor in de plaats willen we
uitpakken met een heerlijk aspergemenu op 20 mei, eerste Pinksterdag! De prijs voor dit
heerlijke menu bedraagt €15,- per persoon. Graag vooraf opgeven op tel: 06-25390885.
11 mei:

Chili con carne of bruine bonen met spek en stroop

€10,- p.p.

Zondag 20 mei: Overheerlijk aspergemenu op eerste Pinksterdag

€15,- p.p.

25 mei:

Patat met diverse snacks

€5,- p.p.

1 juni:

Diverse ovenschotels

€9,- p.p.

8 juni:

Verschillende Mexicaanse gerechten

€9,- p.p.

15 juni:

Zuurkool en bloemkool op verschillende manieren
bereid met sla, speklapjes en een gehaktbal

€8,- p.p.

Heb je zin gekregen om mee te eten? Meld je dan uiterlijk donderdagavond aan en we
zorgen dat vrijdag om 18:00 uur een bord voor je klaar staat.
Dorpsblad Kontakt 2018

33

Verhalen over Koningsdag en Pasen
geschreven door kinderen uit groep 3/4
De Koningsspelen 2018.
Op vrijdag 20 April waren de.
Koningsspelen. We gingen dansen en
we gingen ontbijten. Het was lekker.
En het dansje heette Fitlala.
Na het dansen en
ontbijten gingen we
spelletjes doen.
Een door juf bedacht ganzenbord.
En toen hadden we pauze en tostie-dag
We gingen filmpjes kijken en toen was de dag voorbij
Van Danee Slomp
De Koningsspelen 2018
De koningsspelen was leuk en was op 20 april 2018. Vooral
het eind was leuk omdat we toen ganzenbord spelen maar dan
Real Life, echt cool.
Bij het begin dansen we en het dansje heette FITLALA. Maar
eerst brachten we de tassen naar binnen.
Tot de grote pauze gingen we spelen en het was TOSTI DAG
leuk hè?
Van Caylan
De Koningsspelen
Als eerste gingen we buiten dansen op de Fitlala . Daarna
gingen we ontbijten. Toen gingen we spelletjes spelen. Toen
hadden we pauze, na de pauze gingen we levend ganzenbord
doen.
En als je op 61 kwam moest je 15 stappen achteruit en als je op 59 kwam moest je 3
stappen vooruit. Toen we pauze hadden, hadden we tostidag. Daarna gingen we
knutselen. toen mochten we eindelijk naar huis. en toen was de dag voorbij.
Van Anouk
De Koningsspelen
We gingen dansen en het dansje was fitlala en we gingen ook spelltjes spellen en het
leukste spelletje was water lopen en we gingen lekker eten en op het laatst gingen we nog
een keer het dansje fitlala doen.
van Kaylee
De Koningsspelen
We gingen eerst dansen en de fitlala doen. Toen
gingen we naar binnen en gingen we eten. Toen we
hadden gegeten gingen we naar buiten. Daar gingen
we spelletjes doen. Dat was leuk . Het was erg gezellig
het waren leuke spellen en met Pasen was ook heel
erg leuk en het paasvuur was ook erg leuk.
Van Leandro
De Koningsspelen
Aan het begin gingen we dansen. Dat was leuk en daarna gingen we ontbijten dat was
lekker. En daarna gingen we spelletjes doen dat was ook heel leuk. Toen gingen we brood
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eten dat was ook lekker. Juf Anouk had nog iets leuks bedacht en dat was ganzenbord dat
was oke. En daarna gingen we naar huis. De koningspelen waren heeeel leuk !
Van Denzel
De koningsspelen 2018
Op vrijdag 20 april
was het Koningsspelen
Toen we op school waren moesten we ons tassen
binnen leggen.
En toen gingen we dansen
Toen we klaar waren
gingen we ontbijten.
En toen gingen
spelen en het was leuk.
Op het laatst was het tosti dag.
Van Mohammed
De Koningsspelen
We deden de fitlala het was leuk. Maar ik had wel heel erg last van mijn been.
Het eten was ook gezellig en het waren hele leuke spelletjes.
Maar het waren wel heel veel spelletjes Allemaal wel hele leuke spelletjes en door mijn boa
maakte mijn groepje de langste slinger.
Van Amber
Verhalen van groep 3
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Buurtacademie
Diverse mensen hadden interesse in een fotografie cursus. Inmiddels,
hebben 8 personen de cursus met veel plezier gevolgd, die gegeven
werd door Erik Buist uit Westerbork. Omdat er nog meer liefhebbers
zijn om deze cursus te volgen dachten we verder te gaan in de maand
mei, maar in deze maand zijn er ook mensen op vakantie, dus dit is
niet echt handig. In overleg met de fotograaf hebben we afgesproken dat we in september
nog een cursus geven. Voor deze cursus zijn al 6 personen aangemeld en er is een
maximum van 8 deelnemers. Dus mocht u ook nog een cursus willen volgen, meld u dan
snel aan! VOL is VOL! Aanmelden kan bij José Post per e-mail: josepost4@hotmail.com.
Schaken
Gerrit Jagt, een schaaktalent uit eigen dorp, heeft best zin, mocht daar interesse in zijn,
om anderen schaken te leren. In het verleden heeft hij dat ook al eens gedaan met een
groep jongeren.
Schaken is van oorsprong een bordspel. Het spel wordt strategisch gespeeld omdat het
vaak onmogelijk is de consequentie van elke zet te overzien. Inzicht, ervaring en moed
bepalen in sommige schaakpartijen hoe zijn of haar speelstijl te herkennen is. Agressief,
passief, tactisch, forcerend of radicaal. Graag willen we inventariseren of er liefhebbers zijn
om kennis te maken met deze denksport. Wil je meer weten? Bel of mail, tel: 0528-321354
of josepost4@hotmail.com.
Mochten er mensen zijn die graag een andere cursus willen volgen? Neem contact met ons
op! Er is heel veel mogelijk! Ook de cursus tik en klik, die zeer geschikt is voor mensen
met heel weinig kennis van de computer, is mogelijk. Schroom niet, laat het horen!

Paasvuur
Een kleine impressie van het paasvuur afgelopen tweede
Paasdag! Dat het een geslaagde avond was is zeker. NieuwBalinge had het mooiste paasvuur van Midden-Drenthe!
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Activiteitenkalender mei/juni

MEI
1 mei

Start 2e fotografiecursus

5 mei

Concert Chr. Geref. kerk

16 mei

Oud papier

17 mei

60 + actief middag

19 mei

Dansavond de Heugte

20 mei

High wine en beer de Heugte

20 mei

Motortoertocht

26 mei

Rommelmarkt Herv. kerk

26 mei

Bingo de Heugte

28 mei

AED/reanimatie cursus

29 mei

Start wandel4daagse

JUNI
30 juni
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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 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
● Zondag 20 mei (eerste Pinksterdag)
9.30 uur Ds. H.J.Th. Velema
14.30 uur Ds. C. Cornet
● Maandag 21 mei (tweede Pinksterdag)
9.30 uur Ds. C. Cornet
● Zondag 27 mei
9.30 uur Ds. B.L.C. Aarnoudse
14.30 uur Ds. B.L.C. Aarnoudse
● Zondag 3 juni
9.30 uur Prof. dr. A. Huijgen
14.30 uur Prof. dr. A. Huijgen

• 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
______________________________________
Cliëntenraad Apotheek Tjan
Voor tips of aandachtspunten is Niesje Kats
vertegenwoordiger van Nieuw-Balinge, in de
clientenraad. Ze is te bereiken via
e-mailadres: kats.n@home.nl

● 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)
● Zondag 20 mei (1e Pinksterdag)
10:00 uur ds. J .W. Goossen (Vriezenveen)
19:00 uur ds. J. Mulderij (Zwolle)
● Maandag 21 mei (2e Pinksterdag)
10:00 uur ds. N. Noorlander (Onstwedde)
● Zondag 27 mei
10:00 uur ds. P. Vermeer (Wezep)
19:00 uur ds. H. Born (Rouveen)
● Zondag 3 juni (VHA)
10:00 uur ds. A. v. Herk (Hasselt)
19:00 uur prop. R. van der Knijff
(Apeldoorn)

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

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

Gym 55+ers in Dorpshuis de Heugte

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
09-05 GROEN
16-05 ORANJE
23-05 GROEN

29-05 GRIJS
13-06 ORANJE
30-05 ORANJE 20-06 GROEN
06-06 GROEN 26-06 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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