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Voorwoord
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Rosalie Jager
Evelien Sok
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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

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

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

Een interview met Harald Kroezen.

Belangrijke punten voor het inzenden van kopij:

Buurtacademie en 60+ zetten zich
in voor alle leeftijden!

-

-

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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Dansen met muziekvereniging
Irene.

Aankondiging van de fakkeloptocht
Een oproep voor vrijwilligers!
De algemene ledenvergadering en
het jaarverslag van Plaatselijk
Belang.
Nieuws van het Oranje Fonds.
Herhalingscursus AED.
Slaapfeest in de soos!
Paaswandeling vanuit het dorpshuis.
Maandmenu van Bi’j Oons.
Column van Alexandra van ’t Veer
En… nog veel meer!
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Het raadselspel
De prijsvraag voor de maand februari luidde als volgt:
Tussen 2 elektriciteitspalen van 40
meter hoog hangt een kabel van
40 meter lang. De kabel hangt 20
meter boven de grond. Hoe ver
staan de palen uit elkaar
Antwoord:
De elektriciteitspalen staan strak
tegen elkaar aan.
We hadden 7 inzendingen, waarvan
2 goede. De winnaar van het
raadselspel is: Raymond Peters!
Gefeliciteerd! We zorgen dat je
prijs zo snel mogelijk naar je toe
komt!

Prijsvraag voor de maand maart luidt 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?

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: Spinaziesoep met croutons
Ingrediënten:
1 Pak gesneden bladspinazie
2 Eetlepels olijfolie
125ml crème fraiche
750ml kippenbouillon
2 sneetjes oud witbrood, in blokjes

1 ui, gesnipperd
2 Teentjes knoflook, fijn gesneden
125ml droge witte wijn
2 eetlepels boter
½ zakje verse bieslook a 25 gram, fijn geknipt

Bereiding:
Spinazie (in magnetron) laten ontdooien. In zeef laten uitlekken en met bolle kant van de
lepel zo veel mogelijk vocht eruit drukken. In soeppan ui in olie 3-4 min. fruiten. Knoflook
laatste 30 sec. meebakken. Crème fraîche toevoegen en laten smelten. Wijn en bouillon
erbij schenken en geheel aan de kook brengen. Op smaak brengen met peper en 10 min.
zachtjes laten doorkoken. In koekenpan boter smelten en broodblokjes op laag vuur tot
goudbruine, krokante croutons bakken. Af en toe omschudden. Croutons bestrooien met
zout en peper. Spinazie door basissoep roeren en soep nog 3-4 min. verwarmen, maar niet
laten koken (spinazie mag niet verkleuren). Pan van vuur nemen en soep met staafmixer
pureren. Soep over vier diepe borden verdelen en bestrooien met croutons en bieslook.
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Buurtacademie
De Buurtacademie Nieuw-Balinge is een tijdje niet zo actief
geweest. Gewoon omdat er weinig behoefte was om een
cursus te volgen, maar de vereniging wordt natuurlijk weer
actief als dat nodig is. Een paar maanden geleden gaven
enkele mensen aan dat ze wel een cursus fotografie wilden
volgen. Deze cursus gaat binnenkort van start onder leiding
van Erik Buist uit Westerbork.
De cursus bestaat uit 3 lesavonden van 19.30 uur tot 21.30 uur! De cursus wordt gegeven
op 10, 17 en 24 april 2018 en de kosten zijn €35,- per persoon, inclusief een syllabus.
Mochten er nog meer mensen belangstelling hebben voor deze cursus, dan horen we het
graag. Bel dan 06-13621011 of mail josepost4@hotmail.com
Verder zijn er nog zoveel meer mogelijkheden voor leuke cursussen. Een paar voorbeelden
zijn:
- Omgaan met een smartphone
- Wat kan ik met een tablet of iPad?
- Werken met de E-overheid?
- Bloemschikken
- Mentale weerbaarheid
- Internetbankieren
- Onderhoudsarme tuin
- Veilig fietsen op de e-bike
- Filmavond Wildernis in Drenthe
U kunt uiteraard ook zelf aangeven wat u nog graag wilt leren! Heeft u zelf nou juist een
heel ander idee voor een cursus en/of middag/avond invulling, dan horen we het graag.
Werkgroep Buurtacademie

_

_

Werkgroep Buurtacademie en 60 + actief zetten zich samen in voor alle
leeftijden!
De buurtacademie en de 60+ actief werkgroep, passen heel goed bij elkaar. Ze doen
allerlei dingen samen voor jong en oud! Daarom is het helemaal niet zo gek dat ze samen
zijn gegaan in een werkgroep. Daardoor is er een breder netwerk richting het dorp. Hoe
meer ogen en oren, hoe meer we zien en horen. En daardoor kunnen we inspringen op
ideeën en tips vanuit ons dorp. Wij zoeken ook talenten in ons dorp die iets kunnen
betekenen voor anderen!
Bent u ergens handig in, schilderen, knutselen, of kunt u iets vertellen wat voor anderen
ook interessant is? Is uw bedrijf bijzonder om te bezichtigen? Heeft u een instrument en
wilt ons wel begeleiden bij het zingen? Laat maar horen! Er wonen in elk dorp talenten, dus
vast en zeker ook bij ons in Nieuw-Balinge.
De werkgroep bestaat uit de onderstaande leden:
Laura Wielink – Anneke Kroezen – Jannie Wielink – Roelie Padding – Margot Kraijesteijn Netty Jager – Albert Wielink en José Post
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Toneelvereniging VDO speelt:
Pak de koffer maar weer uit, schat!
Blijspel in drie Bedrijven door:
Jan Tol en Astrid Baijs.
Vrijdag 16 maart
Zaterdag 24 maart 2018
Toegangsprijs tot en met basisschool:
2 euro p.p.
Leden van VDO: 2 euro p.p.
Niet leden: 5 euro p.p.
Zaal open 19.00 uur, aanvang 20.00 uur!
Een super leuk blijspel voor het hele gezin!
Tot ziens allemaal in dorpshuis “DE HEUGTE”

_____________________________________________________________________________________
Nieuws van de ijsvereniging
Paaseieren zoeken 31 maart 2018
Zaterdag 31 maart om 14.00 uur kunnen de kinderen uit Nieuw-Balinge op zoek naar
verstopte eieren op de heide en het terrein van de ijsvereniging. Mocht je er vorig jaar niet
bij geweest zijn, grijp dan nu je kans en kom eieren zoeken en je hebt vast en zeker een
leuke middag. Er zijn prijzen voor verschillende leeftijdscategorieën. Na afloop van het
eieren zoeken kunnen de kinderen in de kantine hun buikjes rond eten en drinken met een
broodje knakworst en een glaasje ranja. Op de basisschool en op de peuterspeelzaal
worden briefjes uitgedeeld om je op te geven. Degene die dit briefje niet ontvangen
hebben kunnen zich ook opgeven bij Petra van der Weide, Voornweg 9, of via e-mail adres:
ijsverenigingnieuwbalinge@hotmail.com.
Paasverloting 2018
Ook dit jaar houdt de ijsvereniging van Nieuw-Balinge een paasverloting. Er zullen in de
periode van 12 tot 24 maart 2018 (week 11 en 12) dames en misschien heren bij u
aanbellen om loten te verkopen voor de jaarlijks paasverloting. Ook dit jaar zullen er vele
mooie prijzen te winnen zijn. De trekking van de verloting is na het paaseieren zoeken.
Mede door de sponsoren en de verkoop van de loten zal het mogelijk worden dat er weer
een flink aantal prijzen te verloten zijn.
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Interview
Een Nieuw-Balingse ondernemer aan het woord: Harald Kroezen Bouw

Op een maandagavond in februari werden we vriendelijk ontvangen door de familie
Kroezen aan de Wolvenhaar 21 te Nieuw-Balinge. Regelmatig zien we door ons dorp de
oranje/witte bus van Harald Kroezen Bouw rijden. Tijd om de mensen achter dit bedrijf
eens beter te leren kennen…
We zaten aan de keukentafel bij Harald (45), Alice (47) en Ramon (18). Jongste zoon
Julian (16) schoof aan het einde ook nog even aan. Ook hond Hummer (bijna 12) kwam zo
nu en dan een kijkje nemen. Harald en Alice wonen sinds vijftien jaar aan de Wolvenhaar,
in het huis dat ze zelf gebouwd hebben. Daarvoor woonden ze vijf jaar in het Vosseveen.
Alice komt oorspronkelijk uit Hoogeveen en Harald uit Noordscheschut. Ze wonen met veel
plezier in Nieuw-Balinge. Alice zei gekscherend: “Ik wil nog wel weer in Hoogeveen wonen.”
Maar aan het protest van Harald en Ramon te horen, is ze in de minderheid.
Harald was tot 2012 in loondienst bij een
bouwbedrijf, maar vanwege de recessie
kreeg hij ontslag. De stap om zelfstandig
ondernemer te worden was voor hem toen
niet zo groot. Hij schafte een bus aan en is
begonnen. Alice zei: “Harald ziet geen
beren op de weg. Maar het was hard
werken om een klantenkring op te
bouwen. Vooral mond-tot-mond reclame is
belangrijk.” Het bouwbedrijf bestaat nu 6
jaar en draait naar tevredenheid. Het
begon met een bus en opslag in de
garage, toen verhuisde de opslag naar het
terrein van een boer in Fluitenberg en
daarna werd een loods betrokken aan de
Galvanistraat in Hoogeveen. Sinds de
zomer van 2017 huurt Harald een pand aan de Europaweg in Hoogeveen. Zijn kantoor
heeft hij aan huis. Aan de Europaweg is de opslag, een werkplaats een kantine en een
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ontvangstruimte. Alice is groot fan van volkszanger Jannes en het toeval wil dat het pand
dat ze nu huren van Jannes is. In de toekomst gaan ze het pand van Jannes kopen.
Het bouwbedrijf richt zich voornamelijk op nieuwbouw, verbouw, renovatie en onderhoud.
Voor installatie-, schilder- en stukadoorswerk, huurt Harald vast personeel in. Harald heeft
geen voorkeur voor bepaalde klussen. Alles wat met bouwen te maken heeft, vindt hij leuk.
Alice vult aan: “Het is zijn hobby.”

Het werkgebied is voornamelijk in de regio Hoogeveen, Meppel, Giethoorn, Steenwijk en
Ruinerwold. Ook merkt Harald dat de mensen in Nieuw-Balinge het bedrijf goed weten te
vinden, mede door de advertentie in Kontakt.
Een opdracht waar Harald vol enthousiasme over vertelt is de modernisering en
verbouwing van een bedrijfshal tot een uitvaartcentrum in Meppel. En aan deze klus heeft
hij een bijzondere opdracht overgehouden: Het op bestelling maken van doodskisten op
maat, van steigerhout. Ramon laat foto’s zien en de kisten zien er werkelijk prachtig uit!
Harald heeft geen personeel in vaste dienst. Wel put hij uit een vaste groep ZZP-ers en
schoolgangers.
Oudste zoon Ramon zit in het 2e leerjaar van de bouwopleiding (werken en leren). Het zou
voordehand liggend zijn geweest als hij zijn werkplek bij zijn vader zou hebben, maar er is
bewust voor gekozen om Ramon bij een ander bedrijf ervaring op te laten doen. Echter,
Ramon is in zijn vrije tijd vaak bij zijn vader te vinden. Hij doet alle voorkomende
werkzaamheden, van het opruimen van de werkplaats tot laden en lossen. Ook houdt
Ramon de Facebookpagina up to date. Over een x-aantal jaren hoopt Ramon dat de rollen
om zullen draaien: Dat zijn vader iets meer naar de achtergrond zal gaan en dat hij
uiteindelijk het bedrijf over zal nemen. Alice doet de administratieve werkzaamheden.
Harald werkt zaken uit en Alice zorgt ervoor dat het in de computer terecht komt. Ook
werkt ze facturen en offertes uit. Jongste zoon Julian heeft geen ambities in het bedrijf van
zijn vader, hoewel hij soms wel eens helpt bij de werkplaats. Julian wil graag automonteur
worden en krijgt van zijn ouders alle ruimte om dit te doen.
Op de vraag of er nog plannen of wensen voor de toekomst zijn, geven ze aan dat ze
tevreden zijn als het bedrijf zo door zal gaan als het nu loopt. Wel zouden ze in de
toekomst nog wel eens een nieuwbouwwoning voor zichzelf willen bouwen. Maar ook voor
beide zoons zou Harald graag een huis bouwen.
Het is hard werken, dat wordt wel duidelijk. Voor hobby’s is dan ook weinig tijd. Alice
vertelt: “Harald heeft geen rust om tv te kijken. Hij zit altijd te denken. Als we vakantie
Dorpsblad Kontakt 2018
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hebben, gaan we ook echt óp vakantie, anders stopt hij niet met werken. Z’n telefoon staat
altijd aan en hij is 24 uur per dag bereikbaar, 7 dagen per week.”
Voor meer informatie over Harald
Kroezen Bouw, verwijzen we naar de
website www.haraldkroezenbouw.nl.
Ook zijn ze bereikbaar via Facebook
en staan de contactgegevens in de
advertentie in Kontakt. Hun bedrijf is
gehuisvest langs de route van
Nieuw-Balinge naar Hoogeveen.
Harald merkt op dat potentiële
klanten ook wel eens aankomen, als
ze zien dat het hek open staat.
We danken de familie Kroezen voor
hun gastvrijheid en wensen ze veel
succes met dit leuke familiebedrijf!
E. & M.

_

_

Muziekvereniging Irene
Laten we dansen...
Zaterdag 7 april houdt Christelijke
Muziekvereniging Irene haar jaarlijkse
showavond. Dit jaar nemen we u mee in de
wereld van de DANS.
De muziekvereniging zet ook dit jaar weer alles op
alles om er een onvergetelijke en plezierige avond
van te maken.
Locatie: Vuurkörf te Nieuweroord
Aanvang concert: 19:30 uur
Toegangskaartjes te koop aan de deur.
€5 per toegangskaartje (donateurs zijn natuurlijk gratis)
Vergeet uw dansschoenen niet!

_

_
NL DOET

Ook wij als dorpshuis en 60+ actief, doen mee aan NL Doet a.s.
zaterdag! Gelukkig hebben zich al wat mensen aangemeld maar we
kunnen nog wel wat “handjes” gebruiken. Wie komt onze groep
versterken? Dan maken we er een gezellige dag van!
Zaterdag 10 maart beginnen we om 10.00 uur met een kopje koffie en
wat lekkers! Dan stropen we de mouwen op en gaan aan het werk. Er zijn klusjes genoeg
en voor iedereen te doen. Dus kom gezellig naar het dorpshuis om mee te doen!
Beheerder en werkgroep 60+ actief!
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60+ actief!
De eerste bijeenkomst is achter de rug. Onder het genot van een kopje koffie en thee en
wat lekkers kwamen we gezellig tot het uitwisselen van ideeën. Om te beginnen komen we
1 x per maand op donderdagmiddag bij elkaar. De lijst met leuke ideeën is al dusdanig dat
we het hele jaar wel vooruit kunnen. En uiteraard kunnen er nog spontane dingen ontstaan
á la minuut, waar we zo mogelijk op in kunnen gaan.
Er kwamen verhalen op tafel, liedjes werden gezongen en de middag was heel snel om. Het
was heel gezellig en we hebben veel gelachen samen. De ruiltafel wordt de volgende
bijeenkomst in werking gesteld. Iedereen die thuis wat heeft liggen wat een ander
misschien wel kan gebruiken kan je inleveren en ruilen tegen iets anders.
Onze volgende bijeenkomst is gepland op 22 maart om 14.00 uur in ons dorpshuis. Men
gaf aan een middagje sjoelen gecombineerd met andere spelletjes wel leuk te vinden om
mee te beginnen.
Alles mag niets moet, gezellig bijpraten mag ook. Iedereen is van harte welkom!

_
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Fakkeloptocht naar de paasbult
Plaatselijk Belang organiseert op tweede
Paasdag 2 april 2018 de jaarlijkse
traditionele fakkeloptocht naar de paasbult!
Halverwege Het Koolveen steken we de
fakkels weer aan, om dan samen de paasbult
te ontsteken! Graag onder begeleiding van
volwassenen.
Zo rond 19.00 uur beginnen we met het uitdelen van
de fakkels. Deze zijn gratis voor kinderen van de
basisschool!
De Koek en Zopiekeet van de Jeugdsoos is ook dit
jaar weer aanwezig bij de paasbult.

_

_

Toneelvereniging VDO speelt:
PAK DE KOFFER MAAR WEER UIT, SCHAT!
Robertus van der Heyde wil met zijn vriendin Corina een leuk
weekend hebben. Daarom heeft hij zijn vrouw wijsgemaakt dat
hij een cursus moet volgen. Hij laat zijn secretaresse een
kamer boeken in een hotel, maar dat blijkt niet zo slim te zijn.
Het weekend loopt heel anders dan de bedoeling was. Er gebeurt van alles! Het zit ze
letterlijk en figuurlijk tegen. De bekvechtende kok en ober, de drie gezusters Verhoeve die
ook in het hotel vertoeven en de dubbelganger van Robertus maken er samen een
lachwekkende vertoning van. Een gezellig stuk wat u niet mag missen! Ook benieuwd hoe
dit allemaal afloopt? Kom dan op vrijdag 16 maart of zaterdag 24 maart naar dorpshuis
“De Heugte” voor een avondje lachen bij VDO.
Alle medewerkers bij de uitvoering van dit blijspel zijn: Arjan Schutte, Bennie Smale, Jan
Joop Schonewille, Bas Schutte, Margreeth Schonewille, Anneke Oelen, Henriëtte Kreeft,
Gerda de Weerd, Evelien Sok, Gretha Sok.
Decor en geluid: Bert Sok en Richard
Souffleurs: Laura Wielink en Marja Jonkers
Grim: Netty Jager, Marloes Scholten en Manuela Mulderij
Regisseur: Jan Dilling

_

_
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). Medio
mei starten de werkzaamheden hiervoor. Een deel van deze
werkzaamheden zullen we zelf moeten doen en daarom vragen wij of zich vrijwilligers
willen melden voor het tegels leggen/tegelleggers helpen. Meer info of aanmelden kan bij
Steven Meems.
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NL Doet bij de ijsvereniging
Het Oranje Fonds organiseert op 9 en 10 maart 2018, samen met
duizenden organisaties in het land, weer NL Doet: de grootste
vrijwilligersactie van Nederland. NL Doet zet vrijwilligerswerk in de
spotlights en nodigt iedereen uit om een dagje de handen uit de
mouwen te steken.
Meedoen
Vrijwilligers zijn het kloppend hart van vele sociale initiatieven. Het Oranje Fonds laat
daarom met NL Doet zien hoe belangrijk actieve burgers voor de samenleving zijn. Nog
geen vrijwilliger? Dan kun je tijdens NL Doet ervaren hoe leuk vrijwilligerswerk kan zijn.
Voor organisaties is het een mooie kans om nieuwe vrijwilligers aan te trekken en
natuurlijk om klussen geklaard te krijgen! De ijsvereniging Nieuw Balinge doet ook dit jaar
weer mee aan NL Doet. Diegene die willen helpen om een aantal klussen te klaren bij de
kantine van de ijsbaan, kan zich melden om 10.00 uur bij de ijsbaan. Er staan meerdere
klussen op het programma, men kan ter plaatse een keuze maken bij welke klus men wil
gaan helpen. De lunch wordt verzorgd door de ijsvereniging. Wij hopen op een groot aantal
vrijwilligers, zodat wij een aantal klussen kunnen weg strepen van onze to do lijst.

_

_

AED nieuws
Herhalingscursus
Datum: 16 april 2018
Plaats: De Heugte
Tijd: 19.30 uur.
Hierbij willen wij iedereen die een cursus AED heeft gedaan, uitnodigen voor onze
herhalingscursus AED. Deze wordt gegeven op maandagavond 16 april 2018, in het
dorpshuis de Heugte. De cursus begint om 19.30 uur.
Diegenen die al eerder via de buurtacademie de AED cursus of een herhaling heeft gedaan,
ontvangt hiervoor een uitnodiging per mail. Mocht u geen uitnodiging hebben ontvangen, u
blijft van harte welkom op de herhalingscursus.
Mocht u elders de cursus hebben gevolgd, maar u wilt graag hier de herhaling volgen, dan
kunt u contact opnemen met Netty Jager via onderstaand mailadres.
Als u elders een cursus heeft gedaan, kunt u zich ook aanmelden via Hartslag.nu, om
opgeroepen te worden bij een reanimatie. Dit wel graag doorgeven op onderstaand
mailadres.
Via hartslag.nu komen de oproepen binnen via 112 om te reanimeren.
Graag alle mutaties (adres wisselingen, telefoonnummer wisseling, of u wel of niet
aangemeld bent bij hartslag.nu, enz. en of u wel of niet komt bij de herhalingscursus)
doorgeven aan Netty, via onderstaand mailadres.
Met vriendelijke groet,
Netty Jager
Mail: nettyzilver@gmail.com
Dorpsblad Kontakt 2018
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Paasbult aan de Koolveen 2018
Ook dit jaar gaat het hek bij de paasbult vijf zaterdagen ’s
morgens open van 8.30 uur tot 12.00 uur. Er is tijdens de dag
dat er brandhout gebracht mag worden toezicht aanwezig.
Helaas is dit nodig omdat er ieder jaar weer mensen zijn die
denken dat dit de gelegenheid bij uitstek is om rommel in
welke vorm dan ook kwijt te raken! Ons advies luidt: bespaar
je de moeite want je moet het gewoon weer meenemen. Door
de weeks is het niet meer mogelijk om een sleutel op te halen.
Dit zijn de komende openingsdata:
zaterdagmorgen 10 maart van 08.30
zaterdagmorgen 17 maart van 08.30
zaterdagmorgen 24 maart van 08.30
zaterdagmorgen 31 maart van 08.30

uur
uur
uur
uur

tot
tot
tot
tot

12.00
12.00
12.00
12.00

uur.
uur.
uur.
uur.

Paasvuur: maandag 2e Paasdag 2 april 2018 om 19.30 uur.
_

_

Algemene ledenvergadering Plaatselijk Belang
De vergadering is alleen toegankelijk voor leden van de
vereniging.
Maandag 16 april 2018 Algemene Ledenvergadering van
Plaatselijk Belang om 20.00 uur in het dorpshuis “de Heugte”
in Nieuw-Balinge
Agenda:
▪ 1.
▪ 2.
▪ 3.
▪ 4.
▪ 5.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
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Opening.
Notulen van de jaarvergadering van 19 april 2017 (staan gedrukt in Kontakt).
Ingekomen stukken.
Verslag penningmeester (Ton Bemener)
Verslag van de kascommissie.
▪ Dhr. Aaldert Kroezen en Mevr. 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 tot 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.
Dorpsblad Kontakt 2018

Jaarverslag Plaatselijk Belang “De Vooruitgang”
Aanwezig: Johan Vissia, Peter kroezen, Steven Meems, Gerda de Weerd, Femmie Sok
Aanwezige leden: Dineke Kats, Anneke kroezen, Albert Wielink, Jose Post, Aaldert
Kroezen, Ton Moret, Gert Slomp.
➢ Johan Vissia opent de vergadering en heet iedereen welkom op de 104de keer op de
ledenvergadering van Plaatselijk belang De vooruitgang.
➢ De notulen van de jaarvergadering van 2016 worden goedgekeurd.
➢ Er waren dit jaar geen ingekomen stukken.
➢ Verslag van de penningmeester, Gert Slomp legt via een PowerPoint presentatie uit
hoe de stand van zaken zijn. Hij vertelt ook dat als er teveel geld op de bank staat
dat de subsidies teruglopen, wat niet de bedoeling is. Plaatselijk Belang bedankt
administratie kantoor André Mol en Gert Slomp voor hun inzet.
➢ De kas commissie, die bestaat uit Ton Moret en Aaldert Kroezen, hebben decharge
verleend.
➢ Benoeming van de nieuwe kas commissie is Aaldert Kroezen en Anneke Kroezen. Als
reserve is Albert Wielink.
➢ Voorzitter Johan Vissia legt in het kort uit wat Dorpsszorg tot nu heeft gedaan. Er is
een trommel actie geweest. De actie is zeer succesvol verlopen en eind deze maand
komt er een evaluatie.
Een paar dingen kwamen heel duidelijk naar voren. Er is grote zorg of de meester
Siebringschool wel bestaansrecht houdt. Ook kwamen er positieve reacties over met
name de rust en omgeving waarin wij wonen. Over de veiligheid was ook enige
angst o.a. inbrekers, verkeer.
Dorpszorg valt onder de paraplu van Plaatselijk Belang en wordt hierdoor op de
hoogte gehouden van de acties.
➢ Fietspad/voetpad. Het fietspad langs de Haarweg wordt doorgetrokken naar de
Mantingerweg en dan uiteindelijk naar de Verlengde Middenraai. De gemeente is in
gesprek met de aanwonenden en het lijkt allemaal positief. Er zal nog wel een
beroep gedaan worden op vrijwilligers. Het is een voetpad maar er mag op gefietst
worden.
➢ Het munitiedepot waar uiteindelijk de stekker uit is getrokken door stichting het
Mann. De provincie wil nog steeds dat er activiteiten georganiseerd worden, en zijn
nu van plan om daar oude gereedschappen tentoon te stellen, verder is hier nog
geen echte duidelijkheid over. De schuur van Heeres is in gebruik voor het stallen
van o.a. Jeugdsoos, carbid spullen enz. Doordat er iedere keer weer inbraken zijn is
het misschien mogelijk om het spul te bewaren in een van de bunkers. Pb zal dit
navragen.
➢ Activiteitenplan. Het is de bedoeling dat er dit jaar nog begonnen wordt met het
verfraaien van de dam. Het bleek dat de gemeente uiteindelijk de eigenaar is van de
dam en dat er in 21 jaar nooit iets is gebeurt in de zin van onderhoud. De gemeente
bekijkt nu wat hun aandeel kan zijn wat betreft de financiën.
➢ Wisseling in het bestuur. Afgelopen jaar heeft Peter Kroezen te kennen gegeven om
geen voorzitter meer te zijn en dat hij op de jaarvergadering aftreed. Het bestuur
heeft besloten dat Johan Vissia vanaf september 2016 de voorzitter is geworden.
Ook Gert Slomp treed af, dit is vanwege zijn werk bij de Gemeente Midden-Drenthe.
Tevens is Anneke Kroezen onze nieuwe bode geworden.
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➢ Rondvraag:
• Gert Slomp vraagt: Het voetpad/fietspad hoort door te lopen tot aan de
Verlengde Middenraai. Uiteindelijk is dit ook de bedoeling dit komt bij
het mobiliteit plan weer aan de orde.
• Albert Wielink vraagt: Over het woonplan van de gemeente, in het
dorpszorg project is gebleken na onderzoek dat er veel mensen toch
het liefst in Nieuw-Balinge willen blijven wonen. Dorpszorg komt hierop
terug.
De website is een doorn in het oog van vele bewoners, maar enige
uitleg van de webmaster Peter Kroezen is het een beetje duidelijk
geworden. Het is zo dat er vele verenigingen een website hebben die in
de website zit van Nieuwbalinge.eu. Vorig jaar is er contact geweest
met deze verenigingen en er is gevraagd hoe ze dat willen oppakken.
Maar tot op heden is er nog geen reactie van de verenigingen geweest.
In het maandblad kontakt is al 2 keer een oproep geweest dat er nog
steeds foto’s en aankondigingen e.d. geplaatst kan worden. Maar er
komt gewoon niks binnen.
Door deze vraag is wel zo dat Nieuw-Balinge.eu een oud systeem
gebruikt. Plaatselijk belang zal in een reguliere vergadering hierop terug
komen en kijken wat er voor mogelijkheden zijn. Dan zullen ook de
verenigingen weer opnieuw uitgenodigd worden.
❖ Anneke Kroezen vraagt: Kunnen er graskeien langs de uitvalswegen
van Nieuw-Balinge komen. De bermen zijn heel slecht met name langs
de Haarweg. De voorzitter Johan Vissia is naar een bijeenkomst
geweest van de gemeente en gesproken over de bermen in NieuwBalinge, er zal dit jaar wat aan gedaan worden. Ze nemen het mee in
de jaarplanning aldus de gemeente M-D.
Het bord Van Nieuw-Balinge aan de Koekoeksdijkje staat erg scheef, ze
vraagt of dit recht gezet kan worden. Dit zal doorgeven worden aan de
gemeente.
❖ Dineke Kats vraagt of er iets gedaan kan worden aan de mais
campagne. Ze rijden te hard.
Plaatselijk belang zal een brief schrijven naar de loonwerkers en vragen
of ze de route vol over de hullenzandweg gaan en terug door het dorp.
Maar Plaatselijk belang kan het alleen vragen en ze kunnen de
loonwerkers niet verplichten. Tevens zal er gevraagd worden of er extra
controle gedaan kan worden door de politie.
Ook vraagt ze of er een mogelijkheid is dat er 30 km zone kan komen
bij de Meeuwenweg en Breistroekenweg. Het blijkt nu als je vanuit
het park komt en je rijdt richting Haarweg dan zie je niet dat er een 30
km zone is. Ook hier zal de gemeente over ingelicht worden.
Het onderhoud en de daarbij behorende kosten van de AED kastjes zijn
voor Plaatselijk Belang. Netty Jager regelt de cursussen en controleert
de kastjes.
Er zijn 3 AED kasten in Nieuw- Balinge. Eén bij het dorpshuis, één in
het park deze staat bij Christiaan Kats zijn schuur/huis. En één bij het
voetbalveld. Deze zit niet vast omdat deze meegenomen kan worden bij
bijvoorbeeld de goudplevierrun of een ander activiteit in het dorp.
➢ De film veilig door het dorp wordt gepresenteerd.
➢ De voorzitter sluit de vergadering en bedankt Peter en Gert voor hun verdiensten in
het bestuur en geeft ze bloemetje. De aanwezige leden krijgen nog een drankje
aangeboden en worden bedankt voor hun aanwezigheid.
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Oldtimerbeurs in de Heugte
Op zaterdag 3 februari jl. vond er in dorpshuis de Heugte de eerste oldtimer
tweewielershow plaats. Er stonden zo’n 70 motoren opgesteld en er kwamen 300
bezoekers op af. Achteraf hoorden we veel enthousiaste reacties. Het was zeker voor
herhaling vatbaar.
De dag voor de show waren alle motoren al opgesteld. De kostbare motoren werden in de
nacht van vrijdag op zaterdag vergezeld door een aantal liefhebbers, om er voor te zorgen
dat er niets met de motoren zou gebeuren.
Hieronder een kleine impressie van wat er zoal te zien was.
(Foto’s: Facebookpagina de Heugte)
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Winterpret
Ook al is het nu maart en kijken we reikhalzend uit naar het voorjaar, vorige week moest
Nederland het doen met een gevoelstemperatuur van -15 graden Celsius. Om ons heen
zagen we steeds meer ijsbanen geopend worden en ook op natuurplassen zoals de
Kibbelkoele en Plan Schoonhoven kon volop geschaatst worden. De ijsvloer van onze
ijsbaan was niet goed genoeg om de Nieuw-Balingse schaatsliefhebbers toe te laten, maar
op de naastgelegen ‘kikkerpoel’ kon wel geschaatst worden. Gekscherend werd het op de
sociale media ‘de Sjinkie Knegtbaan’ genoemd, want qua afmeting was het meer geschikt
voor shorttrack dan voor de langebaan. De pret was er niet minder om. Later is nog een
groep Nieuw-Balingse schaatsliefhebbers naar ‘het bosmeertje’ gegaan om ook hier te
genieten van het schaatsen, de natuur en het buiten zijn. Zie hieronder de foto’s voor een
sfeerimpressie.
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Tienersoos organiseert:

De tienersoos organiseert een slaapfeest in de soos.
Opgeven voor 10 maart!
Wat neem je mee:
✓ Slaapzak
✓ Luchtbed
✓ Kussen
✓ Lekker zittende kleren of pyjama
✓ Warme kleren ( voor buiten)
✓ Toiletspullen

Voor wie ?
tieners van 12 jaar (of groep 8)
t/m 16 jaar.
Wanneer?
17 op 18 maart van 20:00 –
10:00 uur

Het feest zal
- 20:00
- 22:00
- 09:00

Entree: 3 euro per persoon
dit is incl. drinken, eten en
ontbijt.
Geef je op voor 10 maart!

er ongeveer zo uitzien:
uur aanvang
uur activiteit (die blijft nog geheim 😉)
uur ontbijten

Om 10:00 uur ‘s ochtends is het afgelopen.
We gaan het hele programma natuurlijk nog niet bekend maken, maar er staan veel leuke
dingen op de planning 😊

Opgeven voor 10 maart
bij:
Anouk  0623036128
Maureen  0640010936

_____________________________________________________________________________________
Eén minuut gratis
winkelen!
Bij deze een foto van Martha
Prins. Ze won 1 minuut gratis
winkelen tijdens de bingo! Ze kon
de 100 euro net niet vol maken
met haar artikelen, maar was
zeer tevreden met heel veel
lekkere dingen die ze in de kar
had liggen! Wij danken onze
sponsor: Jumbo Beilen, Matthijs
Mulder!
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Paaswandeling en paasbrunch
Zondag 1 april organiseren we vanuit dorpshuis de Heugte een mooie wandeltocht voor
jong en oud.
Je kunt kiezen uit drie afstanden:
5 km (leuk voor gezinnen met kinderen, onderweg kunnen kinderen eieren zoeken tijdens
het wandelen) start vanaf 10.30 uur
10 km start vanaf 9.45 uur
15 km start vanaf 8.30 – 9.00 uur
Rond 12.30 starten we met de
paasbrunch.
Kosten (brunch incl. bijbehorende
dranken tijdens de brunch)
Volwassenen €10.00
Kinderen t/m 10 jaar €6.00
Alleen brunchen kan natuurlijk ook, de kosten blijven gelijk.
Opgeven kan t/m 27 maart per mail: dorpshuisdeheugte@gmail.com of bel: 0528-321300
of 06-12102173. Na opgave per mail, ontvangt u een mail retour met daarin de
betaalgegevens. Na betaling is uw aanmelding bevestigd.
Startadres: Lijsterstraat 1, Nieuw-Balinge
We hopen op veel deelname zodat we er samen een gezellige dag van kunnen maken.

_

_

Natuurmonumenten aan het werk
Aan de Koolveen heeft Natuurmonumenten
twee vee roosters in de weg geplaatst. Voor
ruiters en menners komen er naast het rooster
klap- en landhekken. Ook haalt
Natuurmonumenten een aantal rasters weg.
Hierdoor kunnen koeien en schapen meer
dwalen en grazen over een groter
aaneengesloten heidegebied.
Herinrichting
Natuurmonumenten vormt het voormalige
landbouwgebied aan Het Koolveen
langzamerhand om tot een heidegebied, dat aansluit aan de rest van het Mantingerveld. De
rijke bovenlaag wordt afgegraven en afgevoerd. Op de armere zandgrond kan heide weer
ontkiemen. Runderen en schapen begrazen nu en straks het heidegebied en voorkomen zo
dat het dichtgroeit met bomen en struiken.
Ruiters en menners
Voor ruiters en menners zijn de vee roosters moeilijk te passeren. Daarom plaatst
Natuurmonumenten aan de zijkant van de roosters klaphekken en landhekken. Zo kunnen
paarden, maar ook hondenbezitters, moeiteloos de roosters omzeilen.
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Puzzel
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Nieuws van Bi’j Oons
Dag allemaal,
Wat was het koud he?! Het was weer om binnen te blijven, dicht
bij de kachel met een warme kop thee en een goed boek. Wat
velen misschien niet weten is dat je bij ons hele leuke boeken
kunt lenen! We hebben kasten vol verschillende literatuur zodat
er voor iedereen wel iets bij zit. Je kunt bij ons gratis een boek halen, zolang je zelf maar
een boek terug in de kast zet. Op deze manier houden we volle kasten en blijft het aanbod
heel divers. Kom gerust kijken of er wat leuks voor je bij staat!
Daarnaast hebben we al lekker veel aanmeldingen voor de brunch op 2de Paasdag. Voor
€12,50 per persoon zorgen we voor lekkere broodjes, beleg en andere lekkernijen!
Reserveren is noodzakelijk zodat we niemand teleur hoeven te stellen. Opgeven kan via
tel: 06-25390885.
Dan rest ons nu nog het menu voor de maanden maart en april:
16 maart: Verschillende groentes,
aardappelen en een ouderwetse gehaktbal.

23 maart: Fish and chips.

30 maart: Pizzaretten. Je eigen kleine
pizza maken waarbij je kunt kiezen uit
verschillende soorten groentes en vlees om
te beleggen.

6 april: Stamppottenbuffet

13 april: Shoarma op een pitabroodje

Trek gekregen? Aanmelden kan via tel: 06-25390885 en vrijdag staat om 18:00 uur een
bord voor je klaar!
Vriendelijke groet, Jan en Aukje
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Column
POLI 20
Ze heet Azra. Ze is klein, vrolijk en met een mooi, breed Slavisch gezicht. Ik zit in een
eindeloos lange gang waar alle stoelen bezet zijn met pijn. Zo nu en dan wordt er iemands
naam geroepen. Mij roept ze niet. Wanneer ik aan de beurt ben, gaat ze altijd staan lachen
op het hoekje van haar kamer. Ze geeft je een hand en kijkt je stralend aan. Het is
spannend, maar niet eng. Op de pijnpoli in Friesland prikten ze in je rug. Maar hier in
Assen doen ze dat niet. Ze gaan eerst gezellig met je kletsen en vertellen dan over het
wonder. Een kastje. Ze hebben een klein rood kastje dat ze met een lint om je nek hangen
en als je dat aan zet, verdwijnt de pijn. Echt. Weg! Hij kan hoger en lager. Mag ook mee in
bed, maar niet in bad. Dan gaan de electroden raar doen en maken ruzie met het water.
De electroden plakt ze op mijn rug met grote plakkers. ’s Nachts moeten ze in de koelkast.
Dan bederven ze niet, ha ha. Ik kan het al helemaal zelf, op mijn rug, dat is gewoon een
kwestie van voelen of het goed zit. Want ik kan het natuurlijk niet zien. Mijn geliefde kijkt
of ik het goed doe. Hij roept dingen: -een beetje naar rechts! Of: -ietsje hoger! Het gaat
elke dag beter.
Azra is heel tevreden over mij. Haar bruine ogen kijken blij. En wij zijn het summum van
tevredenheid. Jaren van pijn aan vijf versleten wervels worden door mijn rode kastje
weggeblazen! Ik kon nauwelijks meer lopen op onze geliefde hei. En nu is het zo heerlijk
om dat weer te kunnen! Kijk, de artrose kun je niet weghalen. Maar de prikkels van mijn
rode vriendje zijn nèt een split second eerder in mijn brein dan de pijn prikkels. Leve de
medische wetenschap!
O ja, hij heet TENS. Dan weten jullie dat. Je weet maar nooit tenslotte.
En morgen ga ik aan de wiet. Nou zul je wel denken: -het moet niet gekker worden. Want
ik ben wel heel tevreden, maar er was nòg wat. Pijn in mijn buik. Medicijnen helpen niet.
De dokters doen erg hun best, maar er is niets tegen. En mijn rode vriendje komt niet zo
diep in het lijf. Want dat vroeg ik natuurlijk aan Azra. Er kwam een rimpel op haar mooie
voorhoofd. Ze aarzelde. Tenslotte gaf ze me twee kleine plakkertjes en die moest ik er bij
doen op mijn buik. Om te proberen. Dat heb ik gedaan. Heel eventjes. Want er begon een
soort kermis in mijn buik te roeren. Dat voelde niet goed. Op controle bij Azra zei ze
meteen: -ja, dat moet anders. Je moet aan de wiet, de hennep, de medische cannabis.
Het had die morgen ook nog net in de krant gestaan, en die had ik meegenomen.
Een hoofdartikel op de voorpagina! Nou, we hebben het besteld. Meteen. En morgen komt
het. Azra helemaal opgewonden. Of ik haar wou mailen over de drugs. Ga ik natuurlijk
doen! Heel spannend allemaal. Wij werden er ook een beetje giechelig van. We zullen het
zien!
Alexandra van ‘t Veer
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Activiteiten Zalencentrum “de Heugte”
te Nieuw–Balinge

9 maart
16 maart
17 maart
24 maart
31 maart
1 april

2 april
21
28
19
20

april
april
mei
mei

26 mei
24 juni
30 juni
7 juli
28 juli
28 juli

2 augustus
3 augustus
4 augustus

4 augustus
25 augustus
15 september
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NL Doet 60+ actief!
V.D.O. Toneel Uitvoering Zaal open 19.00 uur Aanvang 20.00 uur!
Info josepost4@hotmail.com
Dansen
Info dorpshuisdeheugte@gmail.com
V.D.O. Toneel uitvoering Zaal open 19.00 uur Aanvang 20.00 uur! Info
josepost4@hotmail.com
Bingo zaal open 19.00 uur Aanvang 20.00 uur!
Levensmiddelen, vlees, geld en diverse andere mooie prijzen.
Jackpotten 100 – 150 en 300 euro!
Wandeltochten 5 – 10 en 15 km.
Info en aanmelden voor 27 maart, dorpshuisdeheugte@gmail.com
Wandeltocht + Brunch € 10,= p.p. Kinderen t/m 10 jaar € 6,= p.p.
Start 15 km. 8.30 – 9.00 uur start 10 km. 9.00 uur-10.30 uur en 5 km.
Vanaf 10.30 uur!
18.30 uur Fakkeloptocht naar de Paasbult, gratis fakkel voor kinderen
om de paasbult samen aan te steken! (halverwege Koolveen)
Dansen
Bingo zaal open 19.00 uur aanvang 20.00 uur!
Dansen
High Wine en Beer aanvang 15.00 uur opgeven tot 3 dagen voor datum!
dorpshuisdeheugte@gmail.com
Bingo Zaal open 19.00 uur Aanvang 20,00 uur Mooie prijzen en
Jackpotten 100 – 150 en 300 Euro!
High Wine en Beer Aanvang 15.00 uur opgeven tot 3 dagen voor
datum! dorpshuisdeheugte@gmail.com
Bingo Zaal open 19.00 uur Aanvang 20.00 uur
Mooie prijzen en Jackpotten 100 – 150- en 300 euro!
Goudplevierrun! Zie Facebooksite Goudplevierrun of info

dorpshuisdeheugte@gmail.com

Bingo Zaal open 19.00 uur Aanvang 20.00 uur Mooie prijzen en
jackpotten 100 – 150 en 300 euro!
Obstakelrun! Informatie is te vinden op de facebookpagina Obstakelrun
Nieuw-Balinge
Zomerfeest zie programmaboekje of info josepost4@hotmail.com
Spooktocht inschrijven vanaf 21.30 uur bij “De Heugte”
20.30 uur LIVE BAND FREEZE mmv. Jeroen Herrewijnen.
vanaf 13.00 uur BOERENLANDDAG! Markt met streekproducten, oude
beroepen, oude trekkers/wagens. Diverse kinderspelen/ wedstrijden in
boerensfeer! Dieren knuffelen enz.
Info Zomerfeest: 06 1362 1011
21.30 uur “Schuurfeest” sfeer met de live band
DE WETHOUDERS!
Bingo zaal open 19.00 uur aanvang 20.00 uur.
Mooie prijzen en jackpotten van 100 – 150 en 300 Euro!
Dansen
Dorpsblad Kontakt 2018

29 september
20
27
17
24

oktober
oktober
november
november

15 december
29 december

Bingo zaal open 19.00 uur aanvang 20.00 uur! Mooie prijzen en
jackpotten van 100 – 150 en 300 Euro.
Dansen
Bingo zaal open 19.00 uur Aanvang 20.00 uur
Dansen
Bingo zaal open 19.00 uur aanvang 20.00 uur
Mooie prijzen en Jackpotten van 100 – 150 en 300 Euro.
Dansen
Bingo zaal open 19.00 uur Aanvang 20.00 uur!
Mooie prijzen en jackpotten van 100 – 150 en 300 Euro!

__________________________________________________________
Jeugdsoos Kentucky organiseert een feestje
Waar: Jeugdsoos Kentucky
De Heugte te Nieuw-Balinge
Wanneer: 31 maart 2018
Start: 21:30 uur tot de late uurtjes
Iedereen is welkom!

___________________________________________________________
Koek en sopie keet bij de paasbult
De koek en sopie keet staat ook dit jaar
weer bij de Paasbult, met drinken en
lekkers.
Tot ziens op 2de Paasdag.
Jeugdsoos Kentucky
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Activiteitenkalender maart / april

MAART
10, 17, 24, 31
9 maart
9 en 10 maart
10 maart
14 maart
14 maart
16 maart
17 maart
17 maart
21 maart
22 maart
23 maart
24 maart
31 maart
31 maart
31 maart

Terrein paasvuur geopend
Klaverjassen ijsvereniging
NL Doet ijsvereniging
NL Doet de Heugte
Cluppie
Oud papier
Uitvoering VDO
Dansavond de Heugte
Slaapfeest soos
Knutselen kinderclub
Bijeenkomst 60+ actief
Klaverjassen ijsvereniging
Uitvoering VDO
Paaseieren zoeken ijsvereniging
Bingo de Heugte
Feestje jeugdsoos

APRIL
1 april
2 april
2 april
7 april
10, 17, 24 april
16 april
16 april
21 april
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Paaswandeling en brunch de Heugte
Fakkeloptocht en paasvuur
Brunch Bi’j Oons
Showavond muziekver. Irene
Cursus fotografie Buurtacademie
Algemene ledenvergadering pl. Belang
Herhalingscursus AED
Dansavond de Heugte
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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
● Zondag 11 maart
9.30 uur Ds. H.J.Th. Velema
14.30 uur Ds. H.J.Th. Velema
● Woensdag 14 maart (Biddag)
14.30 uur Ds. C. Cornet
19.30 uur Ds. C. Cornet
● Zondag 18 maart
9.30 uur Ds. W.W. Nijdam
14.30 uur Ds. W.W. Nijdam
● Zondag 25 maart
9.30 uur Ds. H.D. Rietveld
14.30 uur Ds. H.D. Rietveld
● Vrijdag 30 maart Goede Vrijdag
14.30 uur Ds. C. Cornet
19.30 uur Ds. C. Cornet
● Zondag 1 april 1e Paasdag
9.30 uur Ds. C. Cornet
14.30 uur Ds. C. Cornet
● Maandag 2 april 2e Paasdag
9.30 uur Ds. W. van Benthem

Preekrooster 2018
Ned. Hervormde Kerk Nieuw-Balinge
● Zondag 11 maart
10:00 uur ds. J. den Dikken (Nunspeet)
15:00 uur ds. H. Markus (Putten)
● Woensdag 14 maart
14:00 uur ds. C.G. Klok (Putten)
19:30 uur ds. E. de Mots (Rijssen)
● Zondag 18 maart
10:00 uur ds. J.M. Viergever (Onstwedde)
15:00 uur ds. G. Herwig (Nunspeet)
● Zondag 25 maart (afsluiting winterwerk)
10:00 uur ds. H.F. Klok (Nijkerk)
● Vrijdag 30 maart (Goede Vrijdag )
19:30 uur ds. P. Vermeer (Wezep)
● Zondag 1 april (1e Paasdag)
10:00 uur ds. J. den Dikken (Nunspeet)
19:00 uur ds. J.A.A. Geerts (Zalk-Veecaten)
● Zondag 8 april
10:00 uur ds. J. den Dikken (Nunspeet)
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. Harteman (Kampen)

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

Gym 55+ers in Dorpshuis de Heugte
Dinsdag van 9.15 uur tot 10.00 uur,
Loop gerust eens binnen!
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• Beilen, Raadhuisplein 1
Maandag, dinsdag, vrijdag van 8.30 tot 12.00.
Woensdag van 8.30 tot 16.00.
Donderdag van 8.30 tot 20.00.
Tel. (0593) 53 92 22
E-mail: gemeente@middendrenthe.nl
Website: www.middendrenthe.nl

Wijzigingen voorbehouden. In de ochtend is er
oppas voor de kleinsten in de consistorie bij de
kerk.
Koersbal in Dorpshuis de Heugte
Woensdag van 9.30 uur tot 11.30 uur.
Nieuwe leden zijn welkom!
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Ophaalschema containers
06-03 GRIJS
21-03 ORANJE 04-04 ORANJE
07-03 ORANJE 28-03 GROEN 11-04 GROEN
14-03 GROEN 03-04 GRIJS
18-04 ORANJE
Oud Papier
Oud papier wordt opgehaald door de mr.
Sieberingschool op 14 maart, 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
Kindervolleybal
Jeugdvolleybal
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
18.00 – 18.45
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
Maandag: overdag en ‘s avonds
Dinsdag: overdag en ‘s avonds
Woensdag: overdag
Donderdag: overdag
Vrijdag: overdag
Behandeling op afspraak.

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.
Nieuwe leden zijn altijd welkom!
Website Nieuw-Balinge
www.nieuwbalinge.eu
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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.
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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