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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:
De kleuters van de mr.
Sieberingschool hebben weer van alles
beleefd.
Dorpshuis de Heugte zoekt
vrijwilligers.
Stand van zaken over het
inrichtingsproces van de Verlengde
Middenraai.
Verslag van de Wandel 4 Daagse.
Er komt een nieuwe Nieuw-Balinge
website.
De tienersoos zoekt nieuwe
bestuursleden.
Groep 8 van de mr. Sieberingsschool
neemt afscheid.
Het programma van het zomerfeest.

En… nog veel meer,

veel leesplezier!

1

Nieuws van groep 1 en 2 van de
IKC Mr. Sieberingschool
De afgelopen tijd hebben we allerlei leuke
dingen meegemaakt:
We hebben samen aan de sportdag
meegedaan in Wijster. We werden opgehaald
met een bus en de hele ochtend hebben we
samen met de kinderen uit Wijster, allemaal
sportieve spelletjes gedaan. Het hoogtepunt was toch wel het springkussen.
Samen met groep 8 zijn we de
moestuin in geweest. Er moest
nodig onkruid worden gewied.
Geert had allerlei
tuingereedschap voor ons
geregeld. De samenwerking
met groep 8 was fantastisch.
De tuin ziet er alweer een stuk
netter uit. We hebben 2
kroppen sla meegenomen. De
dag erna hebben we er
heerlijke salade van gemaakt.
Elk kind had zijn eigen salade
klaargemaakt. Sommigen
hadden wat fruit en
komkommer bewaard van het
fruit eten. Onderling werd ook
flink uitgewisseld. Tijdens de
lunch hebben we lekker zitten
smullen van de eigen salade.
De afgelopen weken hebben we ons
verdiept in ‘wilde planten’. Dit was
een schoolbreed project,
aangeleverd door NME (Natuur en
Milieu Educatie). Samen met groep
3-4 hebben we op het veldje met
wilde planten, de planten
geïnventariseerd met behulp van
zoekkaarten. Fijn dat zo dichtbij
school, zoiets moois is te vinden.
We hebben samen met juf Gejan
gewerkt met klei en wilde planten.
Heerlijk buiten, onder de bomen,
hebben de kinderen lekker zitten
werken. Het zijn fantasierijke
projecten geworden. De kinderen hebben genoten!
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De vader van Jill en Bryan heeft ons nog van alles geleerd over straaljagers. Heel boeiend
om dat allemaal te zien en te horen. En het paste goed bij de Vaderdag cadeautjes, die de
kinderen de dag daarvoor aan hun vaders hebben gegeven.
We hebben ook ons beste beentje voor gezet bij de schoolfotograaf.
We staan er allemaal weer gekleurd op!
We hebben ook de school ontruimd. Gelukkig was dit een oefening.
Het liep allemaal gesmeerd. Onder de 3 minuten was iedereen buiten en de school leeg.
Top! Hopelijk hoeven we dit nooit in het echt toe te passen, maar we zijn wel goed
voorbereid.
Tijdens de buitenspeelmiddag hebben de kleuters lekker kunnen jeu-de-boulen. We hebben
als cadeau nog een buitenzwembad gekregen. Fijn voor de hete dagen, die we eventueel
nog gaan krijgen.
We zijn als hoogtepunt nog op schoolreis geweest naar Kabouterland. Het was een feestje.
Wel een beetje warm, maar altijd fijn om daar te zijn!
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Het raadselspel
De prijsvraag voor de maand juni luidde als volgt:

Wat komt er op de plaats van
het vraagteken?
De oplossing was:

1 paard = 10
2 hoefijzers = 4
2 laarzen = 2
1 laars + 1 paard x 1 hoefijzer = 1 + 10 x 2.
Eerst los je 10 x 2 op, dat is 20 + 1 =

21

(vermenigvuldigen gaat voor optellen)

We hadden 10 inzenders met deze keer niet allemaal het juiste antwoord. Tussen de goede
antwoorden (5) kwam Lars Jager als winnaar uit de bus.
Van harte gefeliciteerd! De prijs komt snel jouw kant op.

Het raadsel voor de maand juli is: WELKE PLAATSNAMEN ZOEKEN WIJ?
1) Mijn fiets is kapot en daarom ……………
2) De suiker is op, haal maar even iets bij de………………
3) Els was niet uitgenodigd, maar ik denk niet dat het …………
4) Toen hertog Hugo ging trouwen, vond iedereen de bruid ……………………
5) Onze eenden leggen geen eieren, want het zijn …………………
6) Bel de garage maar, want op motorisch gebied ben ik een ………
De antwoorden 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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VACATURE
Medewerker bediening eethuis (24-32 uur) + Vakantiekrachten.

Midden in de Drentse natuur ligt eethuis en natuurkampeerterrein Voscheheugte. Sinds
2016 met chef-kok Ruben Krop achter het fornuis. Een fijne, informele plek voor toeristen,
passanten en buurtgenoten die houden van de natuur en die de liefde voor de gastronomie
met ons delen. Ons team, onder leiding van Chantal Koelemij, is zeer gedreven en
betrokken; dat zien we terug in de positieve resultaten en de nog steeds groeiende groep
vaste gasten. Om de groei goed te managen zijn we voor ons eethuis op zoek naar een
ervaren en enthousiaste medewerker bediening met een goed ontwikkeld gevoel voor
gastvrijheid. Immers, een geslaagde culinaire ervaring is niet alleen afhankelijk van wat de
keuken bereidt. Het gaat om de totale ervaring van het bezoek aan de eetgelegenheid.

TAKEN & VERANTWOORDELIJKHEDEN
Als medewerker bediening maak jij samen met je collega’s de verwachtingen en wensen
van de gasten waar. Je bent sociaal vaardig en zorgt ervoor dat het de gasten aan niets
ontbreekt. Een bestelling opnemen en uitserveren, de menukaart toelichten, een
complimentje geven, een praatje maken, gasten adviseren over de gerechten en een
bijpassend drankje. Jij kunt dit allemaal en doet dat ook met veel plezier. Heb je minimaal
twee jaar ervaring in een soortgelijke functie, ben je wekelijks zo’n 24 tot 32 uur flexibel
beschikbaar? Solliciteer dan bij ons, we ontmoeten je graag. Beloning is conform het
Horeca CAO, gerelateerd aan werkervaring en achtergrond.
JOUW PROFIEL
Minimaal 2 jaar ervaring
Aantoonbare culinaire kennis
Flexibel inzetbaar, ook in het weekend en op feestdagen
Teamwerker, in staat om goed te werken onder druk (denk bijvoorbeeld aan een overvol
terras bij zonnige zomerdagen )
Oplossingsgericht (hoe gaan we het regelen alle gasten tevreden te houden ondanks de
grote drukte)
SOLLICITEREN
Ben jij die bedieningsmedewerker die wij zoeken? Wil jij onderdeel uitmaken van ons
toegewijde team? Stuur ons dan je CV (met foto) en brief met motivatie en
beschikbaarheid. Dat kan naar Chantal Koelemij via chantal@voscheheugte.nl onder
vermelding ‘bedieningsmedewerker’. Wie weet sta jij dan binnenkort samen met ons in het
eethuis de gasten te bedienen. En straks ook heerlijk op het terras.
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Nieuwsbericht dassen en drukbegrazing Mantingerveld, 4 juni 2019

Een raster midden in het Mantingerveld?
Dit jaar zet Natuurmonumenten regelmatig geiten in een raster aan het werk, ook wel
drukbegrazing genoemd. De geiten eten jonge boompjes en pijpenstrootjes en voorkomen
zo dat het gebied dicht groeit. In het Mantingerveld leven echter ook dassen. Het is dus
zaak het raster zodanig te plaatsen dat de dassen ‘vrij baan’ hebben.
Geiten…
Geen herder maar een raster, veel geiten gedurende korte tijd aan het werk, een paar keer
per jaar… dat is ‘drukbegrazing’. Zij zorgen er voor dat jonge boompjes geen kans krijgen
om weer te groeien, dat er meer structuur in het heideveld komt en/of dat het
pijpenstrootje teruggedrongen wordt.
…en dassen
In het Mantingerveld komen dassen voor. Ze leven in een netwerk van ondergrondse
tunnels. Die burchten gebruiken dassen van generatie op generatie. Ze worden ook bij
voortduring uitgebreid. De burchten hebben meerdere uitgangen, die soms ver uit elkaar
liggen. Overdag blijven de dassen onder de grond, ’s nachts gaan ze op zoek naar eten.
Natuurbeheer is maatwerk
De geiten moeten veilig en
ongestoord hun werk kunnen
doen. Daarom gebruikt
Natuurmonumenten rasters. De
plek daarvoor wordt zorgvuldig
uitgezocht. Als er een
dassenburcht is, moet het raster
daarbuiten geplaatst worden.
Alleen dan kunnen de dassen
onbelemmerd hun burcht ingaan
of verlaten. Door de aanwezigheid
van een dassenburcht wordt er
ook geen opslag verwijderd ter
plekke van de burcht.
Niets doen is geen optie
Doen we niets, dan groeien open landschappen dicht. Belangrijke oorzaak is het teveel aan
stikstof, uitgestoten door industrie, verkeer en veeteelt. Dat zorgt voor explosieve groei
van boompjes en grassen. Drukbegrazing is een van de herstelmaatregelen die
Natuurmonumenten samen met andere terreineigenaren en Provincie Drenthe uitvoert.
Het is een onderdeel van de landelijke en provinciale aanpak om de natuur te herstellen en
weerbaarder te maken tegen de effecten van stikstofuitstoot.
Zie voor meer informatie: www.provincie.drenthe.nl/PAS of
www.natuurmonumenten.nl/projecten/stikstof-en-pas.nl
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Oproep Tienersoos

Vind je het leuk om gezellige avonden of activiteiten te organiseren?
Dan is dit wat voor jou!
Wij zijn dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden voor de Tienersoos
De afsluiting is geweest en graag willen we na de zomervakantie weer verder.
Dit kan alleen met nieuwe bestuursleden.
(Anders is er na de zomervakantie geen tienersoos meer)
Ben jij tussen de 12 (groep 8) en 15 jaar.
Meld je aan!
Dit kan bij het ouderbestuur:
Korina Salomons
Chantal Bouwmeester
Joyce Salomons

___________________________________________________________
Fakkelestafette
Ook Nieuw-Balinge doet mee aan de
FAKKELESTAFETTE van MIDDEN – DRENTHE!
In het kader van Culturele Gemeente voor het jaar
2019 – 2020 zijn er via Welzijnswerk Midden-Drenthe
veel kleine kernen die hier aan mee doen.
In vrijheid blijheid organiseren wij een soort Dorps Bonte avond!
En daarom de vraag aan iedereen: heb je een act, een lied een instrument een dans, of
een gedicht noem maar op, waar je mee op de planken wilt?
Doe dan mee en meld je aan bij josepost4@hotmail.com
Lijkt het je leuk om een aantal liedjes te zingen, samen met anderen een soort koortje te
vormen, ook dan aanmelden graag!
Wil je meedoen aan wat leuke kleine sketches, geef je op.
Samen maken we er dan een heel bijzondere voorstelling van waar iedereen van kan
genieten in het eerste weekend van november!
Bewust noemen we het weekend, want als iedereen het graag wil bijwonen zou het maar
zo een uitvoering op twee avonden kunnen worden?
En ja, iedereen wil dat toch zien en horen?
Dus kom op doe mee, iedereen kan wel iets, toch?
Meer informatie? Bellen mag ook hoor 321354
TOT HORENS!
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Oud papier IKC Meester Siebering maart 2019
In maart hebben onze vrijwilligers weer oud papier opgehaald. Het bedrag voor deze keer
was € 480,00 .
De ouderraad heeft deze periode naast het paasfeest het schoolvoetbaltoernooi
gefinancierd. Voor Pasen zijn de groepen 6, 7, 8 druk geweest met figuurzagen. De andere
groepen hebben een houten vogelhuisje in elkaar gezet en versierd (en er zaten ook nog
eieren in het huisje). Naast het verstrekken van deze materialen heeft de ouderraad de
kinderen getrakteerd op een heerlijke lunch. Hier is lekker gesmuld van croissantjes,
bolletjes, suikerbrood en lekkere drinkyoghurt. Daarnaast waren er ook nog gekleurde en
versierde eieren om op te eten. We kunnen terugkijken op een creatief en lekker paasfeest
op school.
Namens de ouderraad bedankt voor uw bijdrage
het afgelopen jaar en op 10 juli a.s. komen
we weer langs.
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Albert en Kees hebben een interview gegeven voor het boek van
de Provincie; Natuurlijk Drenthe
Plaatselijk Belang Nieuw-Balinge en Natuurmonumenten over het Mantingerzand.
HOE NIEUWE NATUUR ZICH VAN TWISTPUNT TOT TROTS VAN HET DORP ONTWIKKELDE
Natuurmonumenten koesterde al sinds begin jaren negentig de wens om van vier kleine
natuurgebieden bij de dorpen Nieuw-Balinge, Balinge, Garminge en Mantinge een groot
natuurgebied te maken. De levensvatbaarheid van verschillende kwetsbare soorten, zoals
loopkevers en reptielen, zou daarmee verzekerd kunnen worden. In de afgelopen jaren zijn
grote delen van de tussenliggende landbouwpercelen verworven en omgevormd tot heide,
bos of heischraal grasland. Vertegenwoordigers namens de streek hebben in 2015 intensief
meegedacht over het Beheerplan Natura 2000. Vrijwilligers uit de dorpen helpen vrijwel
wekelijks met zagen, snoeien, rasters zetten, maaien en wandelroutes controleren.
En omdat de ijsbaan van Nieuw-Balinge zelfs bij strenge vorst niet bevriest, gaat
Natuurmonumenten samen met het dorp op zoek naar een alternatieve locatie.
Zo harmonieus als het er nu aan toe gaat tussen de streek en de terreinbeheerder, zo fel
was in 1991 het protest toen Natuurmonumenten het plan voor natuurontwikkeling
presenteerde. ‘Goudplevier’ heette dat eerste plan, naar de vogelsoort waarvan het laatste
broedpaar in Nederland in 1937 in dit gebied was waargenomen. De achterneven Kees en
Albert Wielink, allebei al jaren actief in Plaatselijk Belang ‘De Vooruitgang’ Nieuw-Balinge,
herinneren zich het tumult als de dag van gisteren.
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Goede landbouwgrond verkwansel je niet.
“Het hele dorp kwam in opstand”, vertelt Albert. “Waren ze nou helemaal gek geworden bij
Natuurmonumenten? Om die boosheid te begrijpen, moeten we terug in de tijd. De
ontginning van het gebied rond het Mantingerzand is nauw verbonden met de geschiedenis
van Nieuw-Balinge en haar inwoners. Een deel van het ontginningsgebied is in de jaren
twintig van de vorige eeuw ontstaan uit de Landarbeiderswet van 1918. De wet bood arme
landarbeiders de mogelijkheid om een stukje heide te kopen dat zij, naast hun werk als
veenarbeider en boerenknecht, zelf moesten ontginnen. Ze mochten er een huis op bouwen
en een moestuintje aanleggen. De indeling in kleine percelen in het
Landarbeiderswetgebied is nog altijd herkenbaar in het landschap en sommige boerderijtjes
staan er nog. Die inmiddels bejaarde landarbeiders en hun kinderen vielen begin jaren
negentig dus van hun stoel toen zij hoorden wat Natuurmonumenten van plan was. Al die
moeizaam verworven landbouwgrond, met de hand ontgonnen, zou weer heide moeten
worden? En zou er dan een hek om het dorp heen moeten om wild buiten de tuin te
houden? Dat zou toch de wereld op zijn kop zijn! Goede landbouwgrond verkwansel je niet.
Terugkeer van heide zou zelfs niet eens mogelijk zijn, zo geloofden de meesten.”
Communicatieblunder van formaat.
Het dorp en de natuurorganisatie stonden lijnrecht tegenover elkaar. Ronald Popken van
Natuurmonumenten, die er destijds niet bij was, maar er wel veel over gehoord en gelezen
heeft, vertelt: “Het plan werd van bovenaf aan het dorp opgelegd en dat pakte helemaal
verkeerd uit. Het communicatie proces was niet optimaal. Natuurmonumenten heeft hier
veel van geleerd. Het tij begon voorzichtig te keren toen Natuurmonumenten het dorp
uitnodigde voor een excursie naar het Dwingelderveld. Dorpsbewoners konden met eigen
ogen zien dat heideontwikkeling op afgeplagde landbouwgrond wel degelijk mogelijk was.
Ook kregen ze uitleg over het hoe en waarom van het hele proces. Afgesproken werd dat
het dorp voortaan nauw bij planvorming betrokken zou worden.”
Eerst ideeën uit het dorp opgehaald.
Resultaat was dat allerlei scherpe kantjes van het oorspronkelijke plan werden gehaald.
Samen met het dorp werd bijvoorbeeld bekeken waar natuur terug kon komen, waar rust
belangrijk was en waar ruimte was voor recreatie en agrarisch natuurbeheer. En toen in
2015 een Beheerplan Natura 2000 moest worden geschreven, organiseerde de provincie
Drenthe, in nauw overleg met Natuurmonumenten en Dorpsbelangen Nieuw-Balinge, eerst
een aantal inloopdagen in het dorpshuis. Dorpsbewoners konden op grote gebiedskaarten
intekenen wat zij belangrijk en kansrijk vonden. “Het was hartstikke druk”, vertelt Kees
Wielink. “Wel was onder de boeren weerstand tegen de beperkingen die de
natuurontwikkeling voor hen met zich mee zou brengen. Maar op landelijk niveau is toen
een Herenakkoord gesloten dat erop neerkwam dat nieuwe natuur geen bedreiging voor de
landbouw mocht zijn. Ook werd bepaald dat omwonenden er geen hinder van mochten
hebben.”
Natuur reageert boven verwachting.
De vier ‘natuursnippers’ die ooit geïsoleerd van elkaar lagen, waren samen 450 hectare
groot. Inmiddels is tachtig procent van het inrichtingsplan gerealiseerd en heeft het hele
Mantingerzand een omvang van 1200 hectare. “Inventarisaties van flora en fauna laten
zien dat de natuur zich sterk ontwikkelt. Echt boven verwachting”, aldus Ronald Popken.
“De goudrandloopkever, een belangrijke doelsoort van ons plan, is nu het gebied aan het
koloniseren. Struikheide en dopheide zijn terug en veldleeuwerik, kievit en kleine plevier
kwamen zelfs al toen landbouwgronden nog maar pas afgeplagd waren.”
Voor de komende jaren staan nog verschillende grote deelprojecten op de agenda, zoals
inrichting van het gebied Middenraai en het voor kwetsbare diersoorten passeerbaar maken
van de Hoogeveenseweg, die dwars door het gebied loopt. Ook worden ecologische
verbindingen gemaakt tussen het Mantingerzand en de boswachterij Gees en tussen het
Mantingerbos en het Oude Diep.
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Aandacht voor cultuurhistorie.
“Een belangrijk resultaat van de samenwerking tussen het dorp en Natuurmonumenten is
dat in het Beheerplan Natura 2000 ruimte is voor behoud en versterking van
cultuurhistorische waarden”, vertelt Albert Wielink. “Tien jaar geleden hebben Plaatselijk
Belang en Natuurmonumenten samen al een plaggenhut gebouwd, precies op de plek waar
de eerste plaggenhut van het dorp ooit heeft gestaan. Het Landinrichtingswetgebied wordt
een plek voor kleinschalige landbouw met oude graangewassen. Ook voor het voormalige
munitiedepot - een erfenis uit de Koude Oorlog die nu als Rijksmonument bij
Natuurmonumenten in bezit is - moeten we samen een goed plan ontwikkelen waar het
hele dorp enthousiast van wordt. Van schoolmeester Siebering, die van 1930 tot 1967
hoofd van de school was, heeft het dorp het credo ‘Doe niet gescheiden wat samen kan’
geërfd. Dat credo maken het dorp en Natuurmonumenten nu waar. Er is veel veranderd
sinds het protest in 1991. Iedereen is trots op het natuurgebied. Wij hebben de mooiste
achtertuin van Drenthe!”
MANTINGERZAND EN MANTINGERBOS
Het Mantingerzand is ontstaan door het steken van heideplaggen en de begrazing door
schapen. Het is één van de mooiste, uit de middeleeuwen daterende stuifzandgebieden in
Nederland. Markant zijn de jeneverbesstruwelen, de zure vennen en het oude eikenbos.
Waar het uitgestrekte heideveld door ontginning in de eerste helft van de
20e eeuw versnipperd was geraakt, is dankzij de aankoop van tussenliggende
landbouwgronden weer een aaneengesloten stuk natuur ontstaan. Tussen de droge en
natte heidevelden zijn nu kleine stuifduinen te vinden, evenals soortenrijk grasland. Daar
weten de zeldzame kommavlinder, bijen en vlinders goed de weg te vinden naar
boerenwormkruid, mannetjesereprijs, hondsviooltje en zandblauwtje. Het Mantingerzand
wordt begraasd door schapen en heidekoeien. Op plekken waar bijzondere plantengroei tot
ontwikkeling kan komen, wordt op kleine schaal geplagd. Verbetering van de
waterhuishouding, gericht op het vasthouden van water in het heidegebied, was één van
de belangrijkste inrichtingsmaatregelen.
Het Mantingerbos, in de bovenloop van het Oude Diep, is oeroud. Sinds de prehistorie is
het bos met zomereiken, hulstbomen, Gelderse roos, Europese vogelkers en typische
bodembegroeiing nooit ontgonnen geweest. Het bosgebied ligt als een hoger gelegen eiland
in een goed bewaard beekdallandschap met graslanden, wallen en singels.
Herstelmaatregelen zijn gericht op natuurlijke ontwikkeling van het bos en op vochtige,
bloemrijke hooilanden.

_____________________________________________________________________________________
Nieuwe website Nieuw-Balinge
Het bestuur van Plaatselijk Belang
organiseert samen met Adinda Knevel
(de bouwer van een nieuwe website)
een informatieavond voor (uitsluitend)
de verenigingen.

Deze bijeenkomst zal plaatsvinden op 8 juli a.s. in het Dorpshuis en start om 20.00 uur.
Bent u als vereniging niet benaderd maar wel geïnteresseerd dan bent u bij deze van harte
welkom.
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Bericht van Studio Tyara
Studio Tyara is in verband met vakantie gesloten van 5 augustus tot 28 augustus 2019.
Via de mail is de praktijk te bereiken via info@studiotyara.nl voor vragen enzovoorts.
Wij wensen iedereen een fijne en zonnige vakantie.
Graag tot ziens,
Groetjes Netty
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Vrijwilligers gezocht dorpshuis De Heugte
Dorpsbewoners,
Hierbij nogmaals de vraag voor extra vrijwilligers voor het dorpshuis.
Ben of ken jij iemand die af en toe op de zondag zou willen helpen in de keuken?
Het dorpshuis is iedere zondag van 17:00-21:00 uur geopend zodat eenieder
terecht kan om lekker te genieten van een hapje en drankje. Uiteraard kan
bestellen en afhalen ook!
Wij zijn altijd op zoek naar vrijwilligers die zo af en toe eens bij
willen springen op de zondag. Er zijn voldoende ervaren
mensen waarmee je eerst kan samenwerken om je draai in de
keuken te vinden.
Mocht jij nou willen helpen op de zondag laat dit dan weten aan
het bestuur of aan de beheerder.
Mocht je willen helpen bij andere zaken dan horen wij dit ook
graag.
Namens het dorpshuis bestuur alvast bedankt!
__________________________________________________________________
Recept: Broodje barbecuebiefstuk
Biefstuk van de barbecue krijgt zo'n geweldig lekkere grillsmaak.
Ingrediënten voor 4 personen:
4 biefstukken (à 150 g, op
kamertemperatuur)
2 el traditionele olijfolie
2 tl gedroogde Italiaanse kruiden
1 ui
7½ g verse koriander
3 tomaten
1 el jalapeñopeper in pot
1 el rode wijnazijn
8 shoarmabroodjes
40 g rucola
Bereiden:
Steek de barbecue aan. Meng de biefstuk met de olie en Italiaanse kruiden. Breng op
smaak met peper en eventueel zout.
Laat de biefstuk 30 min. afgedekt marineren.
Rooster de biefstukken 7 min. op de barbecue, keer halverwege.
Snipper ondertussen de ui en snijd de koriander fijn. Snijd de tomaat in kleine stukjes.
Snijd de jalapeños fijn. Meng met de tomaat, ui, koriander en azijn. Voeg eventueel zout
toe. Verwarm de shoarmabroodjes volgens de aanwijzingen op de verpakking.
Snijd de broodjes open en bestrijk de binnenkant met het jalapeñomengsel. Beleg met wat
rucola. Snijd de biefstukken horizontaal in plakken van 2 cm.
Leg de biefstuk in de broodjes en verdeel de rest van het jalapeñomengsel erover.
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100 jaar Vrouwenkiesrecht (10 juli 1919 – 10 juli 2019)
Iedereen vindt het tegenwoordig heel gewoon dat vrouwen mogen stemmen voor de
Gemeenteraad, Provinciale Staten en de Tweede Kamer en zich daarvoor ook kandidaat
mogen stellen. Toch is dit pas 100 jaar het geval en ging er een hele strijd aan vooraf.
Daar gaat dit artikel over.
In 1882 wilde Aletta Jacobs op de
kandidatenlijst voor de gemeenteraad
van Amsterdam geplaatst worden. Dit
werd door de gemeente geweigerd,
omdat ze vrouw was. Aletta wees er op
dat de grondwet bepaalde dat
Nederlandse ingezetenen zich kandidaat
mochten stellen, dus zij als vrouw ook.
Aletta voerde een rechtszaak tegen de
gemeente tot en met de Hoge Raad. Dit
hoogste Nederlandse rechtscollege
stelde haar toch in het ongelijk, omdat
haar eis in strijd was “met de geest van
de grondwet”. Het markeerde echter
wel het begin van de strijd voor
algemeen kiesrecht, waarvan ook veel
mannen voorstander waren. De
regering wijzigde artikel 80 van de
Grondwet, waardoor er voortaan sprake
was van mannelijke ingezetenen die
kiesrecht hadden. Daarmee werden
vrouwen uitdrukkelijk van het kiesrecht
uitgesloten.
In 1882 werd de Sociaal-Democratische
Bond opgericht, een politieke partij, die
de eis van algemeen kiesrecht in haar
programma had opgenomen. In 1884
volgde de Sociaal–Democratische
Arbeiderspartij (SDAP), voorloper van
de PvdA, met dezelfde eis. De christelijke politieke partijen waren op Bijbelse gronden
tegen.
Vrouwen gingen zich echter zelf organiseren en mikken op algemeen kiesrecht. Zo werd in
1889 de Vereniging voor Vrouwenbelangen opgericht (VVB), waarvan Wilhelmina Drucker,
bijgenaamd IJzeren Mina, voorzitter was. De feministische beweging “Dolle Mina” die van
1970 tot 1978 met spraakmakende acties actief was om gelijkberechtiging van man en
vrouw te bewerkstelligen, was naar deze Wilhelmina vernoemd. De VVB hield zich vooral
bezig met algemene thema’s zoals onderwijs en economische aangelegenheden. De nadruk
kwam al snel te liggen op het vrouwenkiesrecht. Daarom werd in 1894 de Vereniging voor
Vrouwenkiesrecht (VVK) opgericht door Dora Haver en 6 andere feministes.
Een jaar eerder hadden Wilhelmina Drucker en Dora Haver het tijdschrift “Evolutie, blad
voor de vrouw” opgericht. Volgens hen werd er in de gewone kranten niets of weinig over
het vrouwenvraagstuk geschreven. En vaak was dat dan ook nog verdraaid of foutief. In
Evolutie werden echter artikelen gepubliceerd die de belangen van vrouwen betroffen zoals
vrouwenarbeid, huishouden, binnen- en buitenlandse politiek, kiesrecht en onderwijs.
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Aletta Jacobs was de eerste vrouw die een universitaire studie succesvol afrondde (ze werd
de eerste vrouwelijke arts in ons land), maar niet de eerste vrouwelijke studente aan een
universiteit zoals vaak ten onrechte wordt aangenomen. Dat was 2 eeuwen eerder Anna
Maria van Schurman.
Om tot de universiteit te worden toegelaten, schreef Aletta een briefje aan de liberale
minister Thorbecke, die positief reageerde met een brief aan haar vader.
De studie aan de Rijksuniversiteit Groningen begon in 1870, aanvankelijk met een
proefperiode van één jaar.
Aletta werd in 1903 voorzitter van de Vereniging voor Vrouwenkiesrecht. Mannen konden
ook lid worden, maar niet toetreden tot het bestuur. Vrouwen begonnen over het kiesrecht
spreekbeurten te houden, hetgeen opzien baarde. Immers, in het toen nog overwegend
christelijke Nederland werd hetgeen de Bijbel leerde, getrouw gevolgd en 1 Corinthiërs 14:
34-36 leert dat het niet toegestaan is dat een vrouw in de gemeente het woord voert.
Zij moet ondergeschikt blijven (aan de man). Als ze iets te weten wil komen, dient ze dat
thuis aan haar man te vragen. Aldus de Bijbel. Tegenwoordig wordt hiermee op grote
schaal de hand gelicht.
Demonstraties waaraan ook mannen deelnamen, waren aan de orde van de dag. In
Nederland ging het er vreedzaam aan toe. In Engeland vonden soms regelrechte
straatgevechten plaats tussen vrouwen en de politie, waarbij zelfs gewonden vielen. Ook
werden daar vernielingen aangericht.
Van 15 – 21 juni 1908 vond in Amsterdam een Wereldcongres voor Vrouwenkiesrecht
plaats. Drie jaar later maakten Aletta Jacobs met de Amerikaanse Carrie Chapman van de
Wereldbond voor Vrouwenkiesrecht een propaganda-wereldreis. Een ongekend initiatief
voor die tijd.
Uiteindelijk werd in 1917 het passief kiesrecht ingevoerd, het recht dus om zich kandidaat
te stellen. Op 10 juli 1919, een eeuw geleden, volgde het actief kiesrecht, het recht om te
stemmen. Daarmee werd het kiesrecht algemeen.
In 1918 werd Suze Groeneweg uit Rotterdam en lid van de SDAP als eerste vrouw tot lid
van de Tweede Kamer gekozen.
In 1921 konden Nederlandse vrouwen voor het eerst een stem uitbrengen voor de
gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam en in 1922 voor de Tweede Kamer.
De Vereniging voor Vrouwenkiesrecht had nu haar doel bereikt en wijzigde haar naam in
Vereniging van Staatsburgeressen.
En hoe is de situatie wat het kiesrecht betreft in andere landen? Het is verrassend dat in
Zwitserland pas in 1991 (!) het algemeen vrouwenkiesrecht werd ingevoerd. In enkele
landen in het Midden-Oosten hebben vrouwen nog helemaal geen kiesrecht en kunnen zij
niets erven.
Het mag bekend verondersteld worden, dat met de invoering van algemeen kiesrecht in
ons land het verschil in rechten en behandeling van mannen en vrouwen nog lang niet
weggewerkt is. Daarvoor bestaat een index, de zogenaamde Global Gender Gap. Deze
wordt sinds 2006 jaarlijks bepaald door het World Economic Forum (WEF). Er wordt
gekeken naar 4 sleutelsectoren in 149 landen: gezondheid (o.a. levensverwachting),
opleiding, politieke en economische participatie (o.a. beloning). Bij 100% bestaat er geen
ongelijkheid. Het best presteert momenteel IJsland met een score van 86% in 2018. Jemen
scoort het slechtst met 0,516 %. Nederland staat met 75% op de 27e plaats, voor een
gidsland niet bepaald een eervolle positie. Zelfs ontwikkelingsland Rwanda neemt op de
ranglijst met 80% een hogere plaats (# 6) in dan ons land.
Er is nog veel werk aan de winkel!
Jur H.
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Huisdier van de maand
Wat is jouw naam?
Droppie (dat kan ik zelf ook
zeggen!)
Wat voor dier (ras) ben je?
Ik ben een valkparkiet.
Hoe oud ben je?
Ik ben nu 5 jaar oud.
Wie zijn jouw baasjes?
Anneriek en Dirk zijn mijn baasjes,
maar eigenlijk zijn Olga en Jed
ook nog een beetje mijn baasjes
(die wonen helemaal in
Australië nu).
Waar woon je?
Aan de Verlengde Middenraai 35 in
Nieuw-Balinge
Wat voor avonturen maak je mee?
Dat zijn er nogal wat! Een paar jaar
geleden ben ik per
ongeluk geschrokken in de
deuropening naar buiten en
weggewaaid! Ik wou heel graag
terug naar huis, maar het waaide zo
hard dat ik gewoon naar de overkant
van het kanaal geblazen ben en niet meer te zien was. Mijn baasjes en hun familie hebben
de hele dag naar mij gezocht maar konden me niet terug vinden. Toen ze 6 uur later nog
een laatste rondje gingen wandelen met de hond hoorden ze mij gelukkig schreeuwen in de
bosjes. Ik was zo moe dat ik bijna omviel, maar toen ik thuis weer wat had gegeten was ik
weer helemaal in orde gelukkig.
In huis maak ik ook avonturen mee hoor: ik pest de kat Marijke graag door op haar rug te
landen en ik volg mijn baasjes óveral (het liefst heel hard zingend en fluitend als een
bouwvakker maar ik kan ook heel goed kusjes geven en beat-boxen, vooral als ik met
baasje mee mag biologieles geven op school). Als mijn baasje proefwerken na moet kijken
voor haar werk dan help ik daar ook graag bij, ik neem dan allemaal kleine hapjes uit het
papier; goed van mij hè? Ook heb ik twee vogelvriendjes, Jan en Heppie (die laatste is een
Agapornis en die wil nog wel eens boos tegen mij doen, maar dan vlieg ik gauw naar
baasje toe en die helpt mij wel).
Wat is jouw mooiste speeltje?
Alles dat ik kapot kan bijten! En de papieren van mijn baasjes zijn stiekem nog leuker dan
mijn eigen sloop-speelgoed. Als baasje dan ‘èh èh’ roept omdat ik haar papieren niet kapot
mag maken dan roep ik heel hard ‘èh èh’ terug en doe ik het lekker alsnog!
Wat is jouw lievelingseten?
Trosgierst!
Alle verwen-zaadjes die ze in de dierenwinkel verkopen vind ik maar vies hoor!
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Nieuws van Bi’j Oons
Dag allemaal,
Een klein stukje tekst deze keer, omdat we
door de zomerstop van Kontakt twee maanden
aan menu’s moeten plaatsen! Geeft niks
natuurlijk!
Wat was het warm de afgelopen tijd! Ondanks
de enorme hitte waren er toch veel mensen aan
de wandel. Dit had een gezellig vol terras als
gevolg.

Vrijdag 16 augustus:
Soep met brood

Vrijdag 12 juli:
Groente, aardappels en kip

Vrijdag 6 september:
Snack en patat

De meeste mensen zochten verkoeling en
vonden die in de vorm van onze lekker sorbets
met vers fruit en slagroom. Probeer het zelf
eens uit!

Vrijdag 2 augustus:
Stamppot andijvie
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Linksonder en rechtsboven vind je het menu
voor de maanden juli en augustus. Let op!
Bepaalde data vallen op een zondag. Wil je
mee-eten, meld je dan even aan via tel: 0625390885 of laat een bericht achter op onze
Facebookpagina.
Vriendelijke groet,
Jan, Aukje, Wiljo en Jessica
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Een interview met… onze nieuwe Kontakt bezorgers
Willen jullie jezelf even voorstellen?
Wij zijn Nick en Lars Jager en wonen aan Koolveen 4a. Ik (Nick) ben 12 jaar en zit in groep
8. Volgend jaar ga ik naar het voortgezet onderwijs in Hoogeveen. Mijn hobby's zijn skiën
en voetballen. Ik (Lars) ben 10 jaar en zit in groep 6. Mijn hobby's zijn voetballen, skiën en
op de crossmotor rijden.

Wanneer zijn jullie begonnen?
Vorig jaar oktober zijn wij begonnen
met Kontakt rond te brengen.

Wat vinden jullie aan het
bezorgen?
Ik (Nick) vind het leuk dat ik het
dorp leer kennen. Ik (Lars) vind het
leuk om te fietsen.

Wat is er minder leuk aan?
We vinden het minder leuk als het
regent.

Hoe bezorgen jullie?
We bezorgen in het dorp op de fiets.
De route buiten Nieuw-Balinge doen
we met hulp van onze ouders in de
auto.

Krijgen jullie wel eens hulp?
Mama helpt ons altijd met het
rondbrengen op de fiets. In de auto
gaat papa of mama mee.

Hoe lang zijn jullie bezig met
bezorgen?
Met het bezorgen van Kontakt in het
dorp zijn we ongeveer 2,5 uur bezig.
De route buiten Nieuw-Balinge duurt ongeveer een uur.

Lezen jullie zelf Kontakt ook?
Ja, we lezen Kontakt zelf ook. Vaak al tijdens het rondbrengen in de auto!

Wat missen jullie in Kontakt, leuke ideeën?
We denken dat een moppenrubriek wel erg leuk zou zijn.

Willen jullie verder nog iets kwijt?
Verder is er niets wat we kwijt willen.
Bedankt Nick en Lars voor jullie openhartigheid en succes met het rondbrengen.
Wij zijn blij met jullie inzet!
M. & K.
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Buitenspeeldag 19 juni 2019
In Nieuw-Balinge hebben de
speeltuinvereniging en
Plaatselijk Belang de
samenwerking gezocht met de
basisschool IKC Mr. Siebering.
Doordat we de buitenspeeldag
gezamenlijk hebben opgepakt,
hebben er 68 kinderen gespeeld
tijdens de activiteiten. Hierdoor werd het geen buitenspeeldag maar meerdere dagen.
De leerlingenraad van school had voor de groepen 3 t/m 8 een floorball toernooi
georganiseerd. Deze ging dan ook al een dag eerder van start en was de hele week tussen
12:00 en 12:30. Hiervoor hebben ze nieuwe floorballsticks en balletjes gekregen. Voor de
kinderen die niet mee deden met het floorball toernooi waren er jeu-de-boulle setjes
aangeschaft. Hier is door alle groepen mee gespeeld. En erg fanatiek!
Verder konden de kinderen gewoon lekker buiten spelen, waren er knikkers voor op het
schoolplein en nieuwe springtouwen.
Vanwege de weersvoorspelling hebben we een activiteit achterwege gelaten.
Het hiervoor aangeschafte zwembad hebben we cadeau gedaan aan groep 1 en 2, maar we
weten ook dat de kinderopvang/bso hier gebruik van gaat maken bij zonnig weer.
We hadden ook gerekend op mooi weer, want als afsluiting was er voor iedereen een
ijsje. Volgens ons kunnen de kinderen de komende tijd weer fijn spelen tijdens de pauzes
op school.
________________________________________________________________________

Goudplevierrun 2019
In overleg met de organisatie van de Goudplevierrun
en het dorpshuisbestuur van dorpshuis de Heugte in
Nieuw-Balinge, hebben wij helaas besloten te stoppen
met de organisatie van de Goudplevierrun. Gezien de
aflopende deelname van de afgelopen jaren zijn wij
van mening dat er beter gefocust kan worden op
andere activiteiten in het dorp. Uiteraard zijn wij erg
benieuwd wat voor activiteiten jullie graag terug zouden zien of eventueel zelf zouden
willen organiseren. (Denk hierbij aan een mountainbike tocht, escape room op locatie,
volleybal toernooi o.i.d.)
Reacties kunnen gestuurd worden naar activiteitendeheugte@gmail.com
________________________________________________________________________

Vakantiegroet van de redactie
In augustus verschijnt er geen Kontakt. Jullie kunnen
natuurlijk wel gewoon verslagen van de zomeractiviteiten,
mededelingen, aankondigingen en andere input sturen
naar redactiekontakt@outlook.com

De redactie van Kontakt wenst iedereen een hele fijne
zomer toe!
Een zomerse groet van Evelien, Mellanie en Karin
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Terugkoppeling schetssessie inrichtingsproces de Verlengde Middenraai
Schetssessie
De inwoners, ondernemers en
grondeigenaren van ‘de Verlengde
Middenraai’ ontmoetten elkaar op
dinsdagavond 28 mei om 19.30 uur in
Dorpshuis de Heugte in Nieuw-Balinge.
In de bijeenkomst dachten zij samen na
over de inrichting van hun woon- en
werkgebied. De centrale vraag daarbij
was: wat is voor u belangrijk? Al
brainstormend en schetsend ontstond
een duidelijk beeld van huidige
knelpunten, wensen, oplossingen en
kansen.
Natuur, bedrijvigheid en recreatie
De natuur in het gebied wordt zeer
gewaardeerd en zou misschien zelfs
versterkt kunnen worden door meer
afwisseling van planten en dieren. Fijn
wonen en economische bedrijvigheid
gaan in de Verlengde Middenraai goed
samen. Men ziet kansen voor
kleinschalige landbouw van gewassen.
Het open karakter, de rust en de
bereikbaarheid en toegankelijkheid van
het gebied moeten zeker intact blijven. Er zijn ook zaken die men graag anders zou zien.
Zo laat de verkeersveiligheid te wensen over. Op de weg de Verlengde Middenraai wordt
door automobilisten erg hard gereden. Betrokkenen zouden liever een maximale snelheid
van 60 km/u zien of een vrij liggend fietspad. De aanwezigen zien volop mogelijkheden
voor recreatie. De huidige ruiter-, wandel- en fietspaden zijn niet altijd functioneel. Het
aanleggen van de ecologische verbinding tussen de natuurgebieden Boswachterij
Gees/Mekelermeer en het Mantingerzand vormt wellicht een aanleiding om hier
verandering in te brengen. Uiteraard kwam ook de ligging van de ijsbaan ter sprake. Moet
deze verplaatst worden naar het dorp? Of toch op de huidige locatie blijven? De wensen die
zijn opgehaald worden uitgewerkt en waar mogelijk meegenomen in het inrichtingsplan. Dit
biedt echter geen garantie voor de uitvoering ervan. Op dit moment is er geld beschikbaar
voor het realiseren van de natuurdoelen. De gebiedspartners zoeken nog naar
(financierings-)mogelijkheden om deze koppelkansen toch mee te nemen in het
uitvoeringsprogramma.
De planning
Het doel is om in december 2019 te komen tot een goed onderbouwd en breed gedragen
inrichtingsplan. Sweco werkt verschillende scenario’s uit. Deze zijn gebaseerd op diverse
onderzoeken naar het grond- en oppervlaktewater, bodemopbouw én de input van de
bewoners en ondernemers uit het gebied. Wij voeren met grondeigenaren één op één
gesprekken voor verdere details. Na de zomer vindt een gebiedsavond plaats waarin de
verschillende scenario’s worden toegelicht. In het najaar komen we terug met een
voorkeursvariant. Dit leidt uiteindelijk tot een inrichtingsplan in december.
Tijdens (de voorbereidingen van) de inrichtingswerkzaamheden kunt u voor vragen,
opmerkingen of ideeën terecht bij Nynke Faber (Prolander) via n.faber@prolander.nl of
(0592) 365097.
Natuurontwikkeling in het inrichtingsproject Verlengde Middenraai

26

Dorpsblad Kontakt 2019

Tussen het Mantingerzand en het kanaal de Verlengde Middenraai ligt een voormalig
landbouwgebied. We noemen dit gebied De Verlengde Middenraai. Door het water in dit
gebied vast te houden ontstaat een hydrologische buffer. Dit beperkt de verdroging van het
aangrenzende Mantingerzand en draagt bij aan het herstel van het watersysteem. Door het
realiseren van een verbinding tussen de natuurgebieden Boswachterij Gees en het
Mantingerzand kunnen de planten en dieren zich makkelijker verspreiden en verplaatsen.
Hiermee verbeteren we in het gehele gebied de biodiversiteit. Halverwege april zijn we
gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor het opstellen van een inrichtingsplan
voor de Verlengde Middenraai. Naar verwachting gaat in 2021 de eerste schop in de grond
om de maatregelen te realiseren.

___________________________________________________________
Feest bij V.D.O.
Onze Toneelvereniging bestaat inmiddels 40 jaar
statutair in Dorpshuis “De Heugte” te Nieuw-Balinge.
En dat gaan we samen vieren!
Al 40 jaar met tenminste 1 toneelstuk, maar ook
vele jaren met 2 uitvoeringen per jaar. Dat kun je
niet onopgemerkt voorbij laten gaan.
Doen we ook niet hoor!
Noteer in uw agenda:19 OKTOBER 2019 V.D.O. FEEST VOOR ALLE LEDEN
Niet denken, ik speel niet dus. Nee, deze avond is echt voor alle leden van onze vereniging!
Heeft niks met toneelspelen te maken. Wordt gewoon een hele gezellige avond voor uw
trouwe lidmaatschap.
Wat zou het geweldig zijn als ook daadwerkelijk alle leden erbij kunnen zijn op 19 oktober!
Dat hopen we, wordt vervolgd.
Bestuur V.D.O.
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Mantingerzand en een ode aan ‘onze aller oude, Dikke Den’
Het Mantingerzand is een natuurgebied van 788 hectare, welke precies gelegen is tussen
Mantinge en Nieuw-Balinge. Dit gebied is voor het overgrote deel ontstaan door het steken
van heideplaggen en de aanwezigheid van schapen in het gebied. Het is één van de
mooiste stuifzandgebieden in Nederland. Doordat de mens en de schapen zoveel ‘schade’
aanbrachten aan de bovenste laag van het zand, kwamen de onderliggende zandlagen vrij
te liggen. Hierdoor ontstonden zandverstuivingen. Het gebied Mantingerzand is heel oud
(stamt uit de Middeleeuwen) en is dus ontstaan doordat de mens invloed heeft gehad op
het gebied. Omdat het gebied met zandverstuivingen steeds groter werd, heeft men eind
negentiende eeuw eiken- en dennenbomen geplant.
Zeer opvallend zijn de schitterende jeneverbesstruwelen, die behoren tot de mooiste
struwelen van Nederland. Maar ook de droge en natte heide, de vennen en stuifzanden
tonen de gevarieerdheid van het gebied. Beheer en inrichting van het gebied is onder meer
gericht op herstel van de waterhuishouding, waardoor vochtige heideslenken weer aan
waarde winnen. In het zogenaamde landarbeiderswetgebied (o.a. Koolveen en
Hullenzandweg in Nieuw-Balinge) zal het accent liggen op de ontwikkeling van een
kleinschalig natuurlandschap met akkers en graslandjes.
De grove den kan 25-35 m hoog worden en heeft een penwortel, waarmee ook uit grotere
diepte water opgenomen kan worden. Bij de bosbouw wordt de grove den na 80 tot 120
jaar gekapt. De bomen kunnen echter veel ouder worden. In Zweden staat een
zevenhonderdjarige boom. Een vliegden is een door natuurlijke uitzaaiing verspreide grove
den (Pinus sylvestris). De benaming is te danken aan de wijze waarop het zaad waaruit de
boom is gegroeid op zijn plaats kwam, het is namelijk meegevoerd door de wind. Het zaad
van de vliegden is licht en voorzien van een vleugeltje waardoor de wind het vrij ver kan
meenemen. Er is geen sprake van een aparte genetische vorm, maar door de natuurlijke
uitzaaiing buiten op vooral open zandgronden zoals heide en stuifzand wijkt de vorm van
de vliegden nogal af van de grove den die in een bos groeit. Bosbomen zijn door de
aanplanting van veel bomen in een dicht verband op weinig grond in een onderlinge
concurrentie om licht. Als gevolg daarvan ontwikkelen ze lange, rechte stammen en hoge
kruinen. De vliegden daarentegen staat vaak alleen, vangt rondom licht op en groeit
daardoor uit tot een boom met laaghangende takken en brede kroon. Ook als een groep
vliegdennen tezamen opgroeit tot een bos blijft dit beeld bewaard. Het kunnen dus grote,
dikke, veterane bomen worden. Op het Mantingerzand staan een indrukwekkende
hoeveelheid veterane bomen; dennen en eiken die opvallend grillige vormen hebben.
Veruit de bekendste is natuurlijk ‘onze aller Oude, Dikke Den’! Uit bronnen weten we dat
de boom 100 jaar geleden ook al de ‘Oude Den’ werd genoemd. Deze den is (gemeten op 1
meter hoogte) 2,40 mtr in omtrek en 7,40 mtr hoog. Deze boom is uit zaad opgegroeid.
Een lust voor het oog! Daarom een ode aan de oude, dikke den!

Een boom met grillige vormen,
hier de oudste in haar soort
Op ’t Mantingerzand te bewonderen,
waar ze bij publiek hoog scoort.
Ze wordt met respect behandelt,
en staat krachtig en heel fier.
Voor alle generaties is ’t fijn,
haar te ontmoeten als je wandelt hier.
Vanaf haar jonge jaren staat ze,
tussen jeneverbes en ven
Een respectvolle, diepe buiging
voor onze aller “Dikke Den”!
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Sportcarrousel
De sportcarroussel is in volle gang.
Nieuwe maand weer een nieuwe sport:
Taekwondo
Vrijdag 6 september 18:30 tot 19:30 uur.
Kosten €10,- voor 4 lessen.
Waar: in dorpshuis (overige data zijn 13, 20 en 27
september)
Volledige bedrag graag op de eerste les voldoen.
We hebben het programma een beetje omgegooid. We gaan in september beginnen met
Taekwondo. Mountainbike zit nog in de pijpleiding of we dit kunnen realiseren of niet.
De 1e avond taekwondo wordt gegeven door niemand minder dan Allan Pinontoan,
Europees kampioen en de 2e en 3e avond worden gegeven door Cathelijne Zilverberg,
Nederlands kampioen. De 4e avond komen ze samen.
Wil je graag meedoen. Dat kan, maar geef je wel op voordat een sport begonnen is. Dit
voorkomt teleurstellingen. Is een sport al gestart, dan kun je helaas niet meer
aanschuiven.
Opgave voor de sporten kan bij
Joyce Salomons joycesalomons93@msn.com Mantingerweg 8
Korina Vos korinavos@hotmail.com Lijsterstraat 8
Om alvast te noteren:
Gratis ATB clinic voor 9 t/m 12 jr. op 14 september 2019, opgeven kan bij bovenstaande
personen.

_____________________________________________________________________________________
Vrijwillige bijdrage zomerfeest 2019
De maand juli breekt aan en dan komen ze bij u aan huis, de vrijwilligers van het
Zomerfeest met de lijstcollecte. Deze keer weer een JUBILEUM: 55 jaar Zomerfeest!
En dan wordt het weer een gezellig feest voor alle leeftijden.
Uw bijdrage maakt het nog steeds mogelijk om het voor alle kinderen een super feest te
laten zijn. Ze kunnen nl. nog altijd overal aan deelnemen zonder kosten.
Het is allemaal GRATIS en ze krijgen vaak wat lekkers en drinken, ze worden allemaal
hartelijk onthaald en komen niets te kort.
Dit is bijna uniek in Nederland en daarvoor verdienen alle mensen die een vrije gift geven
heel veel dank namens de kinderen!
Het is top dat dit anno 2019 nog kan.
WAAR EEN KLEIN DORP GROOT IN KAN ZIJN EN BLIJFT AL 55 JAAR LANG!
Een keer per jaar uw bijdrage en een week lang feest
voor alle kinderen van ons dorp. Geweldig toch?
Met dank aan onze vrijwilligers die u ieder jaar
opnieuw thuis bezoeken voor de vrijwillige bijdrage
aan het Zomerfeest.
Alvast Bedankt allemaal!
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Groep 8 neemt afscheid
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Geslaagd!

Yes!! Joey is geslaagd!
Gefeliciteerd door de hele
familie!

Deze topper is ook geslaagd.
Gefeliciteerd Saskia!
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Column
HISSE
Hoewel ik al eens eerder over onze poezen geschreven heb, kan ik het nu niet laten. We
hebben samen veertien kleinkinderen en allemaal gaan ze anders met de poesjes om. En
zij met hen. Het meest memorabele vond ik onze kleine Hisse, een ondernemend jongetje,
dat altijd alles moet onderzoeken. Hij kan ook fantastisch bouwen en maakt de meest
indrukwekkende kastelen en andere poppen-onderkomens. Toen hij en de katjes nog klein
waren, ontdekte hij het kattenluik. Je zult het niet geloven, maar toen Hisse eenmaal door
had hoe de diertjes het huis verlieten en weer terugkwamen, was hij niet te houden en
volgde hen naar en DOOR het kattenluik! En heen, en weer… jammer genoeg hebben we
daar toen geen foto van gemaakt, we waren met z’n allen te perplex om iets te doen.

Maar hij bleef maar oefenen en de poezen en hij maakten er een spelletje van wie het
snelste kon. Een atletisch kind. Is hij nog en hij zegt altijd wat hij van de dingen vindt.
Toen we hem op zijn verjaardag weer eens een kinderboek gaven (wij zijn nogal op
boeken, ook voor kinderen), bekeek hij dat kritisch en zei met donkere stem: ALWÉÉR EEN
BOEK!, nadat hij het papier er afgerukt had. Hij was toen vier en de boodschap was
duidelijk. Voorlopig geen boeken meer voor Hisse op zijn verjaardag. Wanneer zijn
volgende feestdag nadert putten wij ons uit in ideeën voor een passend geschenk. Deze
keer was het een enorme bus met aanhanger, waarmee hij door de kamer racete. Dit kado
viel duidelijk in goede aarde. Hij was, zoals gewoonlijk, weer niet te houden en iedereen
was tevreden. Wat trouwens wel indruk op hem maakte dit jaar, was de mededeling dat
Sammie en Smokey jarig waren op koningsdag. Een woord dat hij niet kende, maar na
onze uitleg dat de koning en de poesjes elk jaar samen één jaar ouder werden op de zelfde
dag, was hij diep onder de indruk. “En heeft de koning zelf ook diertjes?” vroeg hij
geïnteresseerd. Nou dat denk ik niet, zei mijn wederhelft aus dem Blauen. Nou, dat vond
hij maar stom. Maar de volgende dag had hij wel een heel apart verhaal bij het
kringgesprek op school. De juf vond het prachtig. En wij ook.
Alexandra van ’t Veer
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Vakantie Bijbel Club
Op maandag 19, dinsdag 20 en woensdag 21 augustus zal
in dorpshuis “de Heugte” in Nieuw-Balinge weer een
Vakantie Bijbel Club worden gehouden.
Alle kinderen tussen 4 en 12 jaar zijn hierbij van harte
uitgenodigd!
We beginnen op maandag 19 augustus met een speurtocht
door het ‘museum’.
Maandag van 13:30 – 15:30 uur.
Dinsdag en woensdag van 10:00 – 12:00 uur.
Wat we verder op de dagen gaan doen zijn spelletjes, samen zingen, samen luisteren naar
een verhaal uit de Bijbel en samen knutselen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Helma Wijnja: 0620023783.
________________________________________________________________________

Een terugblik op de Wandel 4 Daagse 2019
Als organisatie van de Wandel 4 Daagse, kunnen wij terugkijken op een
leuk en sportief evenement met een mooie aantal wandelaars van ruim
70 personen.
We hadden dit jaar niet echt een thema behalve de 1e dag, toen
hebben we aandacht gegeven aan de geboorte van "Lotte" de dochter
van Jitske binnen ons team.
Deze avond liepen we
door het dorp naar de Hullenzandweg en weer
terug naar school. De wandelaars werden
getrakteerd op geboorte snoepjes en aan het
einde een zoentje met roze muisjes.
De 2e avond gingen we een rondje
Mekelermeer. Er was een gezond hapje ter
versnapering en aan het eind een stuk fruit.
De 3e avond liepen we de Mantingerweg af de
heide op en via de Koolveen weer terug. Nu
was er een snoepje onderweg en aan het
einde een mini tompouce of slagroomsoes .
De laatste avond gingen we via de Middenraai
de Hullenzandweg op naar de "plaggenhut" en
via het "munitiekamp" op weg naar de Via
Rosa. Waar de wandelaars werden opgewacht
door familie, buren en vrienden.
Hier kregen ze een gerbera en een medaille
uitgedeeld door onze dorpsgenoten Nico en
José.
Op het schoolplein konden ze bij Laura van ‘n
bakkie een ijsje of koffie halen en stond er

40

Dorpsblad Kontakt 2019

een BBQ met een broodje hamburger of frikandel klaar. Ook andere belangstellenden
konden voor een klein bedrag een broodje halen.
Groet het Wandel4Daagse team Korina, Chantal, Caroline, Jitske en Martha

Wij vonden deze afsluiting met elkaar een groot succes. Hopelijk hebben jullie er net zo
van genoten als wij. We willen de sponsoren bedanken voor hun bijdrage. Door hen is het
mogelijk om dit allemaal te doen: bouwbedrijf Hilberink, Kroezon, Kapsalon Priscilla,
Hondenschool Carlos, Koffie en theehuis Bij Oons, Hilbrands en Plaatselijk belang.
Ook willen wij de vrijwilligers bedanken want zonder hen kunnen wij dit niet.

Wij hebben er van genoten en hopen jullie allen volgend jaar weer te zien.
Dorpsblad Kontakt 2019
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Kidscorner
Vakantieherinneringsdoos
Maak een herinneringsdoos van je vakantie. Zo heb je
allemaal spulletjes die later herinneringen oproepen. En
hoef je niet alleen na te genieten van foto’s, maar kan je
het ook echt zien, voelen en misschien nog wel ruiken.
Versier een schoenendoos met papier, stickers, verf of
andere knutselmaterialen wat jij leuk vindt.

Tijdens je vakantie bewaar je
allerlei spullen die je later in de
doos kan doen, zoals
entreekaartjes, beetje
strandzand in een bakje of
zakje, schelpen, labeltjes van
gekochte souvenirs, het lege
flesje mini zeep dat mee was
naar de camping en misschien
wel een verpakking van dat
heerlijke snoepje wat je
gegeten had.
Zo kan je later nog eens weer
even terug naar dat fijne
vakantiegevoel.

Tips voor thuisblijvers
Blijf je lekker thuis dan hebben we hier nog wat leuke tips om te doen.
*Bouw een hut in de tuin. Misschien wordt hij wel zo mooi dat je er zelfs een nachtje in kan
logeren.
*Speel bomentikkertje met familie of met vrienden. Zoek een veldje met veel bomen bij
elkaar of ga naar het bos. Ieder heeft een boom. Er is 1 tikker. Je mag getikt worden als je
de boom los laat en een andere boom opzoekt. Eenmaal de boom losgelaten mag je niet
terug en bij elke boom mag maar 1 iemand staan. Ben je af dan ben jij de tikker.
*Ruil van huis. Ga een dagje ‘wonen’ in het huis van vrienden.
*Maak een dominobaan in huis met allerlei materiaal wat je tegenkomt, als de bal maar
blijft rollen.
*Richt je slaapkamer opnieuw in.
*Ga lekker picknicken met vrienden of familie. En natuurlijk maak je de hapjes en broodjes
eerst zelf. Kijk op www.lekkertafelen.nl/specials/picknicken-met-kinderen.nl voor leuke
tips.
Veel plezier, fijne zomer!
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Programma Zomerfeest 2019
Beste inwoners van Nieuw-Balinge,
Welkom bij alweer de 55ste editie van het Zomerfeest dit jaar!
Het thema is “De wereld rond, we gaan op wereldreis!” En
dat we op wereldreis gaan, zal tijdens het Zomerfeest zeker
duidelijk worden! Is het niet door de gave activiteiten die we
hebben georganiseerd, dan merk je het wel aan alle top
versierde straten met elk een ander land als thema.
Tijdens het Zomerfeest van 2019 maak je kennis met alle
gewoontes, gebruiken en culturen van andere landen verspreid over de wereld. Dit gaan
we doen door verschillende leuke activiteiten te organiseren voor jong en oud. Al spelende
ben je aan het einde van de week een heuse wereldreiziger!
Wat gaan we doen?! We trappen op dinsdagavond af met een super leuke bazaar! Omdat
we 55 jaar bestaan gaan we de bazaar feestelijk openen, waarna er voor iedereen van alles
is te doen. Ook gaan we die avond een droomwens onthullen die we in vervulling gaan
brengen.
Door naar de woensdag! Tijdens het competitieve landenspel maak je kennis met
verschillende gebruiken van allerlei landen. Dat het beste land moge winnen!
Op donderdag kan je meedoen aan de kinderbingo, daarnaast organiseren we een
heerlijke Engelse High tea en de avond gaan we smokkelen! Weet jij je smokkelwaar
veilig over de grens te brengen?
Op vrijdag is het tijd om je land verder uit te bouwen. Met legoblokken kan je je eigen
kasteel bouwen! Wie weet zijn land het beste te beveiligen tegen indringers? Om 19:00 uur
gaan we sprietlopen! Inmiddels een legendarisch evenement wat we natuurlijk niet
overslaan. Iedereen afgedroogd?! Dan is het tijd voor de spannende Pubquiz! Test je
kennis over alle gebruiken en gewoontes van verre landen en wordt de winnaar van de
avond!
We beginnen de zaterdag relaxed met een heerlijke Franse brunch voor iedereen. Even
lekker bijpraten met elkaar. Daarnaar rollen we zo de sportieve sferen in. Wie doet er
mee aan de diverse sportieve activiteiten? Of zing je liever mee met de leuke muziek
vanaf het terras? Natuurlijk kan je ook gewoon meedoen aan een volleybaltoernooi en
daarna uitpuffen op het gezellige terras. Voor je het weet breekt de avond alweer aan!
Tijd voor de band om het dak van De Heugte eraf te spelen! Niemand minder dan Barcode
gaat deze avond voor ons verzorgen! Het wordt feest tot in de late uurtjes!
Wie de volgende dag ontwaakt met een kater, doet er wellicht goed aan om mee te doen
aan de fietstocht. Langs de mooie Drentse wegen ben je zo van de kater af. Natijd zorgen
wij voor een lekker kopje soep met heerlijke broodjes. Je zult je een stuk fitter voelen
aan het einde van de dag!
Zoals jullie merken hebben we er weer ontzettend veel zin in, dus graag tot ziens in de
week van 23 tot en met 28 juli 2019!
Vriendelijke groet,
Henriette Kreeft, Ilse Koekoek, José Post en Ramon van der Sleen
Stichting Zomerfeest Nieuw-Balinge
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Zomerfeest kalender
Ideaal om uit het boekje te scheuren en aan de koelkast te hangen

Dinsdag 23 juli

18:30 uur
19:00 uur
20:00 uur

Optocht vanaf Bi’j Oons
naar het dorpshuis
Grote opening van het Zomerfeest en de
Bazaar
Bekend maken winnaar Droomwens

Woensdag 24 juli

09:00 uur
13:30 uur
19:00 uur

Vissen bij de ijsbaan
Landen-6-kamp voor basisschoolleerlingen
Landen-6-kamp vanaf basisschool en
ouder, met DJ Patrick als afsluiter

Donderdag 25 juli

13:30
14:00
20:00
20:00
22:00

Kinderbingo
High Tea
Klaverjassen in het café
Bingo
Smokkeltocht

Vrijdag 26 jul

14:00 uur

uur
uur
uur
uur
uur

18:30 uur
21:00 uur
Zaterdag 27 juli

11:00 uur
13:30 uur

14:00 uur
14:00 uur
21:00 uur
Zondag 28 juli
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13:30 uur
16:30 uur

Hilberink Bouwdag! Bouwen met
Legostenen
Sprietlopen
Pubquiz in “De Heugte”
Franse brunch voor alle
bewoners
Afsluiting van de sportcarrousel met
sportieve workshops onder begeleiding van
leuke muziek en een gezellig terras
Jeu de Boules toernooi
Start volleybaltoernooi
Groot feest met de band Barcode
Start fietstocht
Afsluiting van de fietstocht met lekkere
soep en diverse broodjes
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Activiteitenkalender

JULI
6 juli

Afsluitingsavond tienersoos

10 juli

Oud papier

13 juli

70-jarig jubileum s.v. Nieuw-Balinge

23-28 juli

Zomerfeest

25 juli

Bingo de Heugte (zomerfeest)

AUGUSTUS
19 t/m21 aug

Vakantie bijbel club

31 augustus

Bingo de Heugte

SEPTEMBER
6 september

Taekwondo, sportcarrousel

14 september

ATB clinic, sportcarrousel

18 september

Oud papier

19 september

60+ actief, 14:00 uur

OKTOBER
17 oktober
19 oktober
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60+ actief
VDO feest
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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
• Beilen, Raadhuisplein 1

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 2019
Chr. Geref. Kerk te Nieuw-Balinge

Preekrooster 2019
Ned. Hervormde Kerk Nieuw-Balinge
●Zondag 7 juli
10:00 uur ds. T. Beekman
19:00 uur ds. J. van der Meijden (Rijssen)
●Zondag 14 juli (begin zomervakantie)
10:00 uur prop. F. Pierik (’t Harde)
19:00 uur ds. J. Mulderij (Wezep
●Zondag 21 juli
10:00 uur ds. J. Veldhuijzen (Putten)
19:00 uur ds. J. den Dikken (Nunspeet)
●Zondag 28 juli
10:00 uur ds. C.G. Visser (Kootwijk)
19:00 uur ds. J.W. Wind (Westervoort)
●zondag 4 aug.
10:00 uur ds. T. Beekman
19:00 uur ds. G.H. Koppelman (Wapenveld)
●zondag 11 aug.
10:00 uur prop. F. Pierik (’t Harde)
19:00 uur ds. T. Beekman
●zondag 18 aug.
10:00 uur ds. H. Born (Rouveen)
19:00 uur ds. G.C. Klok (Putten)
●zondag 25 aug. (einde zomervakantie)
10:00 uur ds. D. van der Streek (Zwartebroek)
19:00 uur ds. T. Beekman
●zondag 1 sep. (VHA)
10:00 uur ds. T. Beekman
19:00 uur ds. K. H. Bogerd (Wouterswoude)

● Zondag 7 juli
9.30 uur Ds. C. Cornet
14.30 uur Ds. C. Cornet
●Zondag 14 Juli 9.30 uur Ds. W. van Benthem
14.30 uur Ds. W. van Benthem
●Zondag 21 Juli 9.30 uur Ds. C. Cornet
14.30 uur Ds. C. Cornet
●Zondag 28 Juli 9.30 uur Ds. H.D. Rietveld
14.30 uur Ds. H. D. Rietveld
●Zondag 4 augustus 9.30 uur Ds. C. Bos
14.30 uur Ds. ????
●Zondag 11 augustus 9.30 uur Ds. H. de Graaf
14.30 uur Ds. H. de Graaf
●Zondag 18 augustus 9.30 uur Ds. C. Cornet
14.30 uur Ds. D. van der Zwaag
●Zondag 25 augustus 9.30 uur Ds. C. Cornet
14.30 uur Ds. C. Cornet
●Zondag 1 september 9.30 uur Ds. C. Westerink
14.30 uur Ds. C. Westerink
Wijzigingen voorbehouden.
In de ochtend is er oppas voor de kleinsten in
het jeugdgebouw ‘Het Anker’.

Maandag
Dinsdag

8.30 - 16.30 uur
8.30 - 14.30 uur

Woensdag
8.30 - 16.30 uur
Donderdag
8.30 - 20.00 uur
Vrijdag
8.30 - 16.30 uur
• Smilde, Hoofdweg 24
Maandag van 8.30 tot 12.00.
• Tel. (0593) 53 92 22
• De gemeente is ook per WhatsApp
bereikbaar: (06) 52 56 75 73.
• Spoedeisende storingen buiten kantoortijden:
(06) 55 87 39 09
E-mail: gemeente@middendrenthe.nl
Website: www.middendrenthe.nl

In de ochtend is er oppas voor de kleinsten in
de consistorie bij de kerk.
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Gym 55+ers in Dorpshuis de Heugte
Dinsdag van 9.15 uur tot 10.00 uur,
Loop gerust eens binnen!
Ophaalschema containers
17 juli
GROEN
7 aug ORANJE
23 juli
GRIJS
14 aug GROEN
24 juli
ORANJE
20 aug GRIJS
31 juli
GROEN
21 aug ORANJE
Oud Papier
Oud papier wordt opgehaald door de mr.
Sieberingschool. De datums van ophalen zijn:
15 mei, 10 juli, 18 september, 20 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,
Postbus 107, 9400 AC Assen
Geopend: ma t/m za 9.00 – 17.00 uur
vrijdagavond tot 21.00 uur.
Bureau Beilen, Ettenstraat 9
Postbus 107, 9400 AC Assen
Geopend: Woe en do 08:30 tot 16:00 uur
Ma, di en vrij 08:30 tot 12:00 uur.
Telefoonnummer: 0900 88 44
Alarmnummer: 112
Meld Misdaad Anoniem: 0800 70 00
Voor aangifte via internet, contact met
wijkagent etc.: www.politie.nl
Wijkagent Bert Eefting ook te volgen via twitter:
@BertEefting
Trombosedienst
Iedere dinsdagmorgen in Dorpshuis de Heugte.
Aanvang om 10.15 uur, tot de laatste cliënt
geweest is.
Uitvaartvereniging Nieuweroord e.o.
• Uitvaartnummer: (06) 54 37 71 80
(24 uur per dag bereikbaar)
b.g.g. (0528) 34 38 37
• Uitvaartverzorg(st)er:
mevr. E. Otten / dhr. P. van Slochteren
• 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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Buurtpreventie App
Wilt u lid worden van de buurtpreventie
WhatsApp groep? Neem contact op met Martin
Wind: 06-30939420
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 Ziekenhuis Gron.
(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
(0593)
Altingerhof Beilen
(0593)
Weidesteyn Hoogeveen
(0528)
WZC Beatrix Holl.veld
(0528)
Jannes v/d Sleedenhuis Hgv (0528)
De Westerkim Hoogeveen (0528)
WZC Olden Kinholt Hgv
(0528)

33
53
28
34
26
26
26

33
53
61
82
69
40
32

66
00
11
48
44
38
88

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.
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 één van
de bestuursleden:
Geert Dijkhuis
Tel.: 0528 321210
Aaldert Kroezen
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IKC Meester Sieberingschool

Kindcentrum Siebering (0-12 jaar)

Haarweg 27 – Tel. (0528) 32 13 55
e-mail: info.sieberingschool@kitsprimair.nl

Voor opvang van uw kinderen en/of ter
voorbereiding op de basisschool.

Schoolfonds mr. Sieberingschool
Word ”Vrienden van IKC mr. Siebering”.
Vanaf 1979 bestaat het schoolfonds al. De leden
van Vrienden van IKC mr. Siebering zijn mensen
die het IKC een warm hart toedragen en daarom
jaarlijks een financiële bijdrage geven die ten
goede komt aan de leerlingen (hierdoor kunnen er
extra activiteiten/materialen worden geregeld en
soms een presentje voor de kinderen).
Rond oktober/november komt mevr. Zijnge-Hulshof
bij u langs voor een vrijwillige bijdrage van
minimaal €5,-. Nieuwe leden zijn van harte
welkom, opgeven kan bij één van de
bestuursleden. Mochten er nog vragen zijn, dan
kunt u contact opnemen met één van onderstaande
bestuursleden:
Hiske Wielink
Jan-Peter Strijker
Mariska Brookman (06 13 74 87 43)
Wout Strijker (06 51 35 23 49)
Albert Wielink (32 13 23) of
José Post (32 13 54)

*Peutergroep, maandag-, woensdag- en
vrijdagmorgen, 8:30-11:30 van 2 tot 4 jaar.
*Thematisch aanbod middels Uk en Puk ter
voorbereiding op de basisschool. Ook
worden er gezamenlijke activiteiten met de
school gedaan.

Vertegenwoordiger van het schoolteam:
Tel. (0528) 32 13 55
S.V. Nieuw-Balinge

*Kinderopvang, 5 dagen per week van
06:30 uur tot 18:30 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.
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.
E-mail: kc.siebring@kitsprimair.nl
Tel.nr: (0528) 820996
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
* Zaterdag; Tienersoos, vanaf basisschool
tot 16 jaar. Vanaf 20.00 tot 23.00
Er wordt géén alcohol geschonken!
Voor het toevoegen in de app van
openingstijden kan je Aline Koekoek een
appje sturen. 06-83273270

S.V. Nieuw-Balinge
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.

Openingstijden dorpshuis de Heugte
Maandag
09.00 – 12.00 uur
Dinsdag
09.00 – 12.00 uur
Woensdag
09.00 – 12.00 uur
Vrijdag
16.30 – 20.00 uur
Keuken
16.30 – 19.00 uur
Zaterdag
22.30 – 01.30 uur
Keuken Bingo
20.30 – 23.30 uur
Zondag
17.00 – 21.00 uur
Keuken
17.00 – 19.30 uur

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

18.00 – 19.30
20.30 – 21.30
19.00 – 20.00
20.00 – 21.00
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!
Kapsalon Priscilla
Tel. (0528) 32 16 44
Dinsdag, donderdag en vrijdag geopend van 8.30
tot 18.00. Tussen 12.00 en 13.00 gesloten.
Zaterdag geopend van 8.00 tot 13.00.
Elke 1e dinsdag van de maand knippen zonder
afspraak tussen 18.00 en 19.30!

Strijker en Strijker
Technische groothandel en verhuurbedrijf.
Tel. (06) 54 36 30 15
Openingstijden winkel:
Maandag
Dinsdag t/m donderdag
Vrijdag
Zaterdag

09.00
08.00
08.00
08.00

tot 18.00 uur
tot 18.00 uur
tot 17.30 uur
tot 12.00 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!
Yin Yang Yoga
Woensdagavond 19.00- 20.00 uur
In de voormalige peuterspeelzaal De Heugte
Info en opgave: Cisca Lunenborg van Melzen
06 216 36 165 - bodyfit@live.nl
www.yogasport-hoogeveen.nl
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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
Plaatselijk Belang ‘de Vooruitgang’
Het bestuur vergadert maandelijks en 1 keer
per jaar wordt een ledenvergadering
gehouden, waarin verslag wordt gedaan van
de activiteiten van het afgelopen jaar.
Vindt u dat het belang van uw dorp, ook uw
belang is, word dan lid. De contributie
bedraagt slechts €7,- per jaar. U kunt zich
opgeven bij het bestuur via volgend tel.
nummer 0528-321053
Studio Tyara
Praktijk voor therapie, massage en
schoonheidsverzorging.
Netty Jager. Tel. (0528) 32 17 17
Maandag: overdag en ‘s avonds
Dinsdag: overdag en ‘s avonds
Woensdag: overdag
Donderdag: overdag
Vrijdag: overdag
Behandeling op afspraak.
Anne Hekker; IJzer en metalen
IJzer en metalen, Anne Hekker komt het
halen! Het kan ook gebracht worden.
Melkbussen, accu’s, fietsen, kabel,
aanhangwagens enz.
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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