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In deze editie van Kontakt leest u
onder andere:
Nieuws aangaande de paasbult.

Belangrijke punten voor het inzenden van kopij:

Een activiteit van de
Klenckeruiters.

-

Een heerlijk recept.

-

-

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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Wat weet u van de geschiedenis
van de tv? En hoe ging dat in
Nieuw-Balinge?
Een verslag van de pubquiz.
Heeft u zich al opgegeven voor de
paaswandeltocht en/of -brunch?
Sportquiz bij de voetbalvereniging
en kroegzeskamp in de Heugte!
Nieuws van Natuurmonumenten
over paardrijden in het
Mantingerveld.
De uitslag van het raadselspel en
weer een gloednieuwe uitdaging!

En… nog veel meer,
Veel leesplezier!
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Raadselspel
De prijsvraag voor de maand februari luidde als volgt:

Het goede antwoord is: 052
We hadden 12 inzenders, waarvan 8 goede antwoorden! De fout ingezonden antwoorden
waren 062 (3X), 042. De winnaar van deze maand is: Homme Prins.
Homme, van harte gefeliciteerd!
De prijs komt jouw kant op.
Het raadsel van de maand maart:

Het antwoord op het raadsel kunt u mailen naar: redactiekontakt@outlook.com of inleveren
op het kopij adres (Verlengde Middenraai 55 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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Nieuws van IKC Mr. Siebering
Groep 3/4/5
Wij zijn deze keer aan de beurt om een stukje te
schrijven voor het Kontakt. Een mooi moment om even
stil te staan met wat eigenlijk allemaal hebben gedaan
de afgelopen periode.

Projecten
We werken op de middagen vaak aan onze projecten. De afgelopen periode hadden we het
thema ‘Sterke verhalen’. Wat houdt dat nou precies in? We hebben geleerd dat je de
geschiedenis overal om je heen kunt zien, horen en
vinden. En dat geschiedenis niet alleen over Nederland
gaat, maar over allerlei andere plekken in de wereld.
We hebben het over oude gebouwen gehad,
(klassieke) muziek, maar ook veel verhalen uit boeken
en films spelen zich in het verleden af, in een tijd dat
wij nog niet geboren waren. Zo hebben we het
bijvoorbeeld over Toetanchamon, de riddertijd en
verschillende schilders gehad. Want de schilderijen
vertellen ons verhalen uit het verleden. Maar het
verleden is ook thuis. Zo heeft iedereen een voorwerp
meegenomen die vroeger gebruikt werd door bijvoorbeeld opa en oma. We hebben in de
klas een thematafel, waar al deze voorwerpen op werden tentoongesteld.
De kinderen wisten niet waar het voorwerp voor diende en
moesten dit zelf onderzoeken. Zelfs de juffen konden hier
nog wat van leren. Ondertussen hebben we dit project
afgesloten en zijn we begonnen met het volgende project:
dino’s.
Kaarten uit Amerika
Rond de kerstdagen hebben wij kerstkaarten gemaakt.
Omdat we veel met Engels bezig zijn hebben wij er een
boodschap in het Engels opgeschreven. Via via zijn we in contact gekomen met iemand die
lesgeeft op een school in Amerika en daar zijn onze kaarten terecht gekomen. Deze
kinderen hebben ook allemaal een kaart voor ons gemaakt. Zo heeft nu ieder kind een
kaart uit Amerika ontvangen.

Muzieklessen
Donderdag 27 februari hebben we muziekles gehad van
muziekvereniging Irene. Ieder kind mocht een blaasinstrument
bespelen. We leerden eerst hoe je er geluid uit kon krijgen. Dit
was best moeilijk, maar de kinderen leren snel! Vervolgens
leerden we een aantal noten te lezen en gingen we dit oefenen
op het instrument. Na een uurtje hebben we met de hele klas
een liedje kunnen spelen. Wat een muzikale kinderen hebben
we toch. We hebben nog 2 keer muziekles op donderdag. We
zijn benieuwd wat we dan leren!
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Een prachtige fotowand dankzij het schoolfonds!
Dankzij uw bijdrage aan het schoolfonds heeft
ons IKC een prachtige fotowand, wat zijn wij er
allemaal blij mee.
Op het leerplein lijkt het nu net alsof we op de
heide aan het werk zijn. Eén van de kinderen
zei; “Ik zou zo het paadje op willen lopen!”.
Iedereen heel erg bedankt voor het mogelijk
maken van deze prachtige fotowand!

Team IKC mr. Siebering.

______________________________________________________________

Op vrijdag 20 maart is het weer Nationale Pannenkoekendag.
Een initiatief om ouderen en kinderen in contact te laten komen met elkaar.
IKC meester Siebering doet samen met werkgroep 60+ dit jaar weer mee met dit project.
Wij willen dan ook alle ouderen (60+) oproepen om op deze dag om 11.30 uur gezellig
met ons pannenkoeken te komen eten in de Heugte.
Naast de ouderen uit Nieuw-Balinge zijn ook opa's en oma's van de kinderen van ons IKC
van harte welkom.
Graag willen wij weten voor hoeveel mensen wij de tafel mogen dekken. U kunt zich
daarom opgeven bij Jose Post 06-13621011 of 0528-321354 of via de mail;
josepost4@hotmail.com
Ook ligt er een lijst in het dorpshuis waarop u zich
kunt intekenen.
Wij hopen veel ouderen, opa's en oma's te mogen
begroeten deze dag!
Team IKC Meester Siebering
60+ Nieuw-Balinge
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Recept: Wentelteefjescake
Ingrediënten
4 middelgrote eieren
½ el gemalen kaneel
300 ml halfvolle melk
75 g fijne kristalsuiker
8 g vanillesuiker
1 mespunt zout
8 sneetjes oud brood (naar keuze)
50 g ongezouten roomboter
50 g ongezouten pecannoten
2 el poedersuiker
Cakevorm
1. Verwarm de oven voor 180°C. Klop de eieren, kaneel, melk, kristalsuiker, vanillesuiker en
het zout met een vork los in een kom.
2. Vet de cakevorm goed in met boter. Snijd de sneetjes brood in blokjes van 2 cm. Verdeel
het brood over de vorm. Snijd de rest van de boter in kleine blokjes. Schenk het eimengsel
erover en schep om met de helft van de pecannoten. Laat 10 min. staan en schep
nogmaals om. Druk het brood goed aan. Verdeel de blokjes boter erover.
3. Bak de wentelteefjescake in 40 min. goudbruin en gaar. Verdeel de laatste 10 min. de rest
van de pecannoten erover. Neem uit de oven en bestrooi met de poedersuiker.

_____________________________________________________________________________________
Kaboutervoetbal
Op de volgende datums is er, tot nu toe, weer kaboutervoetbal voor de kinderen
die dat leuk vinden.
Noteer het alvast in jullie agenda. Tijdstip 10.00 – 10.45, voetbalveld SV. NieuwBalinge.
Maart
Zaterdag 7 maart
Zaterdag 14 maart
April
Zaterdag 4 april
Zaterdag 11 april
Hopelijk tot dan!!
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Verslag pubquiz de Heugte
Op 08-02-2020 vond de, inmiddels traditionele en onder Nieuw-Balingers zeer populaire,
pubquiz plaats in de Heugte. De ronde zaal was afgeladen vol met teams van 4, 5 of 6
personen die die avond zouden gaan strijden voor de eindoverwinning.

Er werd gespeeld in 7 rondes, met 10 of 15 vragen per categorie.
De categorieën waren als volgt:
- Films, series en tv-programma’s
- Sport
- Muziek en cultuur
- Jaren ’80 & ’90
- Waarom weet je dit?
- Boeken, auteurs en tijdschriften
- Actueel
En voor wie dacht dat er in de 2 pauzes voldoende tijd was om even bij te kletsen met de
andere deelnemers, die had het mis. Een pittige woordzoeker en 2 sudoku’s konden
gedurende de avond opgelost worden, voor maar liefst 15 extra punten!
Voor de nummers 1, 2 en 3 waren er leuke geldprijzen te winnen. Na een gezellige, maar
ook uitdagende avond, onder leiding van Hilde en Ilse, was de uitslag als volgt:
Plaats
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
9.
10.
11.
12.
13.

Punten
83,5
82,5
78
75,5
73,5
71
70
68
64
64
62
57
56
50

Team
Team Mellanie
Team Eddy
Team Jan
Team Inge
Team Richard
Team Rick
Team Arjan
Team Hans
Team Anouk
Team Nadine
Team Henriëtte
Team Gerben
Team Geertje
Team Christiaan
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Nieuws van Bi’j Oons
Dag allemaal,
Het voorjaar komt in zicht! Ook in de
natuur is dit voorzichtig te merken. Het zet
ons weer aan het denken over hoe we het
komende voorjaar gaan invullen!
Allereerst organiseren we een heerlijke
paasbrunch op maandag 13 april vanaf 11
uur. Voor €12,50 per persoon zorgen we
voor een heerlijk buffet waar voor ieder
verschillende, vers gemaakte lekkernijen
klaar staan. De voorgaande jaren leert ons
dat de brunch binnen no-time is
uitverkocht. Meld u dus snel aan via tel:
06-25390885.

Vrijdag 13 mrt:
Kip Madras

Verder staat op 27 april Koningsdag weer
voor de deur. Traditiegetrouw steken we
vanaf 16 uur de barbecue aan. Met lekkere
hapjes en drankjes kunt u een dagje markt
struinen op gezellige wijze “Bi’j Oons”
afsluiten.
Iedere vrijdag kunt u mee eten met wat de
pot schaft. Dit is rechts zichtbaar in het
overzicht. Voor €10,- per persoon, exclusief
drankjes, eet u heerlijk een hapje mee! U
kunt zich de donderdag ervoor aanmelden
op tel: 06-25390885.

Vrijdag 3 april:
Wraps

Vriendelijke groet,
Jan, Aukje, Wiljo en Jessica
Voor cadeaus…
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IJs…

En lekkernijen…
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Gelezen op RTV Drenthe;
Dorpshuis van het jaar verkiezing
Zes dolgelukkige finalisten zijn het. Ze dingen mee naar de titel van
Dorpshuis van het Jaar 2020. En er zit flink wat geld in de
prijzenpot.
Paul van Schie van de BOKD, die de verkiezing organiseert: "Alle
dorpshuizen die deelnemen krijgen sowieso duizend euro. Ze krijgen
ook veel aandacht. En de winnaar die krijgt nog eens 1500 euro extra. Dorpshuizen hebben
het niet altijd breed, dus dit is een mooi extraatje denk ik."
De genomineerden
De verkiezing kreeg dit jaar een thema mee: 'Wat voor dorpshuis willen we zijn in 2025?'.
Alle 183 dorpshuizen, buurthuizen en multifunctionele accommodaties in Drenthe konden
meedoen. Tien daarvan hebben hun toekomstvisie ingezonden, en daaruit zijn nu de
volgende zes finalisten geselecteerd:
- De Heugte in Nieuw-Balinge
- d'Anloop in Schipborg
- De Trefkoel in Gasselte
- De Schulp in Assen-Oost
- Het Oor in Hoogeveen
- Ons Dorpshuis in Wilhelminaoord
Enthousiaste reacties
José Post van De Heugte in Nieuw-Balinge: "Wauw! Wat super, wat leuk! Daar kunnen we
een feestje op bouwen. We hebben ons best gedaan om de formulieren goed in te vullen,
dat is schijnbaar gelukt. We hebben een visie gemaakt en een 'koektrommelactie'
gehouden, waarin veel initiatieven vanuit de bevolking zijn gekomen. Nu gaan we een deel
van die visie uitwerken. Onderdeel daarvan is 138 zonnepanelen te plaatsen op het
dorpshuis, dat is al in gang gezet. Wat we op korte termijn wel heel graag zouden willen is
van de voormalige peuterspeelzaal een fitnesscentrum maken."
Roelof Hadderingh van De Trefkoel in Gasselte: "Super! Dit is echt fantastisch. Stiekem had
ik het wel verwacht, je kijkt toch wel een beetje naar andere dorpshuizen en dan denk je,
'we doen het niet slecht, wij passen wel in dat rijtje'. Om te winnen gaan we vooral door
met wat we nu doen. We zijn al een goede weg ingeslagen om mensen uit het dorp hier
naar binnen te trekken. We gaan genieten van deze nominatie!"
Jij mag stemmen
De zes finalisten gaan samen met
BlijfKijken een film maken over hun
eigen dorpshuis. RTV Drenthe komt
ook op bezoek voor tv-opnamen. De
winnaar wordt uiteindelijk bepaald
door een vakjury, een
dorpshuizenjury en het publiek dat
via internet kan stemmen.
Op TV Drenthe kun je op 11 en 12
mei kijken naar de eerste
uitzendingen van de
dorpshuizenverkiezing. Na de laatste
uitzending in mei kun jij ook
stemmen op je favoriet. Houd dus TV
Drenthe én onze website in de gaten.
Dorpsblad Kontakt 2020
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Column HONDERD JAAR
Dit jaar, op 31 maart, is het 100 jaar geleden dat Marga Minco, een van de meest
authentieke stemmen die onze literatuur rijk is, werd geboren. Nu ik ziek ben, lees ik nog
meer dan anders en ben, net als vroeger, weer helemaal verslingerd geraakt aan haar
boeken. Als geen ander maakt zij ons deelgenoot van haar leven als Joods onderduiker in
de oorlog.
Haar eersteling, ‘Het bittere kruid’, geschreven in 1957, las ik in 1967 en daarvan is me
nog het meeste bijgebleven. Ook de andere boeken uit mijn boekenkast, zoals ‘De andere
kant’, ‘Een leeg huis’, ‘De val’, ‘Het adres’, ‘Nagelaten dagen’ en de novelle ‘De glazen
brug’, bleken al gauw weer oude bekenden. Behalve het vluchten, de ‘oproepen’, het
voortdurende onderduiken op verschillende adressen, de razzia’s, de angst haar
familieleden te verliezen, schrijft ze ook over het antisemitisme dat er al lang vóór de
oorlog was in Nederland. Als lagereschoolkinderen werden zij en haar zusje Bettie op weg
naar huis opgewacht door een hele zwerm kinderen, die hen uitscholden en hen van alle
kanten duwden en stompten. “Jullie hebben Jezus vermoord”, klonk het dan. Ze herinnert
zich haar broer Dave, die niet ophield met vechten toen een jongen almaar “vuile jood”
bleef roepen en zijn mond pas hield toen Dave hem tegen de grond had geslagen. Nietjoodse kinderen mochten van hun ouders niet bij hen komen spelen. Ook haar vader werd
als kleine jongen al gepest.
Al vroeg in de oorlogsjaren werden Marga’s zusje Bettie en haar man Hans met een
overvalwagen opgehaald en op transport gesteld naar Duitsland. Ook haar ouders en broer
Dave met zijn vrouw Lotte werden opgepakt en gedeporteerd. Zelf ontkomt ze hun lot door
tijdens een overval gewoon de achterdeur uit te lopen en straten in-en- uit te rennen tot ze
niet meer kan. Vervuld van schuldgevoel jegens haar ouders, broer en zusje, omdat zij
ontkwam en de anderen niet. Met als gevolg een beklemmende eenzaamheid en vele
duikadressen, en een steeds toenemende onthechting.
Met een vals persoonsbewijs en gebleekte haren kwam Marga Minco de oorlog door. Uit al
haar boeken komt haar grote liefde voor haar vader opvallend naar voren. Van hem heeft
ze ook haar grote talent als verhalenverteller geërfd. In ‘De glazen brug’ treft mij het beeld
van haar vader, die aarzelt de ‘glazen brug’ over te lopen. Ze waren op zoek naar een
nieuw onderduikadres, wat niet gelukt was. Vader en dochter lopen door de vrieskou. Voor
een beijzelde brug blijft haar vader staan. Zij is al aan de overkant. “Zoals hij daar stond,
bewegingloos, in zijn donkergrijze jas en met zijn grijze hoed op, scheen het me toe dat
mijn vader meer dan die paar meter van mij
verwijderd was, erger, dat hij afstand van me
genomen had, me niet langer zag, zijn hand om
de brugleuning geklemd en achter hem een
geknakte boom met zwarte takken…”
Dat die verhalen over niets anders gaan dan
verlatenheid en onmacht, komt doordat ze
geschreven werden door iemand die zeker was
van de afloop, jaren na dato. Eerder kreeg ze die
niet uit haar pen.
In augustus 1945 trouwde Marga met de schrijver
Bert Voeten, die ze al jaren kende, ook uit de
onderduik. Ze droeg regelmatig boeken aan hem
op, net als aan haar dochter Jessica. In ‘Het
bittere kruid’ schreef Bert voorin:
-Er rijdt door mijn hoofd
een trein vol joden,
ik leg het verleden als
een wissel om…..-
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Nieuwe brug
Onlangs is de oude brug bij de sluis over
de Verlengde Middenraai vervangen door
een nieuwe. De oude brug kampte met
een losliggend en versleten dek. De
balken lagen al tijden los en dat gaf veel
lawaai. Het dragend deel was ook slecht.
Waterschap heeft in samenwerking met
de gemeente voor een nieuwe brug
gezorgd.
Het nieuwe brugdek is compleet van
kunststof en is in zijn geheel geplaatst.

Het metselwerk is gerepareerd en
er is een nieuwe leuning
geplaatst. De aannemer is bezig
om de zaak af te werken en de
gemeente zal binnenkort de
toegangsweg nog herstellen. De
brug kan weer jaren mee.

____________________________________________________________________________________
'75 JAAR VRIJHEID' WESTERBORK e.o.: Een speciale middag voor ouderen
(55+)
Van 6 t/m 12 april as. vieren we in Westerbork '75 jaar Vrijheid'.
Dit feest is niet alleen bedoeld voor de inwoners van Westerbork,
maar ook voor de inwoners van alle omliggende dorpen. Er is een
uitgebreid programma met activiteiten voor verschillende
doelgroepen. Op www.dorpvandevrijheid.nl is het gehele
programma te lezen.
Een van de activiteiten is een ouderenmiddag voor 55-plussers. (9 april) Een leuke middag
in de feesttent op het Evenemententerrein aan de Oude Beilerweg.
Deze middag kunt u genieten van een hoorspel over een gebeurtenis die eind 1944 in en
om Westerbork speelde. Een verhaal over spionage en verraad. Jongeren van het Nassau
College en het Van Gogh College uit Beilen dragen zelfgeschreven gedichten voor. En het
koor Vivace uit Westerbork zingt liederen met een vrolijke noot.
U wordt natuurlijk getrakteerd en de middag is gratis toegankelijk. Bij de uitgang treft u
wel een bus waar u een vrijwillige bijdrage in kunt deponeren. Dit om de kosten enigszins
te drukken.
De Kerngroep '75 jaar Vrijheid' Westerbork e.o. organiseert deze middag in samenwerking
met het Derkshoes en Welzijnswerk Ouderen.
Hebt u geen eigen vervoer? Probeer dan mee te rijden met anderen.
Lukt dat ook niet? Dan kunt u zich melden bij het Derkshoes (tel. 0593 333366) voor
vervoer.
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De geschiedenis van de televisie
Televisie, hij is niet meer uit onze huiskamers weg te denken.
Vanaf 1948 promootte Philips hem in Nederland en in de loop
van de jaren '50 veroverde hij zijn plaats in het gezin. Phillips is
in het begin nauw betrokken bij de ontwikkeling van de televisie
én bij de eerste uitzendingen. Vanaf 1960 werd er op alle
avonden uitgezonden tussen 20.00 en 22.00 wat nu nog steeds
wordt gezien als prime time, het tijdslot wanneer de meeste
mensen televisiekijken. Op 14 november 1961 wordt het miljoenste televisietoestel
aangesloten. De televisie is dan al echt ingeburgerd in Nederland. Er is in het begin maar
één zender, Nederland 1, waarop ongeveer twintig uur per week programma’s te zien zijn.
In 1964 kwam er een tweede net bij. Doordat het economisch met Nederland beter ging,
konden de mensen makkelijker een tv kopen. Ondertussen betalen de kijkers kijkgeld om
hun programma’s te kunnen zien; reclame op tv is dan nog verboden, dus de zenders
hebben nog geen inkomsten. Er werd in gezinsverband gekeken en doordat er maar twee
zenders waren, had iedereen meestal hetzelfde programma gekeken. Hierover kon men de
volgende dag op het werk, school of in de supermarkt praten. Programma’s met kijkcijfers
van 5 miljoen of hoger waren geen uitzondering. Topprogramma’s zoals “Dagboek van een
Herdershond”, “Wedden dat” en “Bananasplit” trokken destijds met gemak 8 miljoen
kijkers. Met een groeiend aantal zenders werd onze blik hiermee op de wereld verbreed!
Hoe was dat in Nieuw-Balinge
Zoals met alle ontwikkelingen, gold dat ook voor de ontwikkeling van de TV; in het prille
begin, had nog maar een enkeling televisie. Het was in die tijd dan ook niet ongewoon dat
inwoners die geen tv hadden, gezamenlijk voor de buis zaten bij de persoon die wél al
televisie had aangeschaft. Zo ook bij Willem Ravenhorst. Willem had een textielwinkeltje
aan de Verlengde Middenraai 93 en was één van de eersten die een TV had thuis. Hij kreeg
regelmatig ‘tv-bezoek’ om samen te genieten van o.a. de voetbalwedstrijden van het
Nederlands elftal in die tijd.
Daarnaast hadden ook Anne en Woltertje
Jansen (foto), die woonden aan de Haarweg
40, een tv aangeschaft. (Veel zeventigplussers
van nu weten dat vast nog heel goed).
Anne en Woltertje hadden hun kippen van de
hand gedaan en, ondernemend als ze waren,
het kippenhok ingericht als ‘filmzaaltje’. Hun
vrijgezelle, thuiswonende zoon Jan was handig
en creatief. Hij had de gehele vloer verhard
met straatstenen en had houten bankjes
getimmerd voor hun tv-kijkend publiek. Om de
sfeer éxtra gezellig te maken had Woltertje de
ramen in hun ‘nieuwe bioscoop’ voorzien van
gordijntjes en werd er zelfs koud en warm drinken verkocht. Op de woensdag- en
zaterdagmiddag kwamen de schoolgaande kinderen langs en ’s avonds was het voor de
oudere kijkers. Het ‘bioscoopje’ zat meestal bomvol bezoekers. ’s Middags had Woltertje
ranja voor 10 cent en ’s avonds kon je voor 25 cent kiezen uit koffie, thee of
‘prikkellimonade’ (gazeuse). Iedereen zong bij Anne en Woltertje mee met de liedjes van
Cor Steijn en het ‘Koffie Koffie’ van Rita Corita, genoot van de avonturen van Swiebertje en
‘Bij Dorus op Schoot’, en van de Mies Bouwmans quiz ‘1 van de 8’, maar natuurlijk van de
voetbalwedstrijden. De eerste gasten, die vooraan in de rij wilden zitten, kwamen al vroeg
en moesten soms een uur wachten voor de eerste uitzending op de buis kwam. Maar och,
óók het testbeeld was nieuw, zélfs dat bleek aantrekkelijk en interessant. En zo kon
iedereen in ons dorp al vanaf de allereerste begintijd genieten van de nieuwe uitvinding
“televisie”.
Dorpsblad Kontakt 2020

19

Ken je deze nog ?

20

Dorpsblad Kontakt 2020

Ook op dit gebied is er inmiddels heel wat veranderd. Wat niet echt veranderd is, is dat
de televisie niet meer weg te denken is uit het hedendaagse leven. Het is één van de
grootste communicatiemiddelen die we kennen en dat is het al een geruime tijd. In de
afgelopen decennia had en heeft de televisie een belangrijke plaats in de Nederlandse
huiskamers, meestal staat zelfs de inrichting in de woonkamer opgesteld rondom de tv!
Het medium is al meer dan zestig jaar bekend in Nederland en is rondom de
technologie en het aanbod erg veranderd.
Het televisietoestel van vroeger is niet te vergelijken met de hedendaagse flatscreens.
De huidige technologieën maken beter beeld mogelijk en de kijker bepaalt nu zélf
wanneer en vooral wat gekeken wordt. De techniek heeft daaraan bijgedragen. Het
internet is daarbij gekomen, wat een nog ruimer venster biedt op de wereld.
Dit alles heeft ervoor gezorgd dat we tegenwoordig televisiekijken op een manier die we
ons vroeger nooit hadden kunnen voorstellen!
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Paaswandeling en paasbrunch
Zondag 5 april 2020 organiseren we vanuit dorpshuis De Heugte onze jaarlijkse mooie
wandeltocht voor jong en oud.
Je kunt kiezen uit twee afstanden;
± 5 km (leuk voor gezinnen met kinderen)
start vanaf 10:30
± 15 km start vanaf 8.30 – 9.00
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 maandag 30 maart.
U kunt zich opgeven door middel van betaling en het aantal personen erbij te vermelden.
Het geld kunt u storten op rek. nr. NL34RABO 0369420063 o.v.v. Pasen 2020.
Startadres: Lijsterstraat 1, Nieuw-Balinge.
We hopen op veel deelname, zodat we er samen een gezellige dag van kunnen maken.

________________________________________________________________________

Felicitatiepagina
Chantal Koekoek
wordt 19 op 7 maart!
Damian Kroezen werd
21 op 4 maart!

Gefeliciteerd!!
Op 20 maart wordt
Bart van Aalderen 33
jaar
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Huisdier van de maand
Wat is jouw naam?
Puk
Wat voor dier (ras) ben je?
Konijn
Hoe oud ben je?
Bijna 7 jaar
Wie zijn jouw baasjes?
Bart, Chantal en Britt van Aalderen.
Waar woon je?
Aan de Verlengde Middenraai in Nieuw-Balinge.
Wat voor avonturen maak je mee?
Als ik geluk heb mag ik van mijn baasjes uit mijn hok, dan mag ik over het hele
grasveld rennen en spelen. Als Britt mij dan weer in mijn hok moet doen hoeft ze
alleen maar achter mij aan te lopen en spring ik zelf mijn hok weer in.
Soms vergeten mijn baasjes het hek goed dicht te doen, dan ga ik er stiekem
vandoor om even bij de buren te kijken. Ook haal ik wel eens een grapje uit want ik
kan mij erg goed verstoppen.
Mijn baasjes zijn dan overal aan het zoeken en bang dat ik weer ontsnapt ben,
maar ik lig dan gewoon verstopt onder de trap van het hok
Wat is jouw mooiste speeltje?
De bal van Britt, wel die van frozen natuurlijk.
Ik kan met een bal namelijk erg goed voetballen.
Wat is je lievelingseten?
Konijnenvoer met veel extra’s, van die zwarte korrels moet ik niks weten.
En verse groente en fruit vind ik ook heerlijk.
__________________________________________________________________
Hallo beste Nieuw-Balingers,
Bedankt allemaal voor de ondersteuning van
mij, de kids en familie, voor- en tijdens mijn
verblijf in Weidesteyn en UMCG Groningen.
Allemaal heel erg bedankt voor de reacties en
kaarten ed.
Gr Koop Oelen
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Interview met: Aris en Hetty
Op een koude en regenachtige avond werden wij warm verwelkomd door Aris van Velden
en Hetty van den Berg. Zij wonen sinds mei 2017 aan de Kievitstraat, ondertussen dus
alweer bijna 3 jaar en zij wonen hier met veel plezier.
Aris is nét 45 jaar en komt oorspronkelijk uit de buurt
van Zutphen. Velen zullen Aris wel gezien hebben en
herkennen aan zijn elektrische ligfiets, hier fietst hij
veel kilometers mee. Aris is lichamelijk beperkt
doordat hij 3 maanden te vroeg is geboren en in de
couveuse een zuurstoftekort heeft gehad. Hij heeft
hierdoor problemen met zijn motoriek en hij kan
moeilijk lopen. Hij werkt sinds december bij het UWV
in Emmen als adviseur werk. Hij vindt het een
uitdaging om samen te kijken naar wat iemand zou
kunnen doen en niet alleen te kijken naar wat men
niet kan. Voordat hij bij het UWV aan het werk kwam
heeft hij allerlei verschillende werkzaamheden
gedaan, nadat hij is afgestudeerd aan de Universiteit
Twente in Toegepaste Communicatiewetenschap en
Bestuurskunde. Zo heeft hij een eigen adviesbureau
en heeft hij zelf een boek geschreven over zijn leven
met een handicap, dit boek heet: Een zegen in
vermomming.
Hetty komt oorspronkelijk van het Groningse
platteland, is 53 jaar en heeft 3 kinderen van 20, 23 en 26 jaar. Hetty is opgeleid als
systeemtherapeut. Als systeemtherapeut wil ze mensen helpen in het herkennen van
patronen en bewust worden van wat je doet. Ook wil zij mensen bewust laten worden dat
je een keuze hebt. In het verleden heeft zij voor de overheid gewerkt en afdelingen
begeleid tijdens reorganisaties en veranderprocessen.
Aris en Hetty hebben op werkgebied al veel samen kunnen doen. Zo hebben zij samen een
coaching bureau en hebben samen een aantal boeken vertaald vanuit het Engels. Naast het
werken hebben ze ook hobby's, zo wandelt Hetty graag, dit doet zij elke dag, en gaat Aris
er graag op uit met de elektrische ligfiets. Ook samen koken en een filmpje kijken vinden
ze erg leuk om te doen in hun vrije tijd.
Voordat zij in Nieuw-Balinge kwamen wonen,
woonden zij in Grolloo. Ze waren op zoek
naar een andere woning waarin alles
gelijkvloers is en hadden als eis dat er een
bos in de buurt moest zijn. Zij hadden deze
woning al eerder voorbij zien komen maar
kwamen helaas niet aan de beurt voor deze
woning. Eén jaar later zagen zij dat deze
woning opnieuw aangeboden werd en gingen
ze de woning bezichtigen. Bij aankomst
zagen zij de tuin met vijver en ze waren
meteen enthousiast. De woning was recent
opgeknapt waardoor zij al vrij snel konden
verhuizen naar Nieuw-Balinge.
Zij hebben het erg naar hun zin in NieuwBalinge en genieten vooral van de rust, de
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ruimte en de mooie bosrijke omgeving. Ook hebben ze ervaren dat er in het dorp nog echt
‘noaberschap’ is. Op dit moment zijn zij (nog) niet betrokken bij verenigingen. Mogelijk
komt dit nog in de toekomst maar op dit moment zijn ze nog druk met andere dingen zoals
hun eigen bedrijf Winddanser. Meer informatie hierover is te vinden op hun website:
www.winddanser.nl
Aris en Hetty lezen elke maand “Kontakt” en vinden dit erg leuk om te lezen. Toen zij hier
net woonden vonden ze het verbazingwekkend dat er elke maand zoveel in het blad staat.
Missen jullie nog iets in Nieuw-Balinge?, vroegen we ze. Ja, zij vinden het openbaar
vervoer wel minimaal hier in de buurt. Meerdere gemeenten in Nederland hebben volgens
Hetty inmiddels bijvoorbeeld de beschikking over leenauto’s. Deze zou Hetty ook graag
zien in Nieuw-Balinge. Zo kan iedereen wat makkelijker ergens komen en zijn we
milieuvriendelijk bezig.
Namens de redactie van Kontakt bedanken we Aris en Hetty voor hun gastvrijheid en wij
wensen ze veel woonplezier toe in Nieuw-Balinge. E. & L

_____________________________________________________________________________________________

Jaarvergadering PB op 20 april 2020.
De vergadering is alleen toegankelijk voor leden
van de vereniging.
Maandag 20 april 2020 Algemene Ledenvergadering
van Plaatselijk Belang, om 20.00 uur in het
dorpshuis “de Heugte” in Nieuw-Balinge
Agenda:
1) Opening.
2) Notulen van de jaarvergadering van 15 april 2019
3) Ingekomen stukken.
4) Verslag penningmeester
5) Verslag van de kascommissie.
6) Benoeming nieuw kas commissielid.
7) Jaarverslag werkzaamheden 2019/activiteitenplan 2020.
8) Wisseling(en) in het bestuur.
9) Lijst van aftreden:
10) Rondvraag
11) Sluiting
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Jaarverslag van Plaatselijk Belang d.d. 15 april 2019

Aanwezig: Johan Vissia, Steven Meems, Ton Bemener, Margreeth Schonewille, Marianne
Wielink
Aanwezige leden: Ann Spoelder, C. van Eyk, F. van Wezel, Dineke Kats, Anneke Kroezen,
Albert Wielink, José Post, Aaldert Kroezen, Aaf Sallomons, Roelof Bisschop, Femmie Sok,
Tinka Neutel (Gemeente)
1)Johan Vissia opent de vergadering en
heet iedereen welkom op de 106ste
ledenvergadering van Plaatselijk Belang De
Vooruitgang.
2)De notulen van de jaarvergadering van
16 april 2018:
Slechte bermen Haarweg: nieuw asfalt +
16 cm graskeien, hier wordt na de
bouwvak mee gestart.
Pt. 10: De plek van de Paasbult: Natuurmonumenten geeft aan dat plek blijft zoals die is.
Nieuwe Website: Via MOEK (Mooi op eigen kracht) heeft bestuur Pl. Belang 500 euro van
de Gemeente gekregen. Adinda Knevel zal de nieuwe website maken. Er zal een
voorlichtingsavond worden gehouden voor alle verenigingen over de nieuwe website en is
gebruik van de website door verenigingen een gratis service.
Rioolputten aan de Mantingerweg blijven verzakken, de keren dat er wat aan gedaan is
bleken niet afdoende. Albert stelt voor de heer Oosterhof van de Gemeente contact te laten
opnemen met Roelof Bisschop (aantekening voor Tinka?)
Dam/kunstwerk: Femmie merkt op dat de beschoeiing prachtig is; dam is in de maak maar
er zijn allerlei onderzoeken naar eisen wat vertraging geeft. Brief n.a.v. deze vergadering
naar Gemeente over feit dat dit zo lang duurt.
3)Er waren dit jaar geen ingekomen stukken.
4)Financieel Verslag: Ton Bemener en André Mol hebben verslag gedaan aan Anneke
Kroezen en Albert Wielink.
5)Verslag Kascommissie: Anneke en Albert hebben de controle gedaan en decharge
verleend aan penningmeester Ton, en deze bedankt op zijn beurt Gert Slomp en André Mol.
6)Benoeming van de nieuwe kascommissie: Anneke Kroezen treedt af en Albert Wielink
schuift door met Aaldert Span (? vorige jaarvergadering gemeld): de 2 reserves zijn Cees
Wielink en Arnout Beijdals.
7)Jaarverslag werkzaamheden/activiteitenplan 2019.
-Paasbult van 2018 was de mooiste.
-De koersbalclub is opgeheven en het geld dat resteerde in kas is naar 60+ Actief gegaan.
-Er is een duofiets aangeschaft met bijdrage van de Gemeente (500 euro) en van Pl.
Belang (500 euro) Het streven is om het Dorpshuis als standplaats voor de duofiets te
gebruiken. Er moet hiervoor een voorziening gemaakt worden (schuurtje, voorziening
elektriciteit etc.) en gekeken worden hoe we het uitlenen van de fiets en het toezicht
hierop kunnen vormgeven. Bij ingebruikname van de duofiets willen we een wervend
stukje in Kontakt opnemen.
-Landhekken: naar aanleiding van de slechte staat van de landhekken die 10 jaar geleden
m.b.v. subsidie uit het project Veuruutzicht geplaatst zijn bij enkele dorpsbewoners (met
een kleine eigen bijdrage) is e.e.a. opnieuw geïnventariseerd. Er waren in totaal 4
bewoners die aangaven eventueel te willen vervangen/nieuw te willen plaatsen onder
dezelfde voorwaarden als 10 jaar geleden. Er zijn echter nu geen subsidies waar we
gebruik van kunnen maken en zou de eigen bijdrage van dorpsbewoners te hoog worden
waardoor gekozen is hier niet mee door te gaan.
-Komportaalborden: Bestuur Pl. Belang stelde voor bij plaatsing van de nieuwe
komportaalborden ook een ‘groet’ op te mogen nemen. Gemeente wil geen
medewerking hieraan verlenen i.v.m. precedentwerking. Nog 1 keer doen we een
aanvraag en dan voor eigen kosten.
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-De huis-aan-huis ronde voor inning van de Contributie voor Plaatselijk Belang heeft weer
plaatsgevonden en met ingang van 2019 is betaling ook mogelijk via Automatische incasso.
Wie echter contant wil betalen mag dat blijven doen. Het merendeel van de leden heeft, tot
genoegen van het bestuur, gekozen voor Automatische incasso en de huis-aan-huis ronde
heeft tot nu toe zo’n 24 nieuwe leden opgeleverd.
-Is er een Welkomstboekje voor nieuwe bewoners en is deze up-to-date? Wie verwelkomt
de nieuwe bewoners? Is het een idee om een ‘Jaar bewaarexemplaar” van Kontakt te
maken en deze aan nieuwe inwoners te overhandigen?
-Wat is het verspreidingsgebied voor Kontakt? Wordt er ook bezorgd aan de Mantingerdijk
en bijv. de Noorderweg?
-Maaibeleid (Boekweitstraat/Breistroeken/Breistroekenweg voetbalveld): in 2014 is het
maaibeleid vastgesteld en is dus niet te veranderen, er worden stukken extensief gemaaid,
maar bijv. bouwkavels worden niet gemaaid. Pl. Belang heeft geen standpunt ingenomen in
deze kwestie, maar heeft wel de Gemeente en bewoners met elkaar in contact gebracht.
-Vrachtwagenparkeerplaatsen: er hebben bewoners aangegeven problemen hiermee te
hebben. Pl. Belang heeft dit aangekaart bij Gemeente maar schiet hier niets mee op. Tinka
geeft aan dat: ‘het beleid van de gemeente is dat de Gemeente hier geen beleid op
heeft/maakt’. Betreffende ambtenaar heeft dit vraagstuk onder aan zijn prioriteitenlijstje
staan. Genoemd wordt nog de optie bij Kloosterman (tegen betaling) Moeten/kunnen we
partijen met elkaar in contact brengen?
8)Wisseling in het bestuur: Margreeth Schonewille-Kelly is juni 2018 toegetreden tot het
bestuur en Steven Meems treedt af. Johan overhandigt hem een boeket en dankt hem voor
zijn inbreng de afgelopen jaren.
Lijst van afreden: 2020 Johan Vissia, 2021 Ton Bemener en Marianne Wielink, 2022
Margreeth Schonewille-Kelly.
9)Rondvraag:
-Tinka: De Gemeente wordt steeds vaker geconfronteerd met huishoudelijk afval en
jerrycans bij de blikvanger (bedoeld voor zwerfafval) bij Koekoeksdijkje en dit is niet de
bedoeling. Er wordt een mededeling hierover in Kontakt gedaan dat wanneer dit niet
verbetert de blikvanger door de Gemeente wordt weggehaald.
-Mw. Spoelder was vanuit haar vorige woonplaats gewend dat er uitgifte punten voor
poepzakjes waren. Ter vergadering wordt uitgelegd dat dit in Nieuw-Balinge/Gemeente
Midden-Drenthe niet het geval is en hier vanuit het dorp ook geen behoefte aan is.
-Roelof Bisschop: Contact met Natuurmonumenten opnemen over o.a. Plaggenhut,
Ooievaarsnest.?
-Albert Wielink: Bij de Paasbult moeten er nog weleens mensen weggestuurd worden die
rommel brengen. Het is noodzakelijk dat hier toezicht op is.
-Dineke Kats: Het bord voor de maïscampagne bij Hullenzandweg staat verkeerd geplaatst
(door Kloosterman)
-Aaf Sallomons: geeft aan dat bij het vallen van herfstblad achter de schuren bij het
Vosseveen het spekglad wordt en verzoekt Gemeente de boom daar weg te halen. José
Post en Anneke Kroezen bieden aan te helpen met het verzoek naar de Gemeente.
-Anneke Kroezen: in het bungalowpark zijn straatnaamborden met nummers vernield en
melding daarvan bij Gemeente gedaan. Er is iemand geweest te kijken maar wat is stand
van zaken nu? Tinka vraagt Anneke haar het zaaknummer door te geven.
-F. van Weezel: het e-mailadres secretariaatpb@eu is niet meer in gebruik maar wordt nog
wel als zodanig in Kontakt genoemd. We zullen dit aanpassen.
Voor de buurtapp staat M. Wind in Kontakt vermeld, dit moet aangepast worden. -Steven
Meems doet het beheer van de buurtapp; wie volgt hem op?
Pl. Belang zal Gemeente berichten m.b.t. het wegzakken van de beschoeiing bermen.
De voorzitter sluit de vergadering, de aanwezige leden krijgen nog een drankje
aangeboden en worden bedankt voor hun aanwezigheid.
Dorpsblad Kontakt 2020
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Nieuw bestuur dorpshuis de Heugte!
Beste dorpsgenoten,
Eind vorig jaar heeft het dorpshuisbestuur
aangegeven haar taak neer te willen leggen. Er
is een noodoproep het dorp rond geweest en op
woensdag 4 december heeft er een vergadering
plaats gevonden waarbij iedereen welkom was.
Wij waren ontzettend blij met de goede opkomst en een goedgevulde zaal! Mooi om te zien
dat er zoveel dorpsgenoten bereid zijn mee te denken en interesse tonen in het
voortbestaan van het
dorpshuis. Het is
tenslotte een
gezamenlijke
ontmoetingsplek voor
iedereen!
Naar aanleiding van de
ingelaste vergadering is
er een nieuw bestuur
gevormd die het stokje
gaan overnemen.
Inmiddels hebben het
oude bestuur en het
nieuwe bestuur al
gezamenlijk vergaderd
en zal het oude bestuur
de komende tijd blijven
ondersteunen en steeds
een stapje terug doen.
Nieuw bestuur dorpshuis de Heugte:
Ramon van de Sleen, Agnes Dijkstra, Geertje Oelen, Kees Wielink, Henk Dijkhuis, José
Post, Jitske Mokkink.
Ramon: Voorzitter
Geertje: Vice voorzitter
Henk: Secretaris
Kees en Jitske: Penningmeester
Agnes: Aanspreekpunt beheer agenda/activiteiten
José: Bestuurslid en overig
Wij wensen jullie veel plezier en succes!
Groet,
Hilde, Richard, Niesje, Thijs (& José)
PS: Het dorpshuis is altijd op zoek naar vrijwilligers!
Interesse? Benader iemand van het bestuur.
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Lente-legwoordpuzzel

Dorpsblad Kontakt 2020

29

Kleurplaat voor jong en oud
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Kunstwerk op dam Nieuw-Balinge op plek oude ophaalbrug

De mannen werken aan het kunstwerk (Rechten: H Meijer/ RTV Drenthe)
Van, voor en door Nieuw-Balingers; zo kun je het gerust noemen. Tien jaar zijn er heel wat
dorpsbewoners bezig geweest met het idee voor een kunstwerk op de dam aan de
Verlengde Middenraai. Het kunstwerk met lange gebogen stalen buizen, dat nu wordt
geproduceerd, moet een blikvanger in Nieuw-Balinge worden.
Steven Meems is al jarenlang met het kunstproject bezig. "Renovatie van deze plek is
nodig, dus we slaan twee vliegen in één klap. We maken er een eyecatcher van, zodat
Nieuw-Balinge straks trots is op het kunstwerk."
Centraal punt
De dam is een centraal punt in het dorp. Vroeger was er een ophaalbrug. Meems: "Dit is de
oude vaart. Hier gingen de turfschepen langs en de bietenschepen. Dus hier is veel
gevaren. De brug stond daarom centraal in Nieuw-Balinge. Omdat er in de jaren '70 veel
verkeer over de brug kwam, moest er een dam komen. Scheepvaart was er toen al niet
meer."
Het kostte het dorp tien jaar om het kunstwerk van idee tot realisatie te brengen. Overleg
met de gemeente en het waterschap kostte bijvoorbeeld veel tijd. Dat was ook zo met het
bij elkaar krijgen van het geld. Het dorp bracht zelf twee derde van de kosten bij elkaar.
De gemeente Midden-Drenthe kwam eind vorig jaar met de laatste 9.600 euro over de
brug.
Elf meter
Dorpsbewoners kwamen samen met het idee en de schetsen. "Het zijn eigenlijk de oude
dorpelingen geweest", zegt Meems. De afgelopen tien jaar is het oorspronkelijke idee
steeds gehandhaafd. Het kunstwerk herinnert met elf meter lange gebogen stalen buizen
aan de vaart, de aftakkingen daarvan en het golvende water. Aan beide kanten van de
dam komt daarmee een kunstige nieuwe leuning van bijna anderhalve meter hoog.
Bij Stepol in Beilen wordt nu hard gewerkt aan het aan elkaar lassen van de delen die bij
een bedrijf in Hoogeveen zijn gemaakt. Stepol is deels een Nieuw-Balings bedrijf, dat
kortgeleden zijn intrek nam in een nieuwe bedrijfshal langs de A28 bij Beilen. Jarno Pol:
"Het wordt een kunstwerk van cortenstaal. Dus dat wordt heel mooi bruin. Het is passen en
meten, want het is natuurlijk handwerk."
Dorpsblad Kontakt 2020
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"Het is echt een Nieuw-Balings product", zegt Pol. Hij werkte zelf de schetsen uit het dorp
uit tot een werktekening. "Toen de vraag kwam, zei ik direct: geen probleem, leuk!"
Feestje
Binnenkort wordt de
hulp van
dorpsbewoners weer
ingeroepen om de
delen ter plekke op de
dam te monteren op
de stenen muurtjes
die daar staan. En dan
wordt er een datum
geprikt voor de
onthulling en een
feestje ter ere van
iedereen die zich
Nieuw-Balinger voelt.
____________________________________________________________________________________________

VOSCHEHEUGTE
Mantingerdijk 8, 9436 PN Mantinge, 06-30830551, info@voscheheugte.nl

Agenda
1 maart
5+19 maart
29 maart
5 april
12 april

13 april
27 april

Live muziek, 15:30-17:30 uur
Een 4-gangen menu voor de prijs van
een 3-gangen menu
Tot 15:00 uur vol geboekt
Live muziek, 15:30-17:30 uur
Tussen 08:30-10:00 een uitgebreid ontbijtbuffet (op
reservering)
en verder de gehele dag geopend voor koffie/taart, lunch of
diner
Extra geopend tussen 12:00-18:00 uur
Vanaf vandaag weer 6 dagen per week geopend (dinsdags
gesloten)

Openingstijden: do 12:00-20:00, vrij 10:00-20:00, za 10:00-20:00 en zo 10:00-20:00 uur.
(ma, di en woe gesloten)
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Aangepaste voorwaarden paasvuren n.a.v. de droogte in 2019
Ieder jaar worden er in Midden-Drenthe volgens traditie tijdens Pasen paasvuren
ontstoken. De gemeente Midden-Drenthe wil deze traditie graag in stand houden. Het
organiseren en branden van de paasvuren verloopt in goed overleg met de verschillende
partijen en levert in de praktijk nauwelijks problemen op.
Wel zien we dat er landelijk discussie ontstaat over bijvoorbeeld vreugdevuren, vuurwerk
en houtkachels. De discussie gaat over de veiligheid, het milieu, de luchtkwaliteit en of dit
nog wel in balans is met de tradities die we hebben.
Droogte
Vorig jaar was het in de weken voor Pasen langdurig droog en ontstond er een verhoogd
risico op natuurbranden. Naar aanleiding van dit verhoogd risico is er vlak voor Pasen door
de gemeente besloten om alle paasvuren te verbieden. Een aantal organisaties had zelf al
besloten om het paasvuur af te lasten.
Om soortgelijke situaties in de toekomst te voorkomen en duidelijkheid te scheppen
richting de organisatoren van de paasvuren, heeft de gemeente ervoor gekozen om de
werkwijze en regels met betrekking tot de paasvuren en de risico’s op natuurbranden
onder de loep te nemen.
Aanpassing in de voorwaarden 2020
Er zijn drie belangrijke wijzigingen opgenomen in de ontheffing voor het branden van een
paasvuur.
1. Het paasvuur wordt verboden bij fase 2 van de droogte index
(www.natuurbrandrisico.nl). Dit geldt voor alle paasvuren in de gemeente Midden-Drenthe.
De gevolgen hiervan zijn:
a. Als het op goede vrijdag, volgens de droogte-index, fase 2 is dan gaan de paasvuren
niet door. Organisaties moeten stoppen met het opbouwen van de paasbult of een
opgebouwde bult uit elkaar trekken om te voorkomen dat deze alsnog afbrandt.
b. Als de paasbulten niet worden opgebouwd dan wordt er ook niet gejureerd en vervalt
het wedstrijdelement, de jurering en de prijs.
c. De gemeente ruimt tot 500m3 grof groen en tuinafval op van de paasbult en zorgt
ervoor dat dit verwerkt wordt. Het opruimen kan een aantal weken duren.
d. De organisaties krijgen geen subsidie omdat de gemeente extra kosten maakt voor
het opruimen van de paasbulten. De kosten van het opruimen van de bulten zijn ongeveer
twee keer zo hoog als het opruimen van de asresten.
e. Mocht er, ondanks het verbod, toch een paasvuur branden in het paasweekend of de
dagen erna dan is de organisatie zelf verantwoordelijk voor het opruimen van de resten.
2. Het formaat van het paasvuur wordt gelimiteerd op 500m3. De hoogte is maximaal 8
meter. Dit is bijvoorbeeld: 10x10x5 of 9x9x6,5 of 8x8x8. De belangrijkste reden hiervoor is
het verkleinen van de risico’s voor de omgeving. Minder grote paasvuren leiden ook tot
minder asresten die moeten worden opgeruimd.
3. De opbouwtijd van een paasbult wordt verkort van 6 naar 3 weken voor Pasen. Omdat
de bult een limiet kent qua grote is er minder tijd nodig om hem op te bouwen. In de
kortere periode is het beter in te schatten of een paasvuur door kan gaan of niet. Er is zo
ook minder kans op vestiging van flora en fauna in de bult.
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Paasbult aan de Koolveen 2020
Dit jaar gaat het hek bij de paasbult aan de
Koolveen maar drie zaterdagochtenden 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.
Dit zijn de komende openingsdata:
Zaterdagmorgen: 28 maart van 08:30 uur tot 12:00 uur.
Zaterdagmorgen: 4 april van 08:30 uur tot 12:00 uur.
Zaterdagmorgen: 11 april van 08:30 uur tot 12:00 uur.
Paasvuur: Maandag 2e Paasdag, 13 april 2020 zal door de kinderen de paasbult weer
worden aangestoken met de fakkels om omstreeks 19.00 uur.

__________________________________________________________________
Yin Yang Yoga
Je kent ongetwijfeld de begrippen Yin en Yang.
Maar wat is dit is precies? En wat is het verschil tussen Yin en
Yang Yoga? Past één van de twee beter bij je dan de ander? Of
kun je per keer bepalen waar je de meeste behoefte aan hebt?

•
•
•
•

er
er
er
er

is
is
is
is

geen
geen
geen
geen

Wat is Yin en Yang?
Yin en Yang zijn de Chinese benamingen voor twee tegengestelde
krachten die we overal in ons leven tegenkomen:
licht zonder donker
hard zonder zacht
dik zonder dun
warm zonder koud

Bedenk maar eens: hoe kun je iets als ‘snel’ beoordelen als je niet weet wat ‘langzaam’ is?
En hoe weet je wat ‘groot’ is zonder dat je weet wat ‘klein’ is? In de Yin Yang Yogales
combineren we beide, een mooie combinatie van Yin en Yang.
Yin houdingen worden 3 tot 5 minuten aangehouden en richten zich meer op het
dieperliggende bindweefsel rondom gewrichten en organen en brengen je in contact met de
stilte in jezelf. Easy Flow Yoga (Yang) zorgt voor een krachtig en vitaal lichaam, is actie en
doelgericht. Yin is zachtheid en overgave. Yang geeft je uitdaging, Yin de verstilling.
Kortom: Yin en Yang zijn overal aanwezig, dus ook in de yoga.
Yin Yoga houdingen vinden hun oorsprong in 1980. De Amerikaanse Paul Grilley is de
grondlegger van Yin Yoga.
Wees welkom op woensdag avond van 19:00 - 20:00 uur – Nieuw Balinge
donderdag avond van 20:15 – 21:15 uur – Hoogeveen
Cisca van Melzen, bodyfit@live.nl
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Nieuws van de ijsvereniging
NL Doet:
Op 14 maart wordt er weer het jaarlijkse NL Doet georganiseerd. Ook
bij de ijsvereniging nemen we deel aan deze activiteit. Er zullen
verschillende werkzaamheden worden uitgevoerd, zoals schilderen,
timmeren, schoonmaken, terrein onderhoud, voor elk wat wils dus. Wij
gaan op zaterdag 14 maart aan de slag met deze werkzaamheden en
eenieder die ons hierbij wil helpen, kan zich aanmelden bij één van de
onderstaande bestuursleden:
Petra van der Weide
06-25229566
Marleen Pol
06-30377345
Jan Sikkenga
06-50298168
Roelof Bisschop
06-50746052
Jan Gosink
06-49782821
Pasen:
Op 11 april wordt er het jaarlijkse “Paaseieren zoeken” georganiseerd bij de ijsbaan. Net
als andere jaren wordt de schooljeugd
uitgenodigd om aan deze activiteit deel te
nemen. Er wordt ingedeeld in groepen
naar leeftijd en er zullen weer een aantal
prijzen te winnen zijn voor diegene die het
“speciale ei” vindt. Voor opgave zal er op
de school een opgavenformulier worden
verstrekt, in de verschillende klassen.
Tevens zal er weer een verloting gehouden worden met een aantal geldprijzen en diverse
ander prijzen. Voor de verkoop van de loten zal er in de weken 13 en 14 iemand bij u aan
de deur komen.
Wij hopen dat op beide activiteiten veel publiek af zal komen, zodat het geslaagde dagen
zullen worden.
Vissen:
Voor diegene die een dagje willen vissen, is er een dagkaart te koop. De dagkaarten zijn
verkrijgbaar bij Theehuis “Bi’j Oons” Voornweg 1c 7938 RC Nieuw-Balinge.
Men kan natuurlijk ook lid worden van de ijsvereniging, dan kan men het hele jaar vissen.

Met vriendelijke groet,
Roelof Bisschop
tel. 0650746052
E-mail: roelof.bisschop@ziggo.nl
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Kidscorner
Proefje, een droge vinger

Als je in het water springt ben je
nat. Als alleen je vingertopje in
het water steekt is hij ook nat. Of
toch niet?

Je hebt nodig:

Kruiden die drijven
Glas water
10 minuten
1.Strooi een flinke laag
kruiden op het water
2.Wacht tot het water in het
glas stilstaat
Vraag 1: Wat denk je dat er
gebeurt als je met je vinger
in het water duwt?
3.Duw nu voorzichtig je
vingertopje in het water,
niet te diep
Vraag 2: Wat gebeurde er?
Vraag 3: Hoe denk je dat dit
komt?

Enkele moppen
Boterhammen
Jantje en Peter zijn op het strand. Ze krijgen allebei een boterham van Jantjes moeder.
Jantje gooit die van Peter in het water. Peter huilt. Er komt een man langs die vraagt: ‘Wat
is er jongetje, waarom huil je?’ ‘Jantje heeft mijn boterham in het water gegooid’,
antwoordt Peter. De man vraagt: ‘Was het met opzet?’ Jantje: ‘Nee, met kaas.’
Trouwen
Adam en Eva liggen in het gras. Dan vraagt Eva
aan Adam: 'Hou je wel van mij'? Adam draait
met een zucht om en zegt: 'Natuurlijk, van wie
anders!'
Huis zonder bad
Jantje zegt tegen zijn vader: ‘Papa, ik wil later
rijk worden, maar ik hoef geen bad in mijn huis.’
Zegt zijn vader: ‘Waarom dan?’ Zegt Jantje: ‘Ik
wil namelijk stinkend rijk worden!’
Eekhoorn
Een man zit in de bus. Tegenover hem zit een eekhoorn. De eekhoorn zegt: ‘Waarom staar
je zo naar me?’ ‘Nou,’ zegt de man, ‘dat zie je niet zo vaak, een eekhoorn in de bus.’
Waarop de eekhoorn zegt: ‘Dat zul je ook nooit meer zien, want mijn scooter is bijna
gerepareerd!’
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Paardrijden in het Mantingerveld
Lekker met je paard door het Mantingerveld?
Dat kan. Natuurmonumenten biedt omwonende
ruiters en menners de mogelijkheid om in het
Mantingerveld te rijden. We werken daarbij
samen met de werkgroep ‘ruiterpaden
Mantingerveld’.
Wat is de gang van zaken:
· Je moet lid zijn van Natuurmonumenten (of lid
worden!)
· Je vraagt éénmalig een vergunning aan bij het beheerkantoor Natuurmonumenten ZuidDrenthe in Ruinen (0522)-476200 of via de mail:
SecretariaatZuidDrenthe@natuurmonumenten.nl.
· Na betaling van de kosten (éénmalig € 15,-) ontvang je een pasje, dat op verzoek van de
toezichthouders getoond moet kunnen worden.
· En je ontvangt een kaart met daarop de paden waar je mag rijden.
Natuurmonumenten wenst je een fijn rijseizoen.
________________________________________________________________________

Sportquiz S.V. Nieuw-Balinge
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Kroeg zeskamp de Heugte
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Activiteitenkalender

MAART
7 maart
11 maart
13 maart
14 maart
15 maart
17 maart
19 maart
20 maart
20 maart
21 maart
27 maart
28 maart
28 maart

Start kaboutervoetbal sv Nw-Balinge
Oud papier
Klaverjassen ijsvereniging
NL Doet ijsvereniging
Walk en ride tocht Oosterhesselen
Ons Cluppie
60+ actief
Pannenkoeken dag school en 60+ actief
Lasergamen tienersoos
Kroeg zeskamp
Klaverjassen ijsvereniging
Bingo de Heugte
Sportquiz S.V. Nieuw-Balinge

APRIL
5 april
9 april
11 april
13 april
13 april
16 april
20 april
21 april
25 april
27 april

Paaswandeling en brunch
Oudermiddag Westerbork
Paaseieren zoeken bij de ijsbaan + verloting
Paasvuur
Paasbrunch Bi’j Oons
60+ actief
Jaarvergadering Plaatselijk Belang
Ons Cluppie
Bingo de Heugte
Koningsdag barbecue Bi’j Oons

MEI
13
14
30
31

42

mei
mei
mei
mei

Oud papier
60+ actief
Bingo de Heugte
Motortoertocht
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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 2020
Chr. Geref. Kerk te Nieuw-Balinge

Preekrooster 2020
Ned. Hervormde Kerk Nieuw-Balinge

● Zondag 8 maart
9.30 uur Ds. R. Kok
14.30 uur Ds. R. Kok
● Woensdag 11 maart
14.30 uur Ds. C. Cornet
(Biddag) 19.30 uur Ds. C. Cornet
● Zondag 15 maart
9.30 uur Ds. B. de Graaf
14.30 uur Ds. B. de Graaf
● Zondag 22 maart
9.30 uur Ds. C. Cornet
14.30 uur Ds. C. Cornet
● Zondag 29 maart
9.30 uur Ds. H. van der Ham
14.30 uur Ds. H. van der Ham
● Zondag 5 april
9.30 uur Ds. W. van Benthem
14.30 uur Ds. W. van Benthem

● Zondag 8 maart (HA)
10:00 uur ds. J. Boer (Ermelo)
15:00 uur ds. J. Boer (Ermelo)
● Woensdag 11 maart (Biddag)
14:00 uur ds. T. Beekman
19:30 uur ds. J.K.M. Gerling (Wapenveld)
● Zondag 15 maart
10:00 uur ds. J. Veldhuijzen (Putten)
15:00 uur ds. G.H. Koppelman (Wapenveld)
● Zondag 22 maart
10:00 uur ds. E. de Mots (Rijssen)
15:00 uur ds. T. Beekman
● Zondag 29 maart (afsluiting winterwerk)
10:00 uur ds. T. Beekman.
15:00 uur dienst in Tiendeveen
● Zondag 5april
10:00 uur?
19:00 uur ds. T. Beekman
● Vrijdag 10 april (Goede Vrijdag)
19:30 uur ds. A.D. Goijert (Nijkerk)

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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Maandag

8.30 - 16.30 uur

Dinsdag

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.

Buurtpreventie App
Wilt u lid worden van de buurtpreventie
WhatsApp groep? Neem contact op met Martin
Wind: 06-30939420
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Ophaalschema containers
11 mrt GROEN
18 mrt ORANJE
25 mrt GROEN

30 mrt GRIJS
1 apr ORANJE
8 apr GROEN

Oud Papier
Oud papier wordt opgehaald door de mr.
Sieberingschool. De datums voor ophalen zijn:
11 mrt, 13 mei, 1 juli, 9 sept en 4 nov.
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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Contactgegevens Humanitas
• Midden-Drenthe
midden-drenthe@humanitas.nl
• Zuid-Drenthe
zuid-drenthe@humanitas.nl
• Tel. (0528) 27 79 92 | www.humanitas.nl
Ophalen grofvuil of container stuk?
Gemeente Midden-Drenthe: (0593) 53 92 22
Grofvuil 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
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)

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.
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
Mailen: bodyfit@live.nl
www.yogasport-hoogeveen.nl
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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:
Richard Blok (06 51 84 55 37)
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 opvangmogelijkheden,
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

Openingstijden dorpshuis de Heugte

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.

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Vrijdag
Keuken
Zaterdag
Keuken Bingo
Zondag
Keuken

Voor meer info kunt u zich wenden tot het bestuur:
Voorzitter: Menno van der Zwaag (06 22154446)
Secretariaat: Winfred Sallomons (06 22331414)
Penningmeester: Harry Huring (06 52390333)
Bestuursleden:
Miranda Schutte (06 30747619)
Dirk Tump (06 52662877)
Richard Kats (06 52715544)

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

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.

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
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 geopend van 8.50 – 18.00.
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 tot
08.00 tot
08.00 tot
08.00 tot

18.00
18.00
17.30
12.00

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

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!
Duofiets reserveren
De fiets staat bij de familie Sok aan de Verlengde
Middenraai nummer 34.
U kunt hem telefonisch reserveren tussen 18:00 en
20:00 uur op telefoonnummer: 0528-321221.
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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.

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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