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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 de afgelopen maand heeft u
massaal onze Facebookpagina
gevonden! Dit vinden we erg leuk.
Als u tips of opmerkingen heeft
voor de redactie, kunt u dit via
een Facebookbericht kenbaar
maken!
In deze editie van Kontakt leest u
onder andere:
Een aankondiging van de
rommelmarkt bij de kerk!
Het popkoor stelt de verloting uit.
U kunt zich nog steeds opgeven
voor de survival!
Alexandra schreef weer een mooi
verhaal.
Dorpshuis de Heugte organiseert
diverse activiteiten!
Enkele mededelingen van S.V.
Nieuw-Balinge.
Een lentegedicht met een
bijzondere twist!
Tuintips voor de maand mei.
Wederom een leuk interview!
…en nog veel meer!

We wensen u veel leesplezier!
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Tuintips mei
Kijk voordat je gaat snoeien de struiken even na. Er
kunnen vogelnesten in zitten.
Vergeet de vissen niet. Vanaf nu moeten ze weer volop
bijgevoerd worden. Zorg er echter wel voor dat al het voer
opgegeten wordt. Beter een aantal keren achter elkaar
kleine porties voeren, dan teveel in één keer.
Wil je groenten in de tuin, maar heeft u weinig tijd of zin
om deze veel te onderhouden? Er zijn een aantal groenten
die erg weinig verzorging vragen. Dit zijn onder andere bieslook, dille, knoflook, laurier,
lavendel, munt, prei, sperzieboon en vijg.
_______________________________________________________________________

Kruising Verlengde Middenraai- Meeuwenweg
Op onze ledenvergadering kwam de kruising Verlengde Middenraai- Meeuwenweg ter
sprake. Omdat dit op de vorige ledenvergadering ook aan de orde gesteld is, hadden wij dit
vraagstuk bij de gemeente neergelegd. De gemeente heeft dit opgepakt door hier vrijwel
direct een voorrangskruising van te maken. Er zijn borden geplaatst en haaientanden
aangebracht. Het blijkt dat niet iedereen hiervan op de hoogte is. Daarom brengen wij dit
nog een keer onder de aandacht.
Met vriendelijke groet,
Bestuur Plaatselijk Belang
Nog geen lid van Plaatselijk Belang? Voor €7,- per jaar draagt u bij aan de leefbaarheid van het
dorp! Aanmelden kan bij Gert Slomp. E-mail: gertslomp@hotmail.com, tel.: 0528 321011.

_____________________________________________________________________________________
Bericht van het popkoor
Wij zouden langskomen voor een dagverloting, maar hebben besloten om dit na de
zomervakantie, in september te gaan doen. Er lopen nu zoveel verenigingen met het één of
ander dat het ons beter lijkt om onze dagverloting te verplaatsen. We hopen na de
vakantie bij u langs te mogen komen voor deze verloting.
Natuurlijk is iedereen welkom om op maandagavond mee te
komen zingen o.l.v. Esther van Dijk, we beginnen om 20.00 uur.
POPKOOR Nieuw Balinge
p/a Middenraai 2, 7910TK Nieuweroord, 0528-320761
popkoornieuwbalinge@hotmail.nl
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Ingezonden; HET WAS 10 MEI 1940
De wereld veranderde, voor mijn ouders, mijn broer en zusjes, de familie, de straat,
kortom voor iedereen. Alleen niet voor mij, want ik was er nog maar net. Toch moet ik iets
gevoeld hebben van de angstige sfeer die er in ons huis hing, de woede van mijn vader, de
bedruktheid van mijn moeder en zusjes. Zeker naarmate ik ouder werd. Hoewel het woord
oorlog me nog steeds niets zei. Dat werd wel anders toen de bombardementen begonnen,
de sirenes de straten leeg veegden, het gegil en daarna de diepe stilte in de schuilkelders.
De mensen zaten tegen elkaar aangedrukt, wachtend, wachtend tot het gedreun van de
vallende bommen en het gegier van het afweergeschut ophield. Dan mochten we weer naar
buiten en leek het of alles weer gewoon was. Al gauw maakten mijn vader en mijn broer
samen een schuilkelder achter in de tuin, een grote kuil met de schuifdeuren uit de
woonkamer erover heen, waar ze een gigantische hoeveelheid zand op stortten.
Papa werkte bij Philips Eindhoven, waar hij een afdeling gaande hield van dertig van zijn
“jongens”, zoals hij ze altijd liefkozend noemde. Wanneer er een inval van de Duitsers
kwam, zaten ze allemaal ijverig te tikken en aan documenten te werken en mijn vader liep
rond met een heersersblik alsof het een schoolklas betrof. Zo behoedde hij ze voor de
Arbeitseinsatz, door te tonen dat ze onmisbaar waren. Dat heb ik allemaal later pas
begrepen natuurlijk, toen het me verteld werd. Net zoals ik later pas door kreeg, hoe diep
hij in het verzet zat. Ik ben er nog steeds verbaasd over dat hij niet opgepakt is, met zijn
uitgesproken Joodse uiterlijk, dat hij geërfd had van zijn moeder, die volbloed Joods was.
De beklemming nam steeds meer de overhand, vooral als je het gehate geluid hoorde van
de marcherende laarzen, twintig, dertig, dat almaar luider werd, tot het stopte voor ons
huis. Papa was dan al verdwenen door de tuin en over de schuttingen en bleef daar een
hele tijd buiten zicht. Maar meestal kwamen ze dan alleen de fietsen opeisen of iets
dergelijks. Eens gebeurde het midden in de nacht en toen was hij maar net op tijd
verdwenen. Mijn moeder deed de deur dan schijnbaar rustig open, maar die keer kon ze de
spanning nauwelijks meer aan en ik herinner me dat ze overstuur begon te huilen toen de
engerds weer verdwenen waren. En zo kon het gebeuren dat er langzaam maar zeker een
zware druk op ons allen begon te liggen. Altijd was er angst, en verdriet, omdat er
kinderen uit de familie gedood werden, of joodse mensen afgevoerd. Later heb ik eens
gevraagd waarom dat toch was, dat die mensen andere mensen doodmaakten, en eigenlijk
vraag ik dat nog steeds: Waarom, waarom?
En ik gedenk de woorden van Albert Helman, de grote schrijver, die in zijn grafschrift voor
de slachtoffers van de nazi-terreur schreef: …de doden lagen op een grote hoop – en ik, ik
denk zo menigmaal: zij zijn niet heengegaan, de ongenoemden, die toch elk een naam,
een lot, een hoop, een sprankje toekomst waren.
En nog, in deze tijd, van oorlogen en terreur, denk ik zo vaak: Waarom, waarom?
Alexandra van’t Veer
________________________________________________________________________

Rommelmarkt bij de Hervormde Kerk
Op zaterdag 23 mei!
Van 8:30 uur tot 12:00 uur.
Welkom!
Dorpsblad Kontakt 2015
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Schoonmaakactie Tienersoos
Een groep
enthousiaste tieners
en ouders (20
personen) zijn
zaterdag 11 april op
pad geweest om ons dorp weer te ontdoen
van zwerfvuil. Ze hebben in het dorp de
rommel (blikjes, flesjes, papier enz.)
opgezocht en in de daarvoor bestemde
zakken gedaan die ze hadden gekregen van
de gemeente. Evenals de prikkers,
handschoenen en een containerbak om alle
afval in te verzamelen. Ook is een groep
buiten de bebouwde kom aan het
schoonmaken geweest.
Wat de tieners opviel was dat op
bepaalde plaatsen meer afval lag dan
op andere. Vooral langs de Middenraai
richting Witteveen lag erg veel rommel
en landbouwplastic (daar was het vorig
jaar ook erg vuil) en in het bosje bij
Hilberink lagen heel veel lege (bier)
flesjes en ook veel landbouwplastic.
Na afloop hebben de tieners nog een
lekker broodje knakworst en wat
drinken gekregen.
Jongens en meiden (en ouders) allemaal hartelijk bedankt voor de hulp en laten we er
samen voor zorgen dat ons dorp schoon blijft!
_________________________________________________________________
Tieners (vanaf groep 8 t/m 15 jaar) opgelet!
Op vrijdag 12 juni organiseren de tienerjeugdsozen Teenspirit uit Nieuw-Balinge en nog vijf
andere “buurtdorpen” een gezamenlijke zeskamp. (Uit ons bestuur zitten Henriette en
Anneke in deze organisatie.) Wij hopen op veel deelname, dus geef je op, mede omdat het
leuk is om tegen andere tieners uit onze buurtdorpen te strijden en ze ook te leren kennen.
-De groep mag bestaan uit maximaal 6 personen. 1 reserve mag.
-Namen + leeftijden noteren bij opgave.
-Je moet zelf zorgen voor vervoer. Graag ook de naam van de chauffeur doorgeven.
-De kosten zijn €2,- per persoon. Betalen vooraf bij opgave.
Je kunt je opgeven bij Henriette Kreeft of Anneke Oelen tot en met 31 mei.
Daarna ben je ECHT te laat!
De zeskamp vindt plaats in Zwiggelte, Goornweg 1. Aanvang 18.30 uur. Start 19.00 uur.
Ook hopen we dat er veel supporters komen om ons dorp aan te moedigen. Er is een
gezellig terras aanwezig!
Henriette en Anneke
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Kleurplaat voor volwassenen
De laatste tijd kom je het steeds vaker tegen: kleurplaten voor volwassenen. Een
kleurplaat vergt aan de ene kant aandacht, maar is juist weer zo simpel, dat het ook heel
ontspannend kan werken. Sommige mensen noemen een kleurplaat zelfs een stukje
meditatie. Even lekker op één ding concentreren of juist de omgeving om je heen even
vergeten. Kleurplaten zijn dus alles behalve kinderachtig! Slijp de potloden en ervaar het
zelf!

Dorpsblad Kontakt 2015
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Recept

Asperges met gerookte zalm en garnalen
Bereidingstijd: 20 minuten. Hoofdgerecht voor 4 personen.
Benodigdheden:
• 2 kg witte asperges
• 300 gr gerookte zalm
• 120 gr garnalen
• 1 bakje tuinkers
• 2 dl kooknat van de asperges
• 2 dl witte wijn
• 4 eierdooiers
Schil en kook de asperges. Met een speciaal aspergemesje of een dunschiller schil je ze
gemakkelijk. Leg de asperge plat op je hand, schil vanaf 2 cm onder de kop naar beneden.
Snijd ook het houterige stuk van de steel af. Wanneer je ze niet goed schilt zijn de
asperges draderig. Een groene asperge hoef je niet te schillen, alleen maar een stukje van
de onderkant afsnijden. Kook de asperges in ruim water met een snufje zout, bij witte
asperges kun je eventueel een klontje boter meekoken. Groene asperges zijn in ongeveer 3
minuten beetgaar. Witte asperges moeten 6 tot 10 minuten koken, afhankelijk van de
dikte. Laat de asperges nog even nagaren en laat ze daarna uitlekken. Bewaar bij het
afgieten 2 dl kooknat en scheidt de eierdooiers. Verwarm het kooknat met de wijn, au bain
marie en klop er één voor één de eierdooiers doorheen. Al roerend de saus zachtjes door
laten warmen tot deze dik en schuimig wordt. Verdeel de asperges over de borden en
schenk de saus eroverheen. Leg de zalm en garnalen er bovenop en garneer het met de
tuinkers. Dit gerecht lauwwarm serveren.
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Cakejes versieren met opa, oma en andere familieleden
Op woensdag 15 maart jl. hadden de kinderen van thuishuis
Vlinder, de kinderen van peuterspeelzaal Duimelot en de
kinderen van groep 1 en 2 van de meester Sieberingschool hun
opa of oma uitgenodigd. Dit hadden ze een paar weken geleden
gedaan, door middel van een echte uitnodigingskaart, en
vandaag was het zo ver. Dit alles in het kader van het
gezamenlijke thema:” Bas en zijn familie”.
Om kwart over 11 gingen de kinderen
met hun opa, oma, ander familielid of
“vervangoma”, naar de peuterspeelzaal. Het was heerlijk weer, dus
konden we naar buiten, naar de
prachtig opgeknapte speelplaats van
de peuters. Daar hadden ze allemaal
tafels en stoelen neer gezet. Na een
openingswoord van Karin kon het
feest beginnen.
Daarna werden er ontzettend veel heerlijke plakken cake versierd met jam, hagelslag,
schuddebuikjes, stukjes dropveter en andere lekkere snoepjes! En voor de liefhebbers, een
flinke toef slagroom erbij of erop.
Er werd veel gepraat en gelachen, het was echt
enorm gezellig! Rond kwart voor 12 was bijna
alles op en werd het tijd om af te sluiten.
Graag willen wij alle familieleden ontzettend
bedanken voor hun komst. De opkomst was
overweldigend en de kinderen vonden het
fantastisch! Ook willen we graag iedereen
bedanken voor hun hulp om dit familiegebeuren
te doen slagen, namens Thuishuis Vlinder,
Peuterspeelzaal Duimelot en groep 1 en 2 van
de meester Sieberingschool.

_____________________________________________________________________________________
Pinksterfair in Dorpshuis de Heugte
In Dorpshuis “De Heugte” op donderdag 21 mei
aanstaande, van 18.00 uur tot 21.00 uur!
Bent u ondernemer of hobbyist en heeft u leuke spulletjes
te koop? Of wilt u gewoon laten zien, welk beroep u uitoefent of welke hobby u heeft, dan
zoeken wij u!
Voor een plaatsje op onze Pinksterfair kunt u zich aanmelden bij:
José Post, tel.: 0528 321354 of 06 13621011. E-mail: josepost4@hotmail.com
Natuurlijk hopen wij dat iedereen komt genieten op de gezellige Pinksterfair!
Dorpsblad Kontakt 2015
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___________________________________________________________
Aankondiging S.V. Nieuw-Balinge
Zaterdag 30 mei 2015:
Sportpark s.v. Nieuw-Balinge
Nieuw-Balinge 1 - selectie van oud 1ste spelers
Aanvang wedstrijd 14.30 uur
Dorpsblad Kontakt 2015

13

Het raadselspel
We hebben wederom veel goede
inzendingen ontvangen! Het antwoord op
de prijsvraag was:
Eén van de stapstenen bij de nieuw
aangelegde doorwaadbare plaats tussen de
Hoogeveenseweg en de Hullenzandweg.
Onder alle goede inzenders is een leuke
prijs verloot. De winnaar van deze maand
is: Ellen Verkleij!
Ellen, de prijs komt snel jouw kant op!

De prijsvraag van de maand april luidt als volgt:

Waar is deze foto genomen?

Stuur uw antwoord in voor 21 mei 2015!
Het antwoord op de prijsvraag kunt u mailen naar: redactiekontakt@outlook.com of
opsturen naar 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 waar deze foto genomen is en vertellen we u wie
de prijswinnaar is geworden!
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Bericht van de kinderclub
Hallo jongens en meiden,
Woensdagmiddag 27 mei willen wij als afsluiting van het kinderclub
seizoen bij goed weer een speurtocht houden en bij slecht weer een
bingo!
Waar: Dorpshuis “De Heugte”
Kosten: € 1,50
Graag willen wij weten wie er deze middag komen! Jullie kunnen je opgeven bij:
Laura Wielink, Kievitstraat 19 of Manuela Mulderij, Vosseveen 18.
Groetjes van de leiding

Kinderclub Nieuw – Balinge

________________________________________________________________________

Sportquiz bij s.v. Nieuw-Balinge op 9 mei 2015
Voetbalvereniging s.v. Nieuw-Balinge organiseert op 9
mei 2015 een sportquiz voor alle leden, supporters,
vrijwilligers en alle andere geïnteresseerden.
Je kunt je per team van 6 personen opgeven. Mocht je
geen (compleet) team hebben, maar lijkt het je leuk om
mee te doen, geef je dan gewoon op.
Aanvang: 20.00 uur.
Locatie: kantine van s.v. Nieuw-Balinge.
Opgave bij: Erik Eefting en Netty Jager of per mail via
nettyzilver@gmail.com
U komt toch ook?
________________________________________________________________________

Vrijdagavond 12 juni: Koert Sok Bokaal, vriendenvoetbal
Ben je 14 jaar of ouder, donateur, lid, vrijwilliger, ouder van leden van s.v. Nieuw-Balinge /
WNBC ‘09 of woon je in Nieuw-Balinge en ben je ook nog lekker sportief? Doe dan mee en
maak een team. Per team moeten er minimaal 2 dames mee spelen.
Aanvang: 18.00 uur.
Tijdens dit toernooi is er rond de klok van 19.00 uur de finale van de
penaltybokaal.
Opgave voor het 7x7 toernooi is noodzakelijk. Doe dit voor
maandag 8 juni 2015 bij evelien.sok@gmail.com of via
06 10605866.
Tijdens dit toernooi staat er een BBQ klaar en is er leuke muziek aanwezig.
(Mits het weer het toelaat.)
Geef je op en we maken er een leuke, sportieve en vooral gezellige avond van!
Dorpsblad Kontakt 2015
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Felicitatiepagina

Wilt u iemand in het zonnetje zetten?
Is er binnenkort iemand jarig of geslaagd?
Kent u iemand die binnenkort een huwelijksjubileum viert?
Laat het de redactie weten! In de volgende editie
van Kontakt kunnen we dan een foto en/of een
boodschap plaatsen!

Esmee en
Aniela Mekkes
worden op 17
mei 15 jaar!
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Aankondiging pubquiz de Heugte
Wegens succes organiseert de Heugte een:

Wanneer: Zaterdag 13 juni 2015
Entree: 10 euro per team
Plaats: Café, de Heugte
Tijd: 21.30 uur
Teams: 4-6 personen
Opgave via: richardvdbosse@hotmail.com, voor 1 juni want VOL=VOL
________________________________________________________________________

Dorpsblad Kontakt 2015
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Even voorstellen…

de familie Vermeer

Op een frisse, maar zonnige, ochtend werden we ontvangen aan de Breistroekenweg 13.
Hier wonen Jasper (37), Liesbeth (36), Lennert (12), Christie (10), Nina (8), Silas (5),
Charlot (0), 12 hennen, 2 hanen, 2 honden en 2 katten.
Na een lekker kopje koffie en thee en een kennismaking met de mooie baby Charlot,
vertelde Liesbeth dat ze uit Zwolle komen. Jasper is een Fries van oorsprong en verhuisde
op zijn negende naar Zwolle. Liesbeth is een echte “blauwvinger” (Zwollenaar). Het stel
woonde eerst samen in Kampen en is toen naar Zwolle verhuisd. Hier woonden ze in een
tussenwoning. Ze merkten dat ze dorpsmensen waren en besloten te willen verhuizen.
Nadat Zweden, Noord-Frankrijk en Duitsland de revue gepasseerd hadden, besloten ze te
gaan zoeken in de driehoek Meppel/Assen/Emmen. Ze hebben bewust gezocht naar een
kinderrijk dorp.
Ze waren opslag verliefd
op de woning aan de
Breistroekenweg, na een
bezichtiging in oktober
2011. Op 21 december
2011 kregen ze de sleutel
en na hulp van zo’n
twintig vrienden en
familieleden, verhuisden
ze zes dagen later. Stukje
bij beetje hebben ze het
huis verbouwd en ze zijn
nog steeds niet klaar.
Liesbeth zegt: “Je kunt
een huis pas echt
verbouwen als je weet wat
het je kan bieden.” Ze
nemen de tijd om alles
naar hun smaak te
verbouwen en in te
richten. Ze hergebruiken oud hout uit de woning en laten kleuren in de verschillende
vertrekken terug komen. De kinderen denken en helpen actief mee. Lennert heeft
bijvoorbeeld de lamp boven de eetkamertafel ontworpen en Nina heeft een muur in de
grondverf gezet. De keuken heeft Liesbeth getekend en Jasper heeft deze samen met een
vriend gerealiseerd. En het resultaat mag er zijn!
Na rondgeleid te zijn door de woning, wordt duidelijk dat dit een woning is met zeer veel
mogelijkheden. De kinderen hebben allemaal hun eigen, knusse slaapkamer, die ze deels
zelf hebben ingericht. Charlot slaapt nog bij Liesbeth en Jasper op de mooi opgeknapte
slaapkamer. Liesbeth vertelt dat het de bedoeling is dat de bovenverdieping in 2015 af
komt. Naast de vier slaapkamers van de kinderen, komt er nog een badkamer en een wc.
Jasper en Liesbeth hebben beiden een eigen bedrijf. Het bedrijf
van Jasper heet “Vermeer Klus en Montage”. Van oorsprong is
Jasper elektromonteur. Hij houdt van uitdagende klussen. Hij
is van alle markten thuis en kan ingeschakeld worden voor
klussen gericht op elektra, installatie, badkamers, keukens, dakkapellen enzovoort.
Liesbeth merkt op dat schilderen en behangen niet zijn favoriete bezigheden zijn.
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Het bedrijf van Liesbeth heet “Tijd voor Feest”. Dit begon toen ze zelf
een geboortebord had geschilderd toen hun oudste zoon werd
geboren. Nadien werd dit bord zoveel uitgeleend dat het op een
gegeven moment versleten was en er een nieuw bord moest komen.
Toen Christie werd geboren, werd er een nieuw bord gemaakt. Na de
geboorte van Nina heeft Liesbeth zich ingeschreven bij de kamer van
koophandel. In Zwolle liep de verhuur van de geboorteborden erg
goed. Naast het runnen van het gezin, had Liesbeth het hier druk mee. Ze was inmiddels
ook ooievaars gaan verhuren en merkte dat het plaatsen van de borden veel tijd in beslag
nam en niet meer haalbaar was vanwege het drukke gezinsleven.
Sinds twee jaar heeft Liesbeth een nieuwe website en is ze druk bezig met o.a. het
beschilderen van klompjes, stoeltjes, tafeltjes en krukjes. Bijvoorbeeld in de stijl van een
geboortekaartje, om als kraamcadeautje te geven. Ook maakt ze muurschilderingen en
naambordjes en verhuurt ze geboorte- en feestborden, ooievaars en raambaby’s. Liesbeth
geeft aan dat in overleg veel mogelijk is.

Enkele voorbeelden van beschilderde geboorteklompjes.

Beide bedrijven hebben een mooie website. Hier even een kijkje op nemen is zeker de
moeite waard. De adressen van de website zijn: www.vermeerklusenmontage.nl en
www.tijdvoorfeest.com. Op beide sites wordt een goed beeld geschetst van de
werkzaamheden/projecten van Jasper en Liesbeth.
Liesbeth is actief in het dorp. Ze zegt het leuk te vinden om met kinderen bezig te zijn. Ze
helpt veel op school en zit in de organisatie van de kinderclub.
Het gezin gaat in Gees naar de kerk en is binnen de kerkgemeenschap ook zeer actief.
Jasper houdt zich bezig met het beheer van het gebouw en Liesbeth richt zich op de
kinderen en de invulling van de kerkdiensten.
Het wonen in Nieuw-Balinge bevalt het gezin goed. Ze hebben het leuk. Anderen zien hen
waarschijnlijk als ‘nieuwelingen’, maar zo voelen ze zich niet meer. Liesbeth vertelt dat ze
‘gewaarschuwd’ waren voor de stugheid van Drentse bewoners, maar zo ervaren ze dit
niet. Voor de kinderen was de verhuizing wel een omschakeling, maar inmiddels hebben ze
hier hun draai gevonden. Christie, Nina en Silas gaan naar de Meester Sieberingschool en
Lennert gaat in Zwolle naar school. Vol trots krijgen we de beker te zien, die Lennert
onlangs heeft gewonnen tijdens een turnwedstrijd. Hij werd eerste in de districtsfinale.
Nieuw-Balinge is dus een turnkampioen rijker!
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Kontakt wordt in huize Vermeer met belangstelling gelezen. De betreffende maand van de
uitgave wordt gemist op de voorpagina, zo hoorden we. We hebben uitgelegd dat alle
voorpagina’s al voor een heel jaar
gedrukt zijn, om zo kosten te besparen.
Hierdoor kan de maand niet op de
voorpagina gedrukt worden. Liesbeth
geeft ons nog een tip om dit te
ondervangen. Wellicht een idee voor
2016!
Als laatste merkt Liesbeth nog op dat ze
het belangrijk vindt dat er in een dorp
naar elkaar omgekeken wordt. Ze geeft
aan een gastvrij gezin te willen zijn en
zich open te willen stellen voor het dorp.
Als iemand een doosje eieren wil, mag
hij of zij die gerust komen halen!
Na een uur gezellig gekletst te hebben,
verlaten we de grote tuin. We kunnen
ons voorstellen dat dit een heerlijk
paradijs is voor de opgroeiende kids van
de familie Vermeer. Er is een boomhut,
een trampoline en de dieren scharrelen
gezellig rond het huis. We wensen het
gezin nog veel woonplezier en succes
toe met de verdere verbouwing van hun
droomhuis. We zijn erg hartelijk
ontvangen en danken de familie voor
hun gastvrijheid.
R. & M.

Lennert, Jasper, Christie, Charlot, Liesbeth, Nina en Silas

________________________________________________________________________________

Oproep voor mannenvolleybal GJVV
Vanuit diverse hoeken zijn signalen gekomen dat er behoefte is aan
een mannenvolleybalteam. Als GJVV willen we hier wel gehoor aan
geven, door eerst te inventariseren of er voldoende animo voor is.
Ben je een man en lijkt het je leuk om één avond in de week in de
gymzaal in Nieuw-Balinge een gezellig potje met elkaar te
volleyballen? Meld je dan vrijblijvend aan, zodat we van daaruit
kunnen kijken of het haalbaar is.
Bij voldoende aanmelding zal gekeken worden naar een geschikte avond.
Je kunt je aanmelden bij Evelien Sok: 06 10605866, evelien.sok@gmail.com
________________________________________________________________________

Goudplevierrun 2015
Heeft u zich al ingeschreven voor de Goudplevierrun op zaterdag 4 juli 2015?
Bezoek onze site: www.goudplevierrun.nl en schrijf u in!
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OOD op pad met 60+ers
Op 23 april jongstleden gingen we met zestien personen op pad naar een
HEMA ontbijt in Hoogeveen! Gezellig samen aan een tafel genieten van
een heerlijk ontbijt. Het bleek voor meer van ons voldoende om met een
volle maag richting ‘t Goed te gaan!
We werden ontvangen door Anneke Kroezen en
haar collega. Samen leidden ze ons door het hele
bedrijf. Een mooi bedrijf, waar alles wat iedereen
toch eigenlijk weggooit, weer wordt verkocht of
hergebruikt!
We kregen een uitgebreide rondleiding en daarna
een heerlijk kopje koffie met cake! Mooi om te
horen hoe een dergelijk bedrijf dagelijks draait!
Wij bedankten het bedrijf voor de geweldige
ontvangst en kregen daarna ook nog allemaal een
goodiebag! Met daarin een kortingsbon, koffiebon
enz. Het was een leuke morgen en daarmee was
de hele groep het eens!
Blijft toch het gevoel van: met ruim 200 inwoners
in Nieuw–Balinge die de 60 jarige leeftijd al lang gepasseerd zijn, waarom zo weinig
deelname? En dan met 16 personen op pad…? Waar is de rest? Vergeet niet, wat er is…
moet je koesteren. Als het stopt komt het nooit weer!
Voelen jullie je nog te jong?
Vinden jullie het niet leuk om met een groep uit te gaan?
Houden jullie niet van SAMEN iets doen?
Iedereen is welkom in deze gezellige groep! Wij accepteren iedereen en hebben het
gezellig met elkaar! Dus zet de stap en doe mee! Men doet het echt voor jullie en als er zo
weinig deelname blijft, vragen wij ons als OOD af: Waar doen we het voor?
Nog nagenietend van ons leuke uitje zeggen wij bij deze toch nog voor de (altijd dezelfde)
deelnemers: Toppie! Tot de volgende keer!
Werkgroep OOD / Knooppunt
Dorpsblad Kontakt 2015
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…voor een dagje weg!
Nationale molendag
Op de 43ste Nationale Molendag zijn meer dan 900 authentieke
molens in Nederland opengesteld voor publiek. Op meerdere
molens worden extra activiteiten georganiseerd. Voor de
kinderen is op iedere opengestelde molen een gratis molen-doe-boekje te krijgen. Kijk voor
meer informatie op de website welke molens bij u in de buurt open zijn op één van de
nationale molendag.
Aanvangstijden
Zaterdag 9 mei en/of
zondag 10 mei 2015:
10.00 - 16.00

Prijzen
Gratis toegang.

Bezoekersinformatie
http://www.molens.nl/site/na
tionalemolendag/programma.php

Buitenleven fair
Op 1e pinksterdag organiseert camping de Otterberg dé fair voor
iedereen die van het buitenleven houdt. Deze fair staat in het teken
van het Drentse nostalgische platteland waarbij boerderijdieren en
oude activiteiten te bewonderen zijn. Er zijn standhouders met
ambachtelijke producten en lokale lekkernijen.
Aanvangstijden
24 mei, 1e pinksterdag
10:00 - 20:00

Prijzen
€2,50, inclusief presentje.
Kinderen tot 12 jaar gratis.

Bezoekersinformatie
Camping de Otterberg
Drijberseweg 36a, Wijster

Het meer van Galilea
Alweer voor het 6e achtereenvolgende jaar, wordt op Hemelvaartsavond,
donderdag 14 mei 2015, het zeer succesvolle evenement ‘Het Meer van
Galilea’ gehouden. Het zal plaatsvinden op het recreatieterrein
“Schoonhoven” te Hollandscheveld. Het evenement is voor jong en oud en
neemt u mee terug naar de het Meer van Galilea ten tijde van Jezus’
verblijf op aarde.
Aanvangstijden
Hemelvaartsdag, 14 mei
2015 tussen 19:00 en
23:00

Prijzen
Het bijzondere van dit gratis
toegankelijke evenement is dat
het aan iedereen een geschenk
wil meegeven!

Bezoekersinformatie
Recreatieterrein
Schoonhoven
Marten Kuilerweg 47
Hollandscheveld

Campina Open Boerderijdagen
Tijdens de Campina Open Boerderijdagen stellen melkveehouders,
verdeeld over het hele land, hun boerderij open voor een kijkje achter
de schermen. Er zijn tal van leuke en leerzame activiteiten op de
boerderijdag. Op de boerderijen worden veel kinderactiviteiten
georganiseerd; zoals een boerenstormbaan in de wei en een
speurtocht en rondleiding over de boerderij. Kijk op de website voor de deelnemers bij jou
in de buurt!
Aanvangstijden
Op vrijdag 15 mei en op
maandag 25 mei, tussen
10.00 en 16.00.

24

Prijzen
De toegang is gratis!

Bezoekersinformatie
http://www.campina.nl/onzeboeren/zoek-openboerderijdagen-boeren.aspx
Dorpsblad Kontakt 2015
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Opgaveformulier 23e survivaltocht Nieuw-Balinge

Maandag 20 juli 2015

Ook dit jaar zijn we weer bezig om een mooie tocht te organiseren. We willen er weer een
spectaculaire tocht van maken. Daarvoor hebben we zowel oude als nieuwe teams nodig.
Geef je a.u.b. vroegtijdig op!
Evenals voorgaande jaren dient een groep te bestaan uit minimaal 4 en maximaal 5
personen. Opgeven kan tot 10 juli!
De minimum leeftijd is 16 jaar.
Inleggeld: € 7,50 p.p. Bij opgave betalen a.u.b.
Opgeven kan bij:
Michael Strijker
Dennis Kroezen

tel: 06-11929211
tel: 06-22575861

Niels Slomp
Stefan Kroezen

tel: 06-12479118
tel: 06-29129614

Of vul onderstaande strook volledig in en lever deze in bij een van bovengenoemde
personen.
---------------------------------------------------------------------------------------------Naam:
1 (teamcaptain)

Woonplaats:

Leeftijd:

Telefoonnummer:

2

3

4

5

Teamnaam:_______________________________________________
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Themafeest Nieuw-Balinge
Het eerder aangekondigde themafeest op 23 mei 2015 zal
verplaatst worden naar het najaar, vanwege de grote
hoeveelheid activiteiten die in deze periode al georganiseerd
worden.
Houd Kontakt in de gaten voor de bekendmaking van de nieuwe
datum!
Martin, Marloes, Jacco en Jeanet

_____________________________________________________________________________________
Opstapstammetjes geplaatst voor en door ruiters Mantingerveld
Op vrijdag 3 april hebben een aantal ruiters en menners uit de omgeving stammetjes
geplaatst in het Mantingerveld. Deze stammetjes zijn bedoeld als opstapje voor ruiters die
bij de hekken van het paard zijn gestapt.
Het hout komt uit een houtwal van Natuurmonumenten. Vrijwilligers van de ijsbaan in
Nieuw-Balinge verrichten daar voor Natuurmonumenten zaag- en snoeiwerk. Zij hebben
een aantal stammetjes apart gehouden voor de ruiters en menners.
Op 3 april konden de stammetjes opgehaald worden bij de ijsbaan en zijn ze geplaatst. En
het werkt! Aldus een melding van een tevreden ruiter. Een leuk voorbeeld van samen
werken aan een mooi Mantingerveld.

Foto’s: Jenneken Hasper

___________________________________________________________
Gevonden voorwerpen
Op de Haarweg is een portemonnee
gevonden!
Ben jij je portemonnee kwijt?
Meld je dan bij Petra Sok, Wolvenhaar 17, telefoonnummer: 0528 321536.
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Verbind de cijfers met elkaar!

Verwacht in de bioscoop: APENSTREKEN,
10 juni 2015
De ondeugende Wim wil graag naar school maar moet
met de andere weeskinderen in de fabriek werken van
de gemene weeshuis directrice Delphine, die hem
wijsgemaakt heeft dat hij 12 is, terwijl hij 10 is. Als
Wim ontsnapt komt hij samen met een brutale aap
terecht op het platteland. Wim en aap gaan in het
geheim bij Jet wonen op de boerderij. Jet en haar
vrienden helpen Wim zodat hij stiekem naar school
kan. Ondertussen zoekt iedereen naar Wim, hij moet
uit de handen blijven van de gemene directrice en
zelfs de politie! In zijn zoektocht naar een plek om te
wonen beleeft Wim spannende avonturen, halen Jet,
Gijs en Wim kattenkwaad uit en ontstaan nieuwe
vriendschappen. Wordt de schoolwet aangenomen
zodat alle kinderen onder de 12 jaar, zoals Wim, naar
school kunnen? En mag hij op de boerderij blijven
wonen? Of moet Wim terug naar de fabriek, het
weeshuis en de gemene directrice…
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Toneeluitvoering VDO succesvol verlopen
Beide uitvoeringen van het toneelstuk: Als je de botten maar niet
breekt… zijn zeer succesvol verlopen.
Bijna tweehonderd mensen bezochten de uitvoeringen en de bezoekers hebben genoten
van een leuk stuk wat goed werd gespeeld door de spelers! Iedereen zat lekker in de rol en
daardoor was het een mooi geheel van spel en realiteit! Met alle kijkers die met volle
teugen luisterden en genoten van het toneelspel waren het fijne toneelavonden, waar
iedereen met plezier op terug zal kijken!
Dit waren weer ouderwets gezellig
toneelavonden, wat nog maar in
weinig dorpen in stand gehouden
wordt! Wij hopen dat VDO nog
jaren doorgaat met de traditionele
uitvoeringen van prachtige
plattelandsstukken door eigen
dorpelingen! Toch?
Wordt vervolgd!

_____________________________________________________________________________________
Tip voor een feestelijk kapsel
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Nieuws van de Meester Sieberingschool

Koningsspelen
Vrijdag 24 april hebben de leerlingen deelgenomen aan de
Koningsspelen. Nadat de leerlingen allen genoten hebben van het
Koningsontbijt, zijn we met de leerlingen gaan dansen. Dit dansen
gebeurde op het nummer ‘Energie’, ingezonden door Kinderen voor
Kinderen. Aansluitend begonnen de verschillende spelletjes. Onder
begeleiding van voldoende hulpouders konden de kinderen spelen en
sporten rond de school. De vele lachende en bezwete gezichten doen
ons goed. De kinderen hebben een leuke ochtend gehad, mede
mogelijk gemaakt door vele vrijwilligers. Nogmaals dank!
70 jaar bevrijding Kamp Westerbork
Het zal u niet ontgaan zijn dat onlangs verschillende activiteiten
georganiseerd zijn rond het thema bevrijding. Ook wij als school
hebben deelgenomen aan de herdenking van 70 jaar bevrijding van
Kamp Westerbork. Twee van onze leerlingen, Senna Kroezen en
Christie Vermeer, mochten tijdens de herdenking een bloem leggen
ter nagedachtenis aan de slachtoffers. Samen met 800 andere
leerlingen heeft een tiental leerlingen van de Meester
Sieberingschool de herdenking bijgewoond. Het was een
indrukwekkende gebeurtenis. De verhalen die verteld werden
maakten indruk. Ook de stoet met oude legervoertuigen trok veel
bekijks van de leerlingen.
Naast deze herdenking hebben we ook nog een gastspreekster op school gehad. Roelie
Goettsch, statenlid provincie Drenthe, heeft een gastles in groep 7/8 over vrijheid gegeven.
Roelie vertelde verhalen over Drenthe in de oorlog en legde de link met huidige
oorlogsgebieden. Zo hebben de leerlingen het verhaal van een Syrisch meisje aanschouwd.
Zij was met haar gezin gevlucht naar Libanon. Afsluitend hebben we een rondeel
geschreven over vrijheid.
Deze dichtvorm bestaat uit 8 regels en heeft een bepaalde opbouw. De leerlingen van
groep 7/8 hebben prachtige gedichten geschreven. Van twee leerlingen vindt u hieronder
het resultaat.
Vrijheid bestaat!
Geen afscheid kunnen nemen.
Was oorlog maar verdwenen!
Het verdriet speelt in je leven.
Geen afscheid kunnen nemen.
Niemand wil oorlog!
Vrijheid is de tijd van een kind!
Geen afscheid kunnen nemen.
Was oorlog maar verdwenen!

Leven in oorlog is geen leven!
Opeens paniek.
Je voelt je triest.
Alles achterlaten.
Opeens paniek.
Afscheid nemen.
Vluchten voor je leven.
Opeens paniek.
Je voelt je triest!

Leanne Slomp, groep 8

Danisha Lunenborg, groep 8
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Activiteitenkalender mei en juni

MEI
9 mei

Sportquiz s.v. Nieuw-Balinge

16 mei

Pokertoernooi, de Heugte

16 mei

Dansavond, de Heugte 21.00 uur

20 mei

Het Cluppie: Casino

21 mei

Pinksterfair de Heugte

23 mei

Rommelmarkt Ned. Herv. Kerk

24 mei

Motortoertocht

27 mei

Kinderclub, speurtocht/bingo

30 mei

Nieuw-Balinge 1 – Selectie oud 1e spelers

30 mei

Bingo, de Heugte

JUNI

34

12 juni

Zeskamp tienersoos

12 juni

Koert Sok bokaal

13 juni

Pubquiz de Heugte

21 juni

Stiefkiek’n Westerbork

27 juni

Oud papier
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Huisartsen
Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur:
• Huisartsenpraktijk Ettenheim Noordscheschut
Mevr. Dahler/ Mevr. Damman
Tel. (0528) 34 12 28
• Huisartsenpraktijk Hollandscheveld
Dhr. Miellet/Dhr. Veenhouwer
Tel. (0528) 34 12 19
• Huisartsenpraktijk Elim
Dhr. Mors/Dhr. Brugman
Tel. (0528) 35 12 12

Openingstijden Gemeentehuis
• Westerbork, B.G. van Weezelplein 10
Dinsdag van 8.30 tot 12.00
• Beilen, Raadhuisplein 1
Maandag, dinsdag, vrijdag van 8.30 tot 12.00.
Woensdag van 8.30 tot 16.00.
Donderdag van 8.30 tot 20.00.
Tel. (0593) 53 92 22
E-mail: gemeente@middendrenthe.nl
Website: www.middendrenthe.nl

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
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 2015
Chr. Geref. Kerk Nieuw-Balinge

Preekrooster 2015
Ned. Hervormde Kerk Nieuw-Balinge

10-05 9.30u: ds. W.N. Middelkoop
14.30u: ds. W.N. Middelkoop
14-05 9.30u: ds. M.J. Kater
24-05 9.30u: ds. H. de Graaf
14.30u: ds. W.N. Middelkoop
25-05 9.30u: ds. H.J.Th. Velema
(belijdenisdienst)
31-05 9.30u: ds. B.L.C. Aarnoudse
14.30u: ds. B.L.C. Aarnoudse
07-06 9.30u: ds. R. Kok
14.30u: ds. R. Kok
14-06 9.30u: ds. A. v.d. Weerd
14.30u: ds. A. v.d. Weerd
21-06 9.30u: dr. A. Versluis (VHA)
14.30u: ds. A. Versluis

10-05 10.00u: ds. B.L.P. Tramper (Driesum)
19.00u: ds. J.W. Goossen (Vriezenveen)
14-05 10.00u: ds. M. Noorderijk
24-05 10.00u: ds. A. van Herk (Hasselt)
19.00u: ds. M. Noorderijk
25-05 10.00u: Zangdienst
31-05 10.00u: ds. M. Noorderijk
19.00u: ds. J.A. de Koeijer (Ermelo)
07-06 10.00u: dhr. G.G. Schakelaar (Wapenveld)
19.00u: ds. M. Noorderijk
14-06 10.00u: ds. M. Noorderijk
19.00u: ds. H. Westerhout (Hasselt)
21-06 10.00u: ds. P. Vermeer (Wezep)
19.00u: kand. J.A.A. Geerts (Heiligerlee)

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 tot 10.00
Loop gerust eens binnen!
Ophaalschema containers
Iedere woensdag
13-05 GRIJS
03-06 GROEN
20-05 GROEN
10-06 GRIJS
27-05 GRIJS
17-06 GROEN
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Wijzigingen voorbehouden. In de ochtend is er
oppas voor de kleinsten in de consistorie bij de
kerk.
Koersbal in Dorpshuis de Heugte
Woensdag van 9.30 tot 11.30
Nieuwe leden zijn welkom!
Contactgegevens Humanitas
• Midden-Drenthe
midden-drenthe@humanitas.nl
• Zuid-Drenthe
zuid-drenthe@humanitas.nl
• Tel. (0528) 27 79 92 | www.humanitas.nl
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Oud Papier
Oud papier wordt opgehaald door de Mr.
Sieberingschool op 27 juni, 5 september en 7
november 2015.
Vanaf 8.30 wordt het oud papier met een
pers/kraakwagen opgehaald.
Het verzoek om het papier gebundeld of in dozen
langs de weg te zetten.
LET OP: Liever niet de avond van te voren i.v.m.
eventuele regen.

Ophalen grof vuil of container stuk?
Gemeente Midden Drenthe: (0593) 53 92 22
Van Gansewinkel: 0800 01 30
Grof vuil brengen naar: Milieustraat Beilen,
Eursing 2a: maandag gesloten, dinsdag en
vrijdag geopend van 8.00-12.00 en 13.00-15.00,
woensdag en donderdag geopend van 12.30 tot
15.00, zaterdag geopend van 8.00 tot 12.00.
www.middendrenthe.nl > Afvalwijzer
Hingstman recycling Westerbork,
de Noesten 82. Tel. (0593) 33 19 19

Voor de Breistroeken geldt; het papier langs de
hoofdroute zetten!
Politie
Bureau Hoogeveen
Griendtsveenweg 5, Hoogeveen
Postbus 107, 9400 AC Assen
Geopend: ma t/m za 9.00 – 17.00 uur
vrijdagavond tot 21.00 uur.
Bureau Beilen
Ettenstraat 9, Beilen
Postbus 107, 9400 AC Assen
Geopend: ma t/m vrij 9.00 – 17.00 uur
Telefoonnummer: 0900 88 44
Alarmnummer: 112
Meld Misdaad Anoniem: 0800 70 00
Voor aangifte via internet, contact met wijkagent
etc.: www.politie.nl
Trombosedienst
Iedere dinsdagmorgen in Dorpshuis de Heugte.
Aanvang om 10.15 uur, tot de laatste cliënt
geweest is.

Belangrijke telefoonnummers
Ziekenhuis Hoogeveen
(0528)
Diaconessenhuis Meppel
(0522)
Ziekenhuis Emmen
(0591)
Ziekenhuis Assen
(0592)
UMCG Groningen
(0503)
Isala klinieken Zwolle
(0384)
Martini Ziekenh. Groningen (0505)

28
23
69
32
61
24
24

62
33
19
55
61
50
52

22
33
11
55
61
00
45

Zorginstellingen:
Derkshoes Westerbork
(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
Er zijn in totaal 3 kastjes aanwezig in ons dorp:
één in het Dorpshuis, één bij de voetbalvereniging
en één aan de buitenkant van het posthokje van De
Breistroeken. Er hangen lijsten bij met namen van
mensen die bevoegd zijn ermee om te gaan.
In geval van nood dient 112 gebeld te worden.

Uitvaartvereniging Nieuweroord e.o.
• Uitvaartnummer: (06) 54 37 71 80
(24 uur per dag bereikbaar)
b.g.g. (0528) 34 38 37

Draagt Elkanders Lasten (DEL)
Wilt u bij een overlijden, of indien u zich wilt
aanmelden als nieuw lid (inwonende kinderen
vanaf 21 jaar), contact opnemen met:

• Uitvaartverzorg(st)er:
mevr. E. Otten / dhr. P. van Slochteren

Peter Kroezen
Meeuwenweg 5
Nieuw-Balinge
Tel. (06) 52 40 79 66
E-mail: peter.kroezen@crewson.nl

• 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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OBS Meester Sieberingschool
Haarweg 27 – Tel. (0528) 32 13 55

Peuterspeelzaal Duimelot
Komt uw peuter ook gezellig spelen?

e-mail: info.sieberingschool@obomd.nl

Uw peuter is vanaf 2 jaar van harte welkom
op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend
van 8.30 uur tot 11.45 uur en woensdag tot
12 uur.

Schoolfonds
Het Schoolfonds van de meester Sieberingschool in
Nieuw-Balinge, is opgericht op 6 september 1979.
De leden van het schoolfonds zijn mensen die de
meester Sieberingschool een warm hart toedragen
en daarom jaarlijks een financiële bijdrage geven die
ten goede komt aan de leerlingen. In
september/oktober wordt de jaarlijkse ledenbijdrage
opgehaald. Bent u geen lid en wilt u dit wel graag
worden, meldt u zich dan aan bij één van de
bestuursleden of bij de vertegenwoordiger van het
schoolteam.
Bestuursleden:
Voorz. Albert Wielink
Penn. Raymond Peters
Secr. Esther Bodewes
Lid
Manuela Mulderij
Lid
José Post
Lid
Ria Schoenmaker
Lid
Wout Strijker
Vertegenwoordiger van het
Gert Willems

Tel. (0528) 32 13 23
Tel. (0528) 32 18 09
Tel. (06) 13 94 14 52
Tel. (0528) 22 12 51
Tel. (0528) 32 13 54
Tel. (0528) 32 07 61
Tel. (06) 51 35 23 48
schoolteam:
Tel. (0528) 32 13 55

Thuishuis ‘Vlinder’
Petra Kamphuis
Schepersweg 1, 7938 RA Nieuw-Balinge
Tel. (0528) 32 10 99
Open van maandag t/m donderdag van:
07.30u. - 18.00u.
Website: www.thuishuis.info
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
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.

Geef uw peuter tijdig op. Liefst een half jaar
van tevoren.
Om even te komen kijken of om het
informatieboekje met aanmeldingsformulier
af te halen, kunt u terecht bij peuterleidster
Karin Gils op 1 van de speelochtenden.
Als uw peuter is aangemeld, krijgt u bericht
van de wachtlijstbeheerster Marian Dijkstra,
wanneer uw peuter kan beginnen.
Voor informatie kunt u bellen met de leidster
Karin Gils, tel.: (0593) 52 59 76. Voor
digitaal aanmelden kijkt u op www.spmd.nl.
‘Spelend leren’, een mooie voorbereiding voor
de basisschool. Komt u eens langs met uw
peuter?
Jeugd- en tienersoos
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!
Busdiensten
Niet op zater-, zon- en feestdagen.
Op werkdagen:
Nieuw Balinge –Hoogeveen Lijn 37
07.18 uur
14.18 uur
08.18 uur
16.38 uur
10.18 uur
18.18 uur
12.18 uur
Nieuw Balinge-Westerbork Lijn 37
07.23 uur
13.43 uur
08.23 uur
15.43 uur
09.43 uur
16.43 uur
11.43 uur
17.43 uur
Voor uitgebreide dienstregeling:
www.qbuzz.nl
www.9292.nl
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Tel. 0900 72 89 965
Tel. 0900 92 92
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GJVV
Bestuur:
Voorz. Evelien Sok
Penn. Fia Jager
Secr. Delia Slomp
Lid
Heidi Koekoek
Lid
Mariska Schonewille

Welzijnswerk Midden-Drenthe
Loket voor zorg- en dienstverlening
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.

(0528)
(0528)
(0528)
(0528)

32
32
32
32

14
12
10
10

82
24
11
24

Wanneer is er wat te doen?
DINSDAG; Volleybal
Minivolleybal (6-12)
18.30 – 19.15
WOENSDAG; Volleybal
Minivolleybal (12+)
18.45 – 19.30
Dames Recreanten 1
19.30 – 20.30
Dames Recreanten 3
20.30 – 21.30
DONDERDAG; Volleybal
Dames Recreanten 2
19.30 – 20.30
DONDERDAG: gymnastiek
Vanaf 4 jaar
1e groep
18.00 – 18.45
2e groep
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!!!

Voor informatie over o.a.
- ouderenadviseur
- de klussendienst
- de plusbus
- beperking en chronisch zieken
- hulp oproep systeem
- hulpverlening bij u thuis
kunt u iedere dinsdagochtend van 10.00 –
10.30 uur, terecht bij:
‘Het Knooppunt’ in dorpshuis “De Heugte”.
Tel. zorgloket Nieuw-Balinge:
(0528) 32 19 90
Buiten het spreekuur om wordt u automatisch
doorgeschakeld naar S.W.O. in Westerbork.
Tel. locatie Westerbork (0593) 33 28 79
ma t/m do van 08.30 – 16.00 uur
vrijdag van 08.30 – 12.00 uur.
www.swo-md.nl
www.loketmiddendrenthe.nl

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!

Nagelstudio Beauty Nails
Inge Wielink, Tel. (06) 55 70 10 21

Strijker en Strijker
Technische groothandel en verhuurbedrijf.
Tel. (06) 54 36 30 15

Studio Tyara (schoonheidsstudio)
Netty Jager. Tel. (0528) 32 17 17

Openingstijden winkel:
Maandag
Dinsdag t/m vrijdag
Zaterdag

09.00 tot 20.00 uur
08.00 tot 20.00 uur
08.00 tot 17.00 uur

Elke dag gesloten tussen 17.30 tot 18.30
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!

Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 18.00
geopend. Behandeling alleen op afspraak.

Maandag: ochtend en avond
Dinsdag: hele dag en avond
Woensdag: gesloten
Donderdag: ochtend
Vrijdag: ochtend
Behandeling op afspraak. Andere tijden zijn in
overleg mogelijk.
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

Website Nieuw-Balinge
www.nieuwbalinge.eu
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Ziet u info die niet juist is of mist u iets?
Laat het de redactie weten!
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