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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
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Voor kopij, afkomstig van buiten Nieuw-Balinge,
worden kosten in rekening gebracht als er sprake
is van commerciële doeleinden.
Dit ter beoordeling van de redactie.
Kontakt verschijnt maandelijks, met uitzondering
van de maand augustus.
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In deze editie van Kontakt leest u
onder andere:
Nieuwe dorpsbewoners stellen zich
voor.
Er zijn weer een aantal jarigen die
gefeliciteerd worden!
Er wordt een sieradenavond
georganiseerd!
Een inwoonster van Nieuw-Balinge
zoekt vervoer.
Informatie omtrent een derde
afvalcontainer.
De meester Sieberingschool doet
mee aan een onderzoek omtrent
beweeggedrag.
Er zijn weer leuke uitjes in de
buurt.
Heb je je al opgegeven voor de
survival?
Stroomdalkapel geeft een optreden
in de Heugte.
Er is een voorjaarsfair in Witteveen.
…en nog veel meer!
We wensen u veel leesplezier!
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Het raadselspel
De foto in de maart editie van
Kontakt is gemaakt bij:
De brievenbus aan de Haarweg.
De winnaar van deze maand is:
Marianne de Buck.
Marianne, 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 april 2016!
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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Paasvuur

Het paasvuur was door de harde wind snel opgebrand. Maar toch was het fijn dat we
ondanks het slecht voorspelde weer (harde wind) konden genieten van het paasvuur.
Traditiegetrouw staken de kinderen het paasvuur aan met fakkels. De keet was er ook bij
voor een versnapering! Het was weer goed voor elkaar.
Met dank aan onder andere Mirella Kalk voor de mooie foto’s!
________________________________________________________________________________

Dames 2 GJVV kampioen!
Na vorig jaar gedegradeerd te zijn, zal
dames 2 van GJVV volgend jaar weer
terugkeren in de vijfde klasse van de
Knapper competitie. Dit seizoen is door de
dames geen enkele wedstrijd verloren!
Tijdens de laatste wedstrijd van dit seizoen,
werd door de 88-jarige competitieleider, de
heer Knapper, de beker uitgereikt.

Met dank aan de fotograaf: Attie Meems.
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Achterste rij v.l.n.r.: Niesje Kats, Liesje
Smale, Ria Schoemaker, Fia Jager, Bé
Knapper, Janny Wielink.
Voorste rij v.l.n.r.: Elly Pol, Willeke Ruyne,
Delia Slomp. Op de foto ontbreekt trainster
Petra Sok.
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Stroomdalkapel treedt op in de Heugte
De Stroomdalkapel uit
Zeegse is een groep
enthousiaste muzikanten,
die allemaal liefhebbers
zijn van de Tsjechische
blaasmuziek
(=volksmuziek). Dit is
dan ook de soort muziek
die de kapel speelt. Elke
woensdagavond wordt
er in onze standplaats
Zeegse gerepeteerd
onder leiding van onze
kapelmeester Barteld
Luning uit Tynaarlo.
De kapel heeft een
Böhmische bezetting,
d.w.z. ongeveer 20
muzikanten. De muziek
die de kapel speelt is
voornamelijk Böhmisch
en Märisch van aard
en afkomstig uit de
landstreken Bohemen en
Moravië; dus echte
Tsjechische
volksmuziek. Heel bekend
is ook de Egerländer
muziek, die onder invloed
van wijlen Ernst Mosch –
de koning van de
blaasmuziek - een eigen
gezicht en sound heeft
gekregen. Ernst Mosch
und Seine Egerländer
Musikanten
vormen inmiddels een
begrip in de wereld van
de blaasmuziek.
Het verschil in beide stijlen heeft te maken met het karakter van de mensen. De
Böhmische muziek is romantisch, klankvol, warm, rustig en wat gedragen van aard, terwijl
de Mährische stijl heel sprankelend en vrolijk van aard is en dan ook vaak wat sneller
wordt gespeeld. De titels vertolken vaak de mooie natuur en landstreken, de lekkere wijn
of de liefde. Maar de kapel speelt ook met veel plezier en genoegen muziek die past bij
o.a. Oktoberfeesten en Frühschoppen; dus meerdere stijlen, waarbij ook de
zang niet wordt vergeten. Verder beschikt de Stroomdalkapel over een eigen
geluidsinstallatie, verlichting, podium en decor en kan een avondvullend programma
verzorgen. Voor boekingen kunt u contact opnemen met het PR-secretariaat. Zie hiervoor
de website: www.stroomdalkapel.nl.
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Sieraden avond
Bent u geïnteresseerd in mooie, draagbare en betaalbare sieraden, dan nodig ik u graag uit
om te komen kijken bij een avond met Marinette Hoogendoorn.
Handgemaakte sieraden, veelal gemaakt van halfedelstenen en zilver. Voor zowel dames
als heren. Afwijkende maten zijn te bestellen.
Prijzen vanaf €2,-.
d.d. 13 april 2016, 19:30 uur
Wolvenhaar 8, Nieuw-Balinge
Opgeven kan bij Corina Moret, 0528-858281
Maximaal 8 personen per avond.
Het is mogelijk om de halfedelstenen op basis van werking uit te laten zoeken.

_____________________________________________________________________________________
Just1laugh zoekt spullen
Wij van just1laugh zijn dringend op zoek naar de volgende
spullen, die wij gratis verdelen onder de mensen die leven
van een minima of een zeer laag inkomen hebben:
Speelgoed, kleding, boeken, huisraad, schoenen en je kan
het zo gek niet bedenken.
Voor meer informatie is een mail welkom. Ook als je mensen kent die onze hulp nodig
hebben of uzelf. Alle informatie blijft privé. Inbrengen kan op afspraak.
Mail naar Mirella Kalk: famkalk@ziggo.nl

____________________________________________________________________________________
Haak en brei café
Graag laten wij u weten dat we willen starten met een haak en
brei café!
Tijdens deze avonden kunt u Bi'j Oons terecht voor een gezellig
avond met elkaar. Onder het genot van een kopje koffie of thee
samen ideeën uitwisselen over het haken en breien.
Er worden geen lessen in het haken en breien gegeven, maar het gaat om het samen bezig
zijn. En twee weten meer dan één.
Graag horen we van u of het u wat lijkt.
We starten op woensdag 20 april om 19.30uur. Iedereen mag op die
avond komen binnen lopen. Op die avond kunnen we overleggen
wanneer de volgende avond zal zijn.
Als u meer informatie wilt, of u alvast wilt opgeven dan kunt u bellen
naar: 06-11085840 of mailen naar: j.slomp5@kpnplanet.nl.
Met vriendelijke groet,
Jan en Aukje Slomp, Voornweg 1
Dorpsblad Kontakt 2016

7

Duurzaam dorpshuis “De Heugte”
23 april 2016
Vanaf 8.00 uur:
GARAGE / SCHUURVERKOOP!
10.00 uur: Dorpshuis “De Heugte” opening duurzame
markt door: Wethouder G.J. Bent
Met medewerking van de Gemeente Midden–Drenthe en Woonservice!
*Doorlopend aantal leuke workshops!
*Diverse ondernemers die duurzame producten
kunnen aanbieden.
*Schaapherder Johan is buiten met een aantal
schapen die hij gaat knippen!
*Dames die werken op het spinnenwiel!
*Repair Café!
*Duurzaam knutselen in de “KNUTSELKEET” .
*Luchtkussen enz. enz.
Wilt u ook meedoen of eerst meer info?
Bel: 06 13621011.

_____________________________________________________________________________________
Kinderkleding ruilbeurs tijdens duurzame dorpshuis dag
Als u kinderkleding heeft voor kinderen tot de basisschool, wat uw
kinderen niet meer past, dan kunt u dit inleveren voor de: DUURZAME
DORPSHUIS MARKT! Het moet wel netjes, schoon en heel zijn!
Voor elke drie nette kledingstukken die u inlevert, krijgt u 1 bon
terug! Voor elke bon kunt u dan weer één mooi kledingstuk uitzoeken
wat uw kind wel past! Hoe meer u inlevert hoe meer bonnen dus! En
op deze manier creëren we wat keuze om uit te zoeken.
De kleding kan ingeleverd worden in het dorpshuis bij José Post. Op
woensdag 20 april en donderdag 21 april tussen 10.00 uur en 12.00
uur! We hopen dat veel mensen hier aan mee doen!
Mocht het zo zijn dat zo’n ruilbeurs werkt, is het mogelijk een idee om
te herhalen. Maar dat ligt dus aan het resultaat. Bij deze de kans om
het uit te proberen! Wij zijn benieuwd! U ook? Doe dan mee!
Sommige kinderen groeien zo snel dat de kleding nog bijna nieuw is,
zonde om weg te gooien, toch?
De overgebleven kleding willen we schenken aan een goed doel!
DOE DUS MEE!
Meer informatie? Bel 0528-321354 of mail: josepost4@hotmail.com.
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Drentse gedichtjes

Tegeltjeswijsheden

Mien va wet alles...
Met zes joar ist:
Mien va wet alles
Met twee maol zes:
Va weet een hoop
Met tien en zes:
Mien va löp achter
Met dreemaol zes:
Va hef der één op de loop
Met acht maol zes:
Ik ben t vergeten,
as va nog leefd har,
die har 't wel weten...
Stoned
As Drent
binj altied stoned
Umdaj tussen hunebedden woont!
Appie
Appie met 't lappie,
met t leertie veur t gat,
Appie moest piss'n en 't leertie werd nat.
De Drenten
Het zal ze een zorg zijn,
of de wereld vergaat.
Als om zes uur het eten maar op tafel staat!
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Kinderclub Nieuw-Balinge
Op woensdag 16 maart hebben we een ontzettend gezellige paasmiddag gehouden met
maar liefst 36 kinderen! Allerlei spelletjes waren uitgezet door de leiding en de kinderen
werden in 4 groepen verdeeld.

We deden paashaasje-prik, een eierparcours in de bewegingstuin, we schilderden gekookte
eieren en gooiden paasblikken en walnoten.
Aan het eind sloegen we een groot
hangend paasei kapot, waaruit heel
veel paaseitjes voor iedereen kwamen.
Lekkerrrrrr!
Mirella heeft een heleboel foto’s gemaakt,
die ook in onze Facebook groep te vinden
zijn. Een selectie hiervan zie je hier.

Na afloop van de clubmiddag kregen we allemaal een zakje knikkers met een uitnodiging
voor een knikkertoernooi op 20 april. Dit toernooi wordt georganiseerd i.s.m. Welzijn
Midden-Drenthe.
Kom ook om 14.00 uur en doe mee! De beste 4 knikkeraars gaan door naar de
gemeentelijke finale op 25 mei! Neem je weer € 1,50 mee?

10
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Onze commissie is de afgelopen tijd druk
aan het peilen en overleggen hoe we
volgend seizoen invulling gaan geven aan
de kinderclub.
Dit, omdat per komend schooljaar de meester Sieberingschool 5 dagen tot 14.00 uur
school heeft. Al meerdere ideeën zijn bij ons geopperd en hebben we besproken:
Van iedere maand 1 keer op woensdag vanaf drie uur, tot gelijk uit school, tot af en toe in
een vakantie of een dorps brede sinterklaasviering. Wij staan open voor alle ideeën en
horen graag uw/jouw mening! Je kan ons mailen/bellen op jglvermeer@gmail.com – 0528
856622 (Liesbeth) of richardmanuela@ziggo.nl – 0528 221251 (Manuela).
Hartelijke groetjes van ons allemaal en tot 20 april!
Laura, Margot, Martha, Mirella, Manuela en Liesbeth
________________________________________________________________________

Palmpaaswandeling
Zondag 20 maart was een sportieve
ochtend in Nieuw-Balinge. De eerste
wandelaars van de
Palmpaaswandeling gingen al rond
9.00 uur van start. Een tocht van 15
kilometer door het prachtige
natuurgebied in de omgeving van ons
dorp. Voor de uitslapers was er een
kortere tocht van 5 kilometer,
hiervoor startten de hekkensluiters
om 11.30 uur. Uiteindelijk kwamen
beide routes rond 12.30 uur aan in
het dorpshuis waar een heerlijke
brunch klaar stond. Alle verbrande
calorieën konden er weer worden aan
gegeten met verse afgebakken
broodjes, sandwiches en natuurlijk
eitjes. De jongste deelnemers konden
onderweg paaseieren zoeken en na
afloop een ei versieren. Al met al een
gezellige ochtend voor jong en oud.
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Opgaveformulier 24e survivaltocht Nieuw-Balinge

Maandag 1 augustus 2016

Ook dit jaar zijn we weer bezig om een mooie tocht te organiseren. We willen er weer een
mooie 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 18 juli!
De minimum leeftijd is 16 jaar.
Inleggeld: € 7,50 p.p. Bij opgave betalen a.u.b.
Opgeven kan bij:
René Sok
Dennis Kroezen
Linda Lips

tel.: 06-46157880
tel.: 06-22575861
tel.: 06-22155304

Niels Slomp
Stefan Kroezen
Derrick Linde

tel.: 06-12479118
tel.: 06-29129614
tel.: 06-41311193

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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…voor een dagje weg!
Volle maan tocht
Maak samen met de gids van Staatsbosbeheer een leuke en
onvergetelijke tocht door het bos tijdens volle maan! Het is
een bijzondere en mysterieuze ervaring om door de door de
maan verlichte bossen en over de heide te
wandelen! Misschien kom je onderweg ook nog nachtdieren als
vleermuizen, de bosuil of de nachtzwaluw tegen.
Aanvangstijden
22 april:
20.00 - 21.30 uur
21 mei:
20.30 - 22.00 uur
20 juni:
21.00 - 22.30 uur
16 september:
19.30 - 21.00 uur
14 november:
19.00 - 21.30 uur.

Prijzen
Volwassenen: € 7,50
Kinderen: € 5,00

Bezoekersinformatie
Steenhopenweg 4
9533 PN Drouwen
Tel.: 0592 377305

Informatie en opgave:
0592 377305 of
boomkroonpad@staatsbosbeheer.nl

Lammetjesdag Dwingelderveld
Natuurmonumenten organiseert de jaarlijkse
‘lammetjesdag’ bij schaapskooi ‘Achter ‘t Zaand’ in Lhee.
Dit voorjaar krijgt de kudde er ruim 200 lammetjes bij,
een feest om te zien. Er staat beschuit met muisjes klaar
voor alle bezoekers. Herder Johan Coelingh geeft uitleg
over zijn kudde Drentse heideschapen. Komt u ook
gezellig met het hele gezin naar de schaapskooi om met
de lammetjes te knuffelen? U bent van harte welkom.
Aanvangstijden
10 april 2016
14.00 – 16.00 uur

Prijzen
Gratis toegang.

Bezoekersinformatie
Schaapskooi Achter ’t Zaand
in Lhee.

In en om de boerderijfair
Deze landelijke en sfeervolle fair wordt midden in Loon
georganiseerd bij en in oude boerderijen/schuren, op de
brink en bij de oude smederij in het dorp. Meer dan 70
enthousiaste exposanten komen hun diverse waar
presenteren, met onder andere boerderij producten, diverse
decoraties, brocante, bloemen en planten, life style
producten en vele lekkernijen. Ook kunt u even gezellig
plaats nemen op het terras voor een kop koffie/thee.
Aanvangstijden
17 april 2016
10.00 - 16.30 uur
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Prijzen
Toegang tot de fair is gratis,
parkeren kost €2,50 per auto.

Bezoekersinformatie
Asserweg 8
9409 TR Loon
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Leerlingen van de meester Sieberingschool
nemen deel aan onderzoek naar beweeggedrag
Een actieve leefstijl kent vele gezondheidsvoordelen. Reden
genoeg om kinderen en volwassenen te stimuleren om meer te bewegen. Digitale
hulpmiddelen worden steeds meer ingezet bij het monitoren van (gezond) gedrag. Denk
hierbij aan digitale stappentellers en het ruime aanbod in apps. De meester
Sieberingschool uit Nieuw-Balinge staat ook wel bekend als ‘de school in beweging’. Dit
houdt in dat ze extra aandacht besteedt aan vaste beweegmomenten in de klas, diverse
sporten aanbiedt en gastlessen op dat gebied laat verzorgen. De school onderschrijft de
gezondheidsvoordelen als geen ander en is daarmee een goede doelgroep voor een
pilotonderzoek van de GGD.
Op 16 februari trapten de leerlingen uit de bovenbouw het project ‘BeFIT’ af. Een project
dat tot eind maart duurt, waarbij ouders en leerkrachten nauw betrokken zijn en de privacy
is gewaarborgd. Een onderzoeker en jeugdverpleegkundige van GGD Drenthe organiseren
en begeleiden het onderzoek. Alle leerlingen zijn voorzien van een digitale stappenteller
(type Fitbit), waarmee onder andere het aantal stappen, de afgelegde afstand en het
slaapritme bijgehouden wordt. De stappenteller is gekoppeld aan een smartphone, tablet of
computer, zodat gegevens
over het beweeggedrag
inzichtelijk gemaakt kunnen
worden. Dit maakt leerlingen
en ook hun ouders bewust van
hun beweeggedrag.
Het onderzoek kan breed
worden ingezet in het
dagelijks onderwijs. Zo
kunnen leerlingen tijdens een
rekenles oefenen met het
aflezen of maken van een
grafiek van het beweeggedrag
van de klas. In een
aardrijkskundeles kunnen ze
op een kaart van Nederland of zelfs Europa de afstand tonen die de klas heeft afgelegd. Op
die manier wordt de afstand die een leerling of zelfs hele klas in korte tijd kan afleggen
visueel gemaakt.
In samenwerking met het Quantified Self Institute (QSI) uit Groningen en regionale
bedrijven werkt GGD Drenthe mee aan het programma Wearable Technology for Active
Living (WTAL). Het programma richt zich op het stimuleren van het beweeggedrag van
kinderen en volwassenen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van draagbare sensoren
(wearables), zoals de stappenteller. De huidige wearables zijn gemaakt voor volwassen
gebruikers. Daarom richt het programma zich ook op het ontwikkelen van een nieuw
product voor de jonge doelgroep. GGD Drenthe heeft een pilotonderzoek opgezet met de
huidige wearables om inzicht te verkrijgen in het beweeggedrag en de
gebruikerservaringen van kinderen. Dit in het belang van inzicht in gezond gedrag, van
wetenschappelijk onderzoek en in het kader van de ontwikkeling van het nieuwe product.
Professionals van het WTAL programma hopen dat de Fitbit in de toekomst ingezet wordt
onder verschillende doelgroepen en in grootschalig bevolkingsonderzoek.
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17

Boerderijproject op de meester Sieberingschool
Afgelopen weken zijn we druk geweest met een
project over de boerderij. En met name over de
melkveehouderij. De leerlingen hebben allerlei
opdrachten gemaakt gelinkt aan de boerderij.
Verschillende werkboekjes zijn er gemaakt,
kleurplaten getekend en een Powerpoint-presentatie
bekeken. De leerlingen leerden over de ontwikkeling
van het boerenleven, melkrobots, tractors, mest,
voer en vele andere zaken.

Het hoogtepunt van dit project was toch wel het bezoek aan de boerderij van familie
Verkleij aan de Verlengde Middenraai. In een gezellige, lange
rij kinderen liepen we door het bosje richting de Middenraai.
Daar werden we vriendelijk ontvangen en rondgeleid door de
gastheer en gastdame. Ook dochter Ellen was bereid een
groep te begeleiden in de boerderij.
De leerlingen hebben echt ontzettend veel gezien, gehoord
en geroken op het boerenbedrijf. De rondleiders lieten alle
spannende plekjes van de boerderij zien. In de melkput
werden er veel vragen gesteld over de techniek van de
melkmachines, maar ook over hoeveel melk een koe geeft
per dag en hoe vroeg de boer begint met melken. In de grote
stal werden onze leerlingen vrolijk begroet door de koeien en
pinken. Ook daar werd natuurlijk veel gevraagd door de
kinderen. Het onderdeel kalfjes krijgen kreeg veel aandacht.
Dit werd nog duidelijker toen de leerlingen in kalverenschuur
mochten kijken. Het is toch een gek gevoel wanneer zo’n
kalfje aan je vingers zuigt….
De koeien geven natuurlijk niet
vanzelf zoveel melk. Ook daar
werden we over geïnformeerd. Ze
worden de gehele dag door gevoerd.
Het verhaal over de halsband was
ook duidelijk. De koeien kunnen niet
de hele dag onbeperkt eten. Via de
aanwezige techniek houdt een
computer bij wanneer een koe weer
voedsel krijgt.
Ook hebben we een kijkje mogen
nemen in de grote schuur met de
materialen. De jongens keken hun ogen uit bij de grote tractors. De dames hadden meer
aandacht voor de puppy van de familie.
Nadat we onze laatste vragen hadden gesteld en afscheid hadden genomen, liepen we
weer met onze hele school netjes terug naar school. Onderweg werden de ervaringen al
met elkaar gedeeld.
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De volgende ochtend moesten de leerlingen van groep 1 t/m 4
hun opgedane kennis reeds toepassen tijdens een ontdekpad
Boerderij. In kleine groepjes, begeleid door een leerling uit groep
7 of 8, werkten de leerlingen 15 opdrachten af. Zo werden er
zuivelproducten geproefd, hooi en stro vergeleken en zelfs
popcorn gebakken van maiskorrels. De groepen 5 t/m 8 hebben
enkele dagen later het ontdekpad gevolgd. Al met al kunnen we
stellen dat het een leerzaam project was. Dit project is mede
mogelijk gemaakt door IVN.
Tot slot willen we de familie Verkleij nogmaals danken voor hun
gastvrijheid en mooie rondleiding.
Team meester Sieberingschool

_____________________________________________________________________________________
Paasvolleybaltoernooi GJVV
Op vrijdag 25 maart organiseerde GJVV voor de eerste keer een paasvolleybaltoernooi voor
de jeugd. We hadden een oproep gedaan voor jeugd van 12 t/m 18 jaar. Er was alleen
jongere jeugd die zich had aangemeld, dus we hoefden niet in leeftijdscategorieën te
spelen. Vier teams hadden zich opgegeven. Elk team bestond uit 5 spelers en we hadden
de grootte van het veld een beetje aangepast.
Na een leuke, sportieve maar
strijdlustige avond was de uitslag
als volgt:
1.
2.
3.
4.

De augurkenslikkers
Het dreamteam
De blondies
De kneusjes

Na afloop hadden we voor elk
team een lekkere schaal hapjes en
hebben we gezellig afgesloten!
We zullen het zeker volgend jaar
weer organiseren!
Groetjes van het GJVV bestuur
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Uitnodiging jaarvergadering Plaatselijk
Belang “De Vooruitgang”
Het bestuur van de vereniging voor Plaatselijk-Belang
“De Vooruitgang” te Nieuw-Balinge, nodigt haar leden
hierbij uit tot het bijwonen van de jaarvergadering,
welke gehouden zal worden op dinsdag 19 april 2016
om 20.00 uur in dorpshuis “De Heugte”
De vergadering is alleen toegankelijk voor leden van de vereniging.
Agenda:
1) Opening
2) Notulen v.d. jaarvergadering 14 april 2015 (staan afgedrukt in Kontakt)
3) Ingekomen stukken.
4) Jaarverslag penningmeester (Gert Slomp).
5) Verslag v.d. kascommissie 2015/2016.
Bestaand uit mevr. Niesje Kats-v.d. Haar en de heer Ton Moret
6) Benoeming nieuw reserve kascommissielid: …
7) Jaarverslag werkzaamheden/activiteitenplan 2016 (staat afgedrukt in Kontakt).
7ª) Presentatie dam over de Verlengde-Middenraai.
8) Bestuursverkiezing: Lijst van aftreden 2016: Volgens de lijst van aftreden is: Mevr. G.
Oelen en zij stelt zich niet herkiesbaar. Albert Wielink treedt nu ook definitief af. Hij zal wel
als adviseur op de achtergrond blijven.
2017: Mevr. F. Bos-Sok
2018: Dhr. P. Kroezen
2019: Dhr. G. Slomp
2020: Dhr. S. Meems
9) Bestuur stelt voor als nieuwe bestuursleden: mevr. Gerda de Weerd en de heer
Johan Vissia.
10) Namen en adressen van (eventuele) tegenkandidaten moeten schriftelijk worden
ingeleverd, drie dagen voor de vergadering bij het secretariaat: Voornweg 10, 7938 RC
Nieuw-Balinge.
11) Rondvraag.
12) Sluiting.

_____________________________________________________________________________________
Notulen jaarvergadering Plaatselijk Belang 15 april 2015
Aanwezig: Albert Wielink, Gert Slomp, Geertje Oelen, Femmie Sok.
Afwezig m.k.: Peter Kroezen.
Aanwezige leden: Mevr. J. Post-Consent, Dhr. F. van Weezel, Dhr. A. Kroezen.
De voorzitter opent de 102e ledenvergadering van Plaatselijk-Belang.
De notulen worden goedgekeurd.
Mededelingen
*De werkgroep Het MMAN is 6 jaar bezig en het schiet niet echt op . Er is nu door de
provincie een haalbaarheidsonderzoek ingesteld. In afwachting van dit onderzoek worden
er eerst geen acties ondernomen. Medio mei/juni zal er meer duidelijkheid over komen.
*De kruising Verlengde Middenraai - Meeuwenweg is veranderd in een voorrangskruising.
Dit is nog niet bij iedereen bekend. Hierover komt een stukje in dorpsblad Kontakt.
Er zijn geen ingekomen stukken.
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Financieel jaarverslag van de penningmeester
*D.m.v. een PowerPointpresentatie licht Gert Slomp alles toe. Er zijn geen vragen of
opmerkingen n.a.v. dit verslag. Hartelijk dank aan André Mol en Gert Slomp.
*De kascommissie, bestaande uit mevr. J. Post – Consent en dhr. F. van Weezel, hebben
decharge verleend. Het zag er allemaal keurig en netjes uit.
*Benoeming nieuwe kascommissie: Mevr. N. Kats-v/d Haar en dhr. T. Moret nemen plaats
in de kascommissie.
Het jaarverslag van de werkzaamheden.
*Opmerking is dat er niet wordt vermeld dat er een wisseling van redactie is geweest van
het maandblad Kontakt. Vanuit het bestuur excuses hiervoor.
*De financiële aanvragen die werden gedaan zijn o.a. NL doet. OOD heeft hiervoor de jeu
de boules baan opgeknapt.
*Voor een eventueel vast podium is door zomeractiviteiten, stichting Dorpshuis en
Plaatselijk Belang een aantal aanvragen ingediend en er is een bedrag van ongeveer
€20.000,- toegekend. O.a. van het Rabobank fonds. Maar het probleem is dat niet iedereen
het eens is met de plek waar het podium komt te staan. Binnenkort is hier weer een
vergadering over. Het zou jammer zijn als dit niet doorgaat want er is veel werk verricht
om geld binnen te krijgen.
*Plaatselijk Belang en Natuurmonumenten zijn nog in bespreking over een strooiveldje
achter de ijsbaan. In de jaren 60 is er gesproken over een begraafplaats, maar hier is
jammer genoeg niks meegedaan. Nu zou dit een eventueel een strooiveldje kunnen
worden. Dit wordt nader onderzocht. Je mag in principe overal verstrooid worden alleen er
mag geen monument gemaakt worden.
*Kunstwerk dam: De tekeningen worden bekeken en worden verder uitgewerkt, hiervoor
dient Plaatselijk Belang een verzoek in bij MOEK. Het waterschap Reest en Wieden is heel
enthousiast.
Bestuursverkiezingen
*Albert Wielink treedt volgens de lijst af, maar heeft te kennen geven dat hij nog 1 jaar
aanblijft, het secretariaat blijft doen en ons nog meer wegwijs zal maken met overheid
instanties. Albert heeft ruim 25 jaar in het bestuur gezeten waarvan de laatste 10 jaar als
voorzitter. Geertje Oelen neemt de taak van voorzitter over.
*Steven Meems komt in het bestuur. Steven welkom.
*Albert geeft uitleg over de punten die zijn besproken met het college, die 31 maart 2015
op bezoek zijn geweest.
Rondvraag
*Mevr. J. Post-Consent vraagt hoe het zit met het glasvezelproject. Albert geeft uitleg dat
er in Nieuw-Balinge weinig animo is voor het glasvezelproject. Het heeft 2 keer in het
maandblad Kontakt gestaan en er heeft bijna niemand op gereageerd. Het is volgens het
project de bedoeling dat er een ambassadeur komt in Nieuw-Balinge die de boel op pakt.
Hiervoor is dhr. G. de Jonge benaderd, maar er is niets teruggekoppeld. Het is de vraag
hoeveel dit de bewoners gaat kosten en is het voor iedereen dat wil zeggen ook buiten de
bebouwde kom? Inmiddels neemt iemand het over van Sterk Midden Drenthe. Er zal een
informatie avond komen en een ieder die dat wil kan er heen.
*Dhr. F. van Weezel vertelt dat Natuurmonumenten weer behoorlijk te keer is geweest
achter op het land (voormalig Koekoek). Er zijn hele diepe sporen gemaakt en vervolgens
zijn er boompjes gepland. De gevolgen zijn dat alles vol stroomt met water en alles
verzuipt. Hij vraagt ook: het geld wat aangevraagd wordt voor subsidies, komt dat altijd
wel op de plaats terecht? Albert antwoordt dat dat altijd goed gebeurd, zie de jeu de boules
baan en het podium. Meestal zijn er voorwaarden gesteld waar men zich aan moet houden.
De voorzitter bedankt iedereen, geeft nog een rondje van het Plaatselijk Belang en wenst
iedereen wel thuis.
Dorpsblad Kontakt 2016
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Jaarverslag werkzaamheden bestuur Plaatselijk-Belang “De Vooruitgang”
2015/2016
Het bestuur van de vereniging voor Plaatselijk-Belang “De Vooruitgang” heeft zich ook het
afgelopen jaar weer bezig gehouden met diverse zaken. Onderstaand een opsomming van
de werkzaamheden:
 Werkgroep Knooppunt (OOD) (zie de site www.niewbalinge.eu)
 Werkgroep Buurtacademie (zie de site www.nieuwbalinge.eu)
 Werkgroep Mantelzorg (zie de site www.nieuwbalinge.eu)
 Dorpsblad Kontakt (zie de site www.kontaktnieuwbalinge.eu)
 BNW (Broekstreek, Nieuw-Balinge, Witteveen), elk kwartaal een bijeenkomst.
 Financiële steun gegeven aan een aantal activiteiten in ons dorp.
 Verder vele vergaderingen door bestuursleden van Plaatselijk Belang bijgewoond,
zoals: BOKD, Dorpenoverleg MD, Werkgroep OOD, Werkgroep Buurtacademie,
Stuurgroep OOD Gemeentelijk breed, bijeenkomsten met de contact ambtenaren,
Werkgroep Dorpsplein, Mantelzorg en vele telefoontjes gepleegd met de gemeente
aangaande klachten in ons dorp, ook presentaties gegeven aan andere gemeentes.
 De 60+ers uitgenodigd door de werkgroep OOD voor een kerstdiner. (Zie de site
www.nieuwbalinge.eu.
 Aanvraag 2016 Paasbult bij de gemeente, locatie Koolveen.
 Werkgroep munitiecomplex, volop bezig met de inrichting daarvan, in de werkgroep
zit o.a.: Gemeente MD, Plaatselijk-Belang, Dutch Peace Army, Stichting Joodse
Werkkampen, Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij, Stichting Militair Erfgoed
en Natuurmonumenten. Bekijk de website: www.hetmman.nl
 Ecologische verbindingszone Verlengde-Middenraai realiseren tussen het
Mantingerzand en het Staatsbos. Het plan is toegelicht aan alle omwonenden.
 Aantal financiële aanvragen ingediend bij NL doet, Woonservice, Rabo
projectenfonds, Dorpenoverleg MD, Gemeente MD. Provincie Drenthe.
 Samen met Stichting Zomerfeest, Dorpshuis “De Heugte” een multifunctioneel
ontmoetingspunt (MOP) realiseren.
 Wens om de dam over de Verlengde-Middenraai (Haarweg, Koekoeksdijkje) te
voorzien van een monument.
 In gesprek met Natuurmonumenten voor een geschikte locatie voor asverstrooiing
en urn-graf heuvel.
 Verkeersproject “Veilig door ‘t dorp”.
 Dorpsvisie Nieuw-Balinge (o.a. leefbaarheid en zorg)
 Bram van Burg is gestopt met het bijhouden van de website van Nieuw-Balinge en
Peter Kroezen heeft het overgenomen en is nu de nieuwe webmaster geworden.
 Nieuwe huurovereenkomst voor de jacht afgesloten.
Verder zijn alle berichten die Plaatselijk Belang heeft ontvangen te zien op de website van
Nieuw-Balinge: www.nieuwbalinge.eu en dan Plaatselijk-Belang aanklikken.
________________________________________________________________________

Reünie jeugdsoos Kentucky
Zaterdag 14 mei:

Waar:
Hoe laat:
Wie:
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Dorpshuis de Heugte
21:00 uur
Vanaf 16+
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Recept: Kabeljauw in parmaham met bloemkool en tomatensaus.
Ingrediënten:
2 stukken kabeljauw of andere witvis
6 plakjes Parmaham of andere ham
100-200ml tomatensaus
1 bloemkool
1 handje cherry tomaatjes
1 takje rozemarijn
1 paar blaadjes oregano
Begin met de tomatensaus op te warmen. Zet de oven aan op 200 graden. Zet een pan op
het vuur met water en een snufje zout voor de bloemkool. Snij de bloemkool alvast in
roosjes en doe deze in de pan voor 15 minuten, als het water kookt. Halveer alvast de
cherry tomaatjes. Haal tevens de kabeljauw al uit de koelkast. Haal de rozemarijn blaadjes
van het takje af en hak deze fijn. Doe deze met wat zwarte peper over de kabeljauw. Leg
daarna 3 plakjes Parmaham op je snijplank en leg daarop de kabeljauw en pak deze in.
Zet een koekenpan op hoog vuur met wat olijfolie en bak de kabeljauw daarin. Iedere kant
ongeveer één minuut en zet daarna de pan in de oven met daarin ook de gehalveerde
Cherry tomaatjes. Wanneer je geen pan hebt die niet in de oven kan, dan kun je natuurlijk
ook een schaal gebruiken. Zet de pan of schaal voor 10 minuten in de oven. Giet intussen
de bloemkool af, als die klaar is en pluk alvast wat oregano blaadjes.
Mag de kabeljauw uit de oven, let dan wel op, als je een koekenpan gebruikt, dat je dan
niet de steel vastpakt met je blote hand. Haal de pan of schaal uit de oven. Doe op een
bord wat tomatensaus, daarna de vis, bloemkool, tomaatjes en wat oregano blaadjes.

Een derde container: afval scheiden: Natuurlijk!
Na de zomervakantie starten we in Midden-Drenthe met het
inzamelen van plastic metaal en drankkartons (PMD) in een derde
container. U ontvangt hierover ruimschoots van te voren
informatie.
Op veel van uw vragen hebben wij al antwoord.
*Waarom moet PMD apart worden ingezameld?
*Moet u meer betalen voor afvalinzameling?
*Wanneer krijgt u de nieuwe container?
*Worden de andere containers vernieuwd?
Op onze website www.middendrenthe.nl staat een overzicht met veel gestelde vragen over
de afvalinzameling. Klik in het menu op ‘veranderingen afvalinzameling in 2016’ of zoek op
‘plastic inzamelen’. Als u zich aanmeldt voor de digitale nieuwsbrief, blijft u op de hoogte
van al het nieuws van uw gemeente. Ook over de wijzigingen in de afvalscheiding. U kunt
zich via de website van de gemeente aanmelden.

_____________________________________________________________________________________
Te koop:
Pakjes hooi. A. Hekker, Haarweg 91 Nieuw-Balinge. Tel.: 0528-321384.
In de vorige editie van Kontakt stond het telefoonnummer niet juist vermeldt.
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Jubileum Boekenbeurs WereldWinkel
Het bestuur van de WereldWinkel Westerbork en
zeven vrijwillige ‘boekenwurmen’ zijn begonnen aan
de voorbereiding van het 20-jarig jubileum op zaterdag 8 oktober van dit jaar. Het is de
bedoeling er een heel speciaal verkoopevenement van te maken. Een feestelijke uitstraling
met een zakelijk doel om zo veel mogelijk armlastige mensen in de derde wereld te kunnen
helpen.
Vanaf vrijdag 1 april zijn tweedehands boeken zeer welkom bij de WereldWinkel aan de
Roessinghkamplaan 1 in Westerbork. De openingstijden zijn van dinsdag tot en met
zaterdag tussen 10.00 en 17.00 uur. Naast boeken zijn ook bijzondere tijdschriften en
grammofoonplaten van harte welkom. Dit in tegenstelling tot encyclopedieën en
studieboeken van vóór 2010. Die staan bij kopers van tweedehands boeken niet meer in de
belangstelling. Wie in Westerbork en omgeving graag de nodige producten wil afgeven,
maar niet in de gelegenheid is dat te doen, kan contact opnemen met twee vrijwilligers:
Piet Lammerts (0593 - 33 10 68) of Jelle Reitsma (0593 - 56 68 87). Zij zijn bereid
boeken, tijdschriften en grammofoonplaten op te halen.
Vanaf begin april gaan de ‘boekenwurmen’ weer elke week een ochtend aan de slag met
het selecteren, rubriceren en prijzen van alles wat wordt aangeleverd. De vrijwilligers die
de 20ste Boekenbeurs in gang zetten, doen dit vooral om goede doelen in de derde wereld
te ondersteunen en ook om de Westerborker WereldWinkel in stand te houden. Dit alles is
belangrijk om medemensen in ontwikkelingslanden terzijde te staan.
Vorig jaar was de netto opbrengst van de Boekenbeurs ruim €3.000,-. Het streven is om
dit resultaat straks in oktober op zijn minst te evenaren. De vrijwillige boekenverkopers
doen hier hun uiterste best voor. Aan inwoners van Westerbork en omgeving vragen ze om
straks weer heel veel tweedehandsboeken, tijdschriften en grammofoonplaten in te
leveren. Hoe meer aanbod op 8 oktober, des te beter is het voor mensen in
derdewereldlanden.

_____________________________________________________________________________________
Duurzaam dorpshuis Nieuw-Balinge. Doet u ook mee?
Zaterdag 23 april 2016
-Bent u ondernemer?
-Verkoopt u duurzame producten?
-Heeft u wat te bieden in duurzaamheid?
Neem dan contact met ons op en wij verzorgen voor u een gratis standplaats
tijdens onze duurzame Dorpshuis dag in Nieuw–Balinge!
Van 8.00 tot 13.00 uur: Garage- en schuurverkoop.
En om 10.00 uur:
Opening door wethouder G.J. Bent:
De duurzame dorpshuis dag, met voor ieder wat wils! Teveel om op te noemen!
Info: José Post
Tel.: 06-1362 1011 of 0528–321354
E-mail: josepost4@hotmail.com
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16 april a.s.
opent koffie- en theehuus

Bi’j Oons ,

Voornweg 1 Nieuw-Balinge, haar deuren!

Na maanden van timmer-, installatie-, schilder- en schoonmaakwerk konden
we eindelijk ons koffie- en theehuis inrichten! Wij willen dit graag met u
delen en nodigen u zaterdag 16 april van 12.00 tot 17.00 uur uit om ons
nieuwe onderkomen te bezichtigen. De koffie en thee staan voor u klaar!

(De officiële opening vindt plaats om 12.00 uur).
Tevens zijn

Bi’j Oons’ gevestigd:

De taarten die u bij Pieces of Cakes laat maken, worden
met uiterste zorg en intensief handwerk voor u gemaakt
naar uw eigen keuze en smaak. U wilt hier graag wat
meer van weten? De dames van Pieces of Cakes, Agnes
en Angelique, staan u deze middag graag te woord.
Bij Ladybug kunt u terecht voor een bloemetje, plantje of een
leuk cadeautje. Ook voor bruidswerk en rouwarrangement kunt
u terecht bij Ladybug. U bent vanaf dinsdag tot en met
zaterdag van harte welkom. Vanaf donderdag zijn er verse
bloemen aanwezig.
En een recyclekunstenaar heeft

Bi’j Oons

zijn kunstwerken uitgestald.

Denk hierbij aan o.a. insecten die gemaakt zijn uit oud bestek, of
kippen van fietskettingen en vele andere kunstwerken van verschillende
materialen. Zeer de moeite waard om een kijkje te komen nemen!

Wij hopen u allen te ontmoeten op 16 april a.s.!
Mede mogelijk gemaakt door:
Dorpsblad Kontakt 2016
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Een interview met… de familie Bouwmeester
Op een avond in maart werden we hartelijk ontvangen
door Gerald en Chantal Bouwmeester. Zij wonen aan de
Vosseveen 26. Hun gezin bestaat uit Gerald (40 jaar),
Chantal (35 jaar) en hun kinderen Tessa (bijna 10 jaar)
en Ruben (7 jaar). Daarnaast hebben ze 1 poes
(moeder Lucky), 2 katten (zonen Speedy en Spiky) en
een parkiet Puk. Vanaf augustus 2015 (nu bijna 7
maanden) woont het gezin in Nieuw-Balinge. Daarvoor
woonden ze in Mantinge, maar de kinderen gingen al
wel in Nieuw-Balinge naar school.
Chantal is in Hoogeveen geboren, heeft daarna een tijd
in Nieuw-Balinge aan de Schepersweg gewoond, is
vervolgens weer terug gegaan naar Hoogeveen en is
rond haar 5e jaar in Mantinge bij de Voscheheugte gaan
wonen. Haar ouders waren eigenaar van het
theehuis/restaurant Voscheheugte. Daar leerde Chantal Gerald kennen tijdens de
voorbereiding van een versierde wagen voor het school- en volksfeest van de Broekstreek.
Gerald is geboren en getogen in Mantinge en woont nu voor het eerst buiten Mantinge. Ze
hebben 17 jaar in Mantinge in een huurwoning gewoond en zijn inmiddels 11 jaar gelukkig
getrouwd.
Chantal werkt met veel plezier parttime bij Mondzorg Midden Drenthe (MMD) in Beilen.
Daar doet ze huishoudelijke werkzaamheden. Als hobby’s heeft ze koken en in de tuin
bezig zijn. Ook is ze ‘gek’ op dieren. Ze vindt het leuk om met Tessa mee te gaan naar de
manage en om Gerald en Ruben te helpen met het vee.
Gerald werkt als rundveepedicure – in de volksmond ook wel klauwverzorger genoemd - bij
AB-Oost. Hij werkt fulltime en rijdt heel Drenthe door – en soms ook Duitsland – om bij
boeren langs te gaan. Gemiddeld behandelt hij 60 koeien op een dag. Als u zich al eens
heeft afgevraagd waar dat karretje achter zijn auto voor is….inderdaad daar wordt de koe
ingezet en vervolgens worden zijn poten verzorgd. Hij laat ons een filmpje hiervan zien,
zodat we een beetje een beeld hebben van het werk wat hij doet. Naast zijn werk heeft
Gerald zelf 7 koeien (pinken) en 4 kalveren. De koeien staan in de winter bij de moeder
van Gerald op stal (de moeder van Gerald heet ook wel ‘Oma Aaltje’). In de zomer lopen
de koeien in het weiland aan de Meeuwenweg en Hoogeveenseweg. Samen met Ruben
verzorgt hij de koeien.
Tessa en Ruben zitten op de Meester Sieberingschool. Tessa zit in groep 6 en heeft als
hobby’s paardrijden en gym. Paardrijden doet ze bij de manege in Wijster. Naast paarden
is ze ook ‘gek’ op andere dieren. Ruben zit in groep 3 en heeft als hobby’s gym, met zijn
vader naar de koeien om ze te verzorgen en een rondje op de trekker rijden (merk SAME).
De kinderen vinden het erg leuk om in Nieuw-Balinge te wonen, omdat ze nu makkelijker
met vriendjes af kunnen spreken.
Op onze vraag ’Hoe bevalt het wonen in Nieuw-Balinge en wat missen jullie?’ geven ze aan
dat ze met veel plezier in Nieuw-Balinge wonen. Ze missen niets. Ze waren natuurlijk al
bekend met het dorp, maar ervaren sinds ze er wonen nog meer de saamhorigheid. Er
worden veel activiteiten georganiseerd en ze genieten van en met hun gezin van hun
nieuwe ‘plekkie’. Tenslotte vragen we of ze Kontakt lezen. Ze zeggen allebei Kontakt met
veel plezier en interesse te lezen.
We bedanken de familie Bouwmeester voor hun gastvrijheid en wensen ze veel woonplezier
in Nieuw-Balinge!
E. & R.
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Oma weet raad…
Mieren
Een manier om een mierenplaag tegen te gaan is een stuiver of
andere koperen munt bij de uitgang van het mierennest te leggen.
Mieren mijden koper en zullen de uitgang niet meer gebruiken. Dit is
een zeer diervriendelijke oplossing tegen mieren, ook geschikt
voor vegetariërs en acceptabel voor dierenactivisten. Ook een lijn
afwasmiddel trekken door de route die de mieren normaal afleggen werkt goed. Mieren
vermijden het giftige zeep en zijn al snel vertrokken.
Magnetron schoonmaken
Geurtjes in de magnetron zijn niet zo fijn. Maar hoe krijg je die vervelende luchtjes er uit?
Zet een aantal dagen achter elkaar een schaaltje met bakpoeder, houtskool, tapijtpoeder of
gemalen koffie in de magnetron. De geurtjes trekken hierin. Let wel: elke dag verversen!
Muggenbulten
Muggenbulten kun je enigszins voorkomen door vitamine B tabletten te slikken. Vitamine B
zorgt ervoor dat je anders ruikt voor de mug. Hierdoor slaat de mug je liever over en wordt
je dus niet gestoken. Ga je op vakantie naar een plek waar veel muggen zitten, dan is het
handig om al voor je vakantie extra vitamine B te slikken.

_____________________________________________________________________________________
Vervoer gezocht
Ik ben een alleenstaande vrouw van 63 jaar en ik woon in NieuwBalinge. Ik ga met veel plezier, 2 dagen in de week, naar het
Werkatelier in Hoogeveen. Vanaf januari is er helaas een
vervoersprobleem ontstaan door wijzigingen bij de gemeente.
Vandaar deze oproep:
Wie zou bereid en in staat zijn mij op maandag en dinsdag naar het Werkatelier in
Hoogeveen te brengen. Ik begin daar om 9.30 uur. Op maandag heb ik ook vervoer terug
naar huis nodig om 14.30 uur. Uiteraard tegen vergoeding van benzinekosten.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mirjam Stukje van Welzijnswerk
Midden-Drenthe in Westerbork. Telefoonnummer 088 – 16 51 200 of u stuurt een mailtje
naar m.stukje@welzijnswerkmd.nl.

_____________________________________________________________________________________
Tweedehands kledingbeurs in Sleen
Op zaterdag 16 april wordt er een 2e hands kinderkleding
en speelgoed beurs georganiseerd in het MFC “de Brink” te
Sleen. Elke ouder, verzorger, grootouder heeft wel
kinderkleding of speelgoed liggen dat niet meer gebruikt
wordt maar best nog een ronde mee kan. Dit wordt
verkocht op de beurs op 16 april in Sleen. Het is overdekt
en de koffie staat klaar. Iedereen kan een tafel huren voor
€5,- om hun spullen te verkopen. Zo brengen die “oude” spullen samen toch nog een leuk
bedrag op door ze te verkopen.
Meer info vind je op de site www.facebook.com/beurssleen. De site is voor iedereen
toegankelijk. Ben je juist opzoek naar (zomer) kleding of speelgoed kom dan naar Sleen.
Van 9.30 -12.00 uur zijn de deuren open. Adres MFC ‘de Brink”: Brink 1 te Sleen.
Entree is €1,- ( basisschool kinderen gratis).
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Brief van de provincie Drenthe aan stichting MMAN:
Beëindiging samenwerking stichting MMAN
Op 17 maart 2016 hebben wij overleg gehad met het bestuur van stichting MMAN over de
reeds langlopende inspanningen om tot een museale invulling van het munitiedepot in
Nieuw-Balinge te komen. Er is door stichting MMAN de afgelopen jaren veel energie
gestoken in het zoeken naar diverse herbestemmingsinitiatieven. Een aantal voorbeelden
zijn de oprichting van een Koude oorlogsmuseum, een plek voor de stichting Joodse
werkkampen, een informatiepunt met horeca en een gecombineerde museale functie met
zorg. Deze initiatieven hebben, ondanks diverse gesprekken en afspraken, niet geleid tot
een concreet resultaat. Dit was voor de provincie aanleiding om, in overleg met
Natuurmomenten en de gemeente Midden-Drenthe als partijen in de
samenwerkingsovereenkomst Nieuw-Balinge, een haalbaarheidsonderzoek naar de museale
plannen van stichting MMAN te laten uitvoeren. ln het rapport dat hierover is opgesteld
wordt geconcludeerd dat de plannen niet haalbaar zijn. Partijen hebben dan ook besloten
de samenwerkingsovereenkomst voor de gebiedsontwikkeling Nieuw-Balinge te wijzigingen
door in de herbestemming van het munitiedepot af te zien van een specifiek museale
functie. Daarnaast wordt de samenwerking met stichting MMAN beëindigd. Hierdoor wordt
ruimte gecreëerd om mogelijkheden te onderzoeken voor een goede herbestemming. Een
mogelijke alternatieve herbestemming van het complex is het realiseren van een depot
voor historisch bouwmateriaal. Dit initiatief wordt momenteel uitgewerkt door de provincie
Drenthe. Er zijn wellicht mogelijkheden om Stichting Joodse Werkkampen en Plaatselijk
Belang aan te laten sluiten bij dit initiatief. Als dit initiatief doorgaat, wordt de provincie
regisseur voor Natuurmonumenten met betrekking tot de herbestemming van het
munitiedepot. Dit betekent dat de provincie eventuele initiatieven stroomlijnt, bespreekt
met Natuurmonumenten en zich conformeert aan de door Natuurmonumenten gestelde
kaders.
Uw bestuur heeft aangegeven positief te staan in ons voorstel om Plaatselijk Belang te
betrekken bij het initiatief van de provincie. Plaatselijk Belang zal hier echter zelf een
standpunt over in moeten nemen. We hebben de volgende afspraken gemaakt:
- St. MMAN maakt op woensdag 23 maart a.s. van 9.00-12.00 uur een inventarisatie van
de materialen die momenteel opgeslagen liggen in de bunkers.
- St. MMAN informeert eerst haar eigen werkgroep en daarna het bestuur van Plaatselijk
Belang.
- Plaatselijk Belang informeert vervolgens de inwoners via het buurtkrantje (Kontakt).
- De provincie laat Plaatselijk Belang in april 2016 weten of het initiatief voor een depot
voor historisch bouwmateriaal voor het munitiedepot daadwerkelijk uitgevoerd gaat
worden.
- In mei 2016 krijgt de provincie een uitnodiging van Plaatselijk Belang om een toelichting
te komen geven, waarna eventuele vervolgafspraken worden gemaakt.
- Indien deze afspraken leiden tot de invulling van één of meerdere bunkers, zal
beoordeeld worden welke opgeslagen materialen van St. MMAN gebruikt kunnen worden
voor de inrichting. Materialen die niet worden gebruikt, worden door de stichting van het
terrein verwijderd.
Bij deze willen wij u laten weten uw vrijwillige inzet de afgelopen jaren zeer gewaardeerd
te hebben, mede namens de gemeente Midden-Drenthe en de vereniging
Natuurmonumenten.
Hoogachtend Staten van Drenthe, namens dezen,
F.J Voogd, teamleider Plattelandsontwikkeling

32

Dorpsblad Kontakt 2016

Ingezonden verhaal
Lezen leerde ik met het bekende aap-noot-mies-plankje en was apetrots
dat ik dat nu écht kon. Mijn oudste zusje had al tegen mij gezegd, vóór ik
naar school ging, hoe heerlijk het zou zijn als ik echt zou leren lezen.
Want dan kon je alles lezen. En dat was ook zo. Ik las alles wat los en
vast zat. De krant bijvoorbeeld en wat er op de Marmite-pot op tafel
geschreven stond en de gebruiksaanwijzing van het vaginale
spoelapparaat dat mijn moeder moest gebruiken. Niet dat ik er iets van
snapte. Maar dat gaf niet, ik was alleen gebiologeerd door letters en
gedrukte teksten. Dus las ik ook alle boeken die in huis waren. En op
school verveelde ik me dus niet bepaald bij de leesles. Integendeel, ik was
de klas meestal stiekem vooruit omdat ik zo nieuwsgierig was naar hoe
het verder ging op de volgende bladzijde. U voelt het al: Dat kon niet
eeuwig onopgemerkt blijven. De juffrouw was streng en had binnen de
kortste keren in de gaten dat ik verdiept was in een totaal andere
bladzijde dan de andere kinderen. Ze riep me voor de klas en beval mij
een stukje te lezen vanaf het punt waar de klas was. Waar ik geen flauw
idee van had. Ik stond daar maar en toen de stilte erg lang duurde begon
ik aarzelend te lezen uit de bladzijde waar ik zelf was. Toen ik die uit had,
viel er weer een diepe stilte. Iedereen staarde me aan. De juffrouw liet de stilte lekker lang
duren, tot ik helemaal rood en paars was aangelopen van angst. Die juffrouw was juffrouw
de Gilde. En ik was panisch bang voor haar. Toen ik hoorde dat zij onze klas zou
vergezellen tot en met de derde, hoopte ik dat ik zou blijven zitten. Dat is niet gelukt. En
zo heb ik drie lange jaren onder de plak gezeten bij juffrouw de Gilde. Hoe bang ik van
haar was, bleek wel toen mijn oudste zusje mij onlangs het overlijdensbericht van de
juffrouw opstuurde, dat zij uit de krant had geknipt. Tot mijn eigen verbazing voelde ik mij
opgelucht. Heel erg opgelucht. Ik zei nog tegen mezelf: ‘Nou zeg, is dat niet een beetje
overdreven?’ Maar het was echt zo. Terwijl ik nu toch echt geen zeven meer ben. Ik moest
strafregels schrijven: Ik moet bij de les blijven en mag niet vooruit lezen. Honderd. Ik was
zo kwaad dat ik als wraak schreef: ik ik ik ik ik ik ik ik ik enzovoort, tot ik bij de honderd
was, en dan moet moet moet moet moet moet moet moet moet, enzovoort, enzovoort, en
daar had ik nog lol in ook. Maar het probleem bleef. Ik begon me te vervelen omdat het
allemaal zo langzaam ging. Achter de rug van de juffrouw langs ging ik de titels van de
boeken van de schoolbibliotheek lezen. Dat intrigeerde mij mateloos. Bijvoorbeeld Gullivers
Reizen en dan begon ik te dromen over reizen en wat dat nou eigenlijk was, en wat
Gullivers betekende, want ik wist nog niet dat dat een persoon was. En dat merkte
juffrouw de Gilde natuurlijk weer en dan kreeg ik weer een beurt enzovoort. In een
eindeloze herhaling. Toen ik 12 was deed ik toelatingsexamen voor de middelbare school.
En daar hadden ze een fantastische schoolbibliotheek en was ik weer een tijdje onder dak.
Als ik er over nadenk heb ik mijn hele jeugd óf gelezen óf pianogespeeld, en vonden mijn
klasgenoten mij nogal zonderling. Dat werd beter toen ik aan atletiek ging doen en bleek
dat ik het hardste kon lopen van de school. Heerlijk! En hoogspringen en verspringen, elke
woensdagmiddag. Toen vonden ze me toch wel wat normaler, dat was duidelijk. Niet meer
zo van: -met een boekje in een hoekje-.
Gelukkig is er veel verbeterd. Ik denk niet dat er tegenwoordig nog veel leerkrachten zijn,
die de leeswoede van een kind proberen de kop in te drukken met strafregels. Of dat je
niet vrij mag lezen op school. Mijn kleinkinderen worden allemaal gestimuleerd om te lezen
en geprezen als ze dat ook doen en niet eeuwig voor de computer of de televisie hangen.
En ik denk, dat zelfs juffrouw de Gilde het nu anders zou doen. Want dan had ze op een
modernere Pabo gezeten en geleerd hoe je kinderen met respect tegemoet kunt gaan. En
misschien was ze dan zelfs wel een leuke vent tegen gekomen en niet eenzaam gestorven
zoals nu.
Alexandra van ‘t Veer
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Garage- en schuurverkoop
Nieuw–Balinge
Zaterdag 23 april
Garage- en schuurverkoop
Van 8.00 tot 13.00 uur
De deelnemers zijn te herkennen aan een witte vlag!
Opgeven bij Jacob Stempher: Dan krijgt u deze keer GRATIS een witte vlag mee!
In samenwerking met Duurzaam Dorpshuis “De Heugte”.
Van 10.00 uur tot ± 17.00 uur.

_____________________________________________________________________________________
Toneeluitvoering VDO
Op vrijdag 8 april en zaterdag 16 april 2016
Een leuk blijspel voor het hele gezin!
“Je moet er wat voor over hebben!”
Door: Anke Steffers
Aanvang: 20.00 uur
Zaal open: 19.00 uur
Toegangsprijs: Niet leden €5,- p.p.
Leden en jeugd t/m 16 jaar: €2,- p.p.
Allen heel graag tot ziens!

_____________________________________________________________________________________
Rommelmarkt bij de Hervormde Kerk
Noteer alvast in uw agenda:
Op 21 mei a.s. is de rommelmarkt
bij de Hervormde Kerk.
In de volgende Kontakt meer informatie.
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De jeugdsoos gaat op werkweek en wel naar Praag. In het verleden werden er altijd
sooskampen georganiseerd door de jeugdsoos. Nu willen wij kijken of het mogelijk is om
dit weer nieuw leven in te blazen. Met een groep van 15 á 20 jongeren, in de leeftijd van
16 t/m 24 jaar, willen wij deze reis organiseren. De bestemming is zelf gekozen en
uiteindelijk hebben wij gekozen voor Praag. In Praag zullen wij zowel culturele als
educatieve uitstapjes gaan doen. Vanaf januari zijn wij al bezig en zoals het nu lijkt zal de
reis plaats vinden van 15 t/m 18 juli 2016. De
voorbereidingen van de werkweek zijn nog in volle
gang. Iedereen helpt actief mee om alles mogelijk te
maken en denkt mee tijdens onze vergaderingen. Zo
zijn wij ook bezig met de invulling van het
reisprogramma. Eén van de bezienswaardigheden die
wij gaan bezoeken is het concentratiekamp Terezin.
Via Kontakt en onze facebookpagina zullen wij jullie
op de hoogte houden. Om alles mogelijk te maken
gaan wij geld inzamelen. Hiervoor organiseren wij
allerlei activiteiten en acties in het dorp.
Wat gaan we doen?
-

April Cake actie
Deze cakes kunt u bestellen via: kentuckyjeugdsoos@gmail.com
(De bestellijst en mogelijkheden kunt u vinden in Kontakt).

-

Mei

Kentucky Reunited
(soos reünie) + verloting
Zaterdag 14 mei, houdt deze datum vast vrij!

-

Juni

Carwash

___________________________________________________________
Moederdag actie van Jeugdsoos Kentucky
Verras je liefste moeder, op 8 mei met een heerlijke cake.
Een lekkere cake voor €5,- per stuk.
Wij willen als jeugdsoos graag uw cake bakken voor
moederdag. De cake wordt op zaterdag 7 mei bij u thuis
afgeleverd, indien woonachtig in Nieuw-Balinge. (Bestellingen
van elders, bezorging in overleg).
Diverse smaken:
-Vanillecake
-Rozijnencake
-Kruidcake
De cake kan besteld worden door een mail te sturen naar: kentuckyjeugdsoos@gmail.com.
Alvast bedankt,
Jeugdsoos Kentucky
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Tekenwedstrijd nieuw verkeersbord!
Welk verkeersbord hoort volgens jou in Nieuw–Balinge te staan?
De meester Sieberingschool gaat binnenkort in het kader van het
project Veilig door het dorp, een verkeersbord tekenen of plakken
naar ieders eigen idee!
Nu weten wij dat er ook kinderen zijn die in ons dorp wonen maar elders naar school gaan.
Jullie mogen ook gewoon mee doen. Pak thuis een A4tje en maak een eigen creatie, teken,
kleur of plak, het verkeersbord wat jij mist in ons dorp.
Alle ingezonden verkeersborden komen te hangen in het dorpshuis tijdens de duurzame
dag op 23 april a.s. Die dag wordt ook de prijswinnaar bekend gemaakt. Het bord wat wint
wordt ook als een écht verkeersbord gemaakt en geplaatst waar de winnaar of winnares wil
dat het komt te staan.
Een deskundige onafhankelijke jury zal uit de ingezonden exemplaren de winnaar
aanwijzen!
Zorg ervoor dat jouw verkeersbord voor 20 april ingeleverd is bij:
Tjitske Bruinenberg aan de Haarweg 39, of bij José Post, Robertusweg 16.
Je kunt op 23 april a.s. een kijkje nemen in het dorpshuis waar alle ingezonden
verkeersborden dan hangen. Veel plezier en succes met deze opdracht!
Werkgroep Veilig door het dorp!
________________________________________________________________________

Tegoedbon voor een fles wijn

RESTAURANT DE HOOGE STOEP
Vragen? Neem contact op met RESTAURANT DE HOOGE STOEP op 0524223860.
Geschonken door

RESTAURANT DE HOOGE STOEP

Adres

WITTE MENWEG 4b

Plaats

GEESBRUG
WWW.RESTAURANTDEHOOGESTOEP.NL

Postcode

7917 TK

Telefoonnr.

0524 223860
INFO@RESTAURANTDEHOOGESTOEP.NL

Type schenking

TEGEN INLEVERING VAN DEZE BON

Beschrijving

NA AFLOOP VAN EEN HEERLIJK DINER
EEN FLES WIJN PER GROEP / TAFEL OM THUIS NA TE GENIETEN

Waarde

KOM GENIETEN VAN DE HEERLIJKSTE GERECHTEN IN EEN ONTSPANNEN SFEER

Vergadering / verjaardag / huwelijksjubileum? Kies uit verschillende mogelijkheden.
NIEUW: NU OOK HIGH TEA MOGELIJK
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Felicitatiepagina

Wilt u iemand in het zonnetje zetten?
Is er binnenkort iemand jarig of geslaagd?
Kent u iemand die een jubileum viert?
Laat het de redactie weten!

Miranda Gudden wordt 11 april 40 jaar!
Tessa Bouwmeester wordt 23 april 10 jaar!
Ashley van der Werff wordt 25 april 11 jaar!
Yannick Wind wordt 13 april 11 jaar!
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Rommelmarkt, Garage- en Schuurverkoop op
23 april a.s. Dé Duurzame Dorpshuis dag!
Reacties van mensen die best wel graag mee willen doen
aan de garage/schuurverkoop maar ze wonen niet echt
op de “route”! Dat kunnen we deze keer oplossen! Mocht
u toch graag mee willen doen, dan kunt u ook een
kraampje krijgen op het dorpsplein. Gezellig buiten bij de schaapherder en zijn schaapjes,
daar staat ook de Knutselkeet waar doorlopend workshops worden gegeven met 3dprinters enz. Dan maken we er buiten ook een markt bij. Hoe meer mensen mee doen hoe
leuker het is!
We gaan het goed in de media zetten en hopen daardoor ook veel bezoekers te trekken.
Iedere bezoeker krijgt een gratis lot en elke paar uur verloten we een mooie prijs. Binnen
zijn er nog diverse workshops zoals die van Jacqueline met etagères maken, repaircafé,
gezonde broodjes, standhouders die producten kunnen leveren in het kader van
duurzaamheid, enz. enz.
Dus voor iedereen de moeite waard en er zijn geen kosten aan verbonden, alles is
GRATIS… Mooier kunnen we het niet maken! NOTEER DE DATUM IN UW AGENDA!
De garage/schuur verkoop begint om 8.00 uur. In het dorpshuis is de opening om 10.00
uur door: Wethouder Bent van de Gemeente Midden–Drenthe.
Wilt u een kraampje op het dorpsplein? Bel dan 0528-321354 of 06-1362 1011.
Uiteraard moeten de kramen besteld worden, dus wacht niet tot de laatste dag met
opgeven.
Graag tot ziens!

__________________________________________________________________
Stratenmakers gezocht!
Het project ‘vast podium’ bij dorpshuis “De Heugte” is bijna
klaar, waarvoor we de vrijwilligers bijzonder dankbaar zijn.
Het komt nu aan op een paar stratenmakers die de stenen
leggen. Voor de andere werkzaamheden hebben we diverse
mensen die als “handlangers” mee willen helpen, maar ze
vinden het straten wel een vak apart.
We hebben al een paar keer wat mensen gevraagd en we begrijpen ook wel dat iedereen
zijn eigen klusjes heeft thuis of bij een ander. Ook de tuinen vragen aandacht met het
snoeiwerk, maar de dagen worden ook weer langer. Dus wellicht is dit het juiste tijdstip?
Wij zijn normaal gesproken meer van het persoonlijk benaderen, maar misschien zijn er
toch mensen die ons hier best wel mee willen helpen, waar wij nu even niet aan denken?
Als u als stratenmaker (of als iemand die er verstand van heeft) een paar uurtjes kunt
helpen, dan vragen we onze trouwe vrijwilligers erbij en komen we samen al een heel eind!
Het is nu een rommelig aanzicht, wat met een beetje inzet met elkaar een geweldig terras
kan worden voor de zomerperiode voor ons dorpshuis! Dus we hopen op enige reactie, wij
vragen er dan weer paar mensen bij, zodat het klusje zo geklaard is!
Mogen wij ook op u rekenen, dan maken we er een gezellige klusdag/avond van!
Namens: Plaatselijk Belang, Dorpshuis “De Heugte” en St. Zomerfeest!
Bel 06 1362 1011 of 06 1525 4485 als u een paar uurtjes mee kunt werken.
Bij voorbaat onze dank!
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___________________________________________________________
Oproep foto’s Jeugdsoos
Graag zouden wij, als jeugdsoos Kentucky, foto’s van vroeger
van de soos willen ontvangen. Dus heb je nog oude foto’s van
de soos, stuur ze op per mail: kentuckyjeugdsoos@gmail.com
of breng ze naar Sharon Jager, Geeserraai 3 te Nieuw-Balinge.
Alvast bedankt!
Groetjes bestuur jeugdsoos Kentucky
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Nieuw-Balingers opgelet:
De jeu de boules-baan is weer gereed!
In tegenstelling tot voorgaande jaren is er tijdens deze winter en voorjaar
alle dinsdagen gespeeld door een aantal erg enthousiaste deelnemers!
Soms met handschoenen aan, maar toch! Geweldig mensen. Dit was
natuurlijk niet voor iedereen geschikt, maar nu kan het toch echt gaan
gebeuren! De baan wordt regelmatig geharkt en schoongemaakt en kan altijd worden
bespeeld.
Toch zou het leuk zijn als er zich meer liefhebbers aandienen om de sportieve wedstrijd
aan te gaan. Met goed weer kan de groep spelers
soms al uit 8 tot 10 spelers bestaan.
Voor de goede orde: dinsdagsmiddags om 13.30
uur gaan we van start op onze unieke locatie bij
het dorpshuis. Heeft u interesse, kom dan eens
kijken of nog beter… speel gezellig met ons mee.
Wat zijn onze plannen voor dit jaar: Tijdens het
Zomerfeest zullen we zeker gaan spelen om het
Kampioenschap van Nieuw-Balinge, als het weer
het toelaat! We rekenen dit jaar weer op een grote
deelname!
Wilt u eerst wat meer uitleg over en oefening in dit
spel, dan kan dat geregeld worden. Er liggen een aantal reserve-sets ballen (boules)
beschikbaar voor dit doel in het dorpshuis. Daarnaast zal één van de volgende
enthousiastelingen altijd bereid zijn u de eerste beginselen bij te brengen:
Geert Post, tel.: 0528 321354 en/of Huib den Uyl , tel.: 0528 321396. Tot op de jeu de
boules-baan!
________________________________________________________________________

Droge worstenactie Dorcas
Vanaf vrijdag 8 april 2016 en de week erop houdt de Dorcaswerkgroep in Noordscheschut, Nieuweroord en Nieuw-Balinge
een droge worstenactie. De opbrengst is t.b.v. het
kinderproject “Kinderontwikkeling in Oost-Europa en Afrika”. In ontwikkelingslanden is naar
school gaan, schoon water hebben of naar de dokter kunnen niet zoals bij ons, de
normaalste zaak van de wereld. Dorcas wil kinderen een veilige leefomgeving bieden
waarin ze zich zodanig ontwikkelen dat ze in staat zijn om voor zichzelf te zorgen als ze
eenmaal volwassen zijn. We doen dit bijvoorbeeld door naschoolse opvang, psychosociale
hulp of trainingen over hygiëne.
Helpt u ons mee om de actie tot een succes te maken? Wilt u geen worst maar wel geven
voor het goede doel? Een gift is heel erg welkom. Dit kan op rekeningnummer NL26 INGB
0007132544 t.n.v. Werkgroep Dorcas, v.d. Sluisweg 1 Noordscheschut.
Dorcas is een internationale hulporganisatie die in achttien landen in Oost-Europa en Afrika
185 projecten van lokale partnerorganisaties ondersteunt. Dorcas helpt de allerarmsten in
de wereld, ongeacht ras, religie, geslacht of politieke overtuiging. In Nederland zijn
tienduizenden vrijwilligers, ondernemers en giftengevers bij Dorcas betrokken.
Meer informatie: www.dorcas.nl of tel. 0228 595900.
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Activiteitenkalender april / mei

APRIL
8 april

Uitvoering VDO

9 april
9 april

Greppeltocht Tienersoos
Dansavond de Heugte (i.p.v. 16 april)

10 april

MTB tocht

13 april

Sieradenavond

16 april
16 april
16 april

Uitvoering VDO
Kledingbeurs Sleen
Opening Bi’j Oons

17 april

Voorjaarsfair Witteveen

19 april

Jaarvergadering Plaatselijk Belang

20 april
20 april

Haak en brei café
Knikkertoernooi

23 april
23 april

Garageverkoop
Duurzaam dorpshuis de Heugte

24 april

Stroomdalkapel in de Heugte

30 april

Bingo dorpshuis de Heugte

MEI
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8 mei

High wine de Heugte

14 mei

Reünie jeugdsoos

21 mei
21 mei
21 mei

Oud papier
Rommelmarkt Hervormde Kerk
Dansavond de Heugte

28 mei

Bingo dorpshuis de Heugte
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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
Preekrooster 2016
Chr. Geref. Kerk Nieuw-Balinge

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 2016
Ned. Hervormde Kerk Nieuw-Balinge

10 april 9.30 uur
Ds. M.J. Kater
14.30 uur
Ds. B. Reinders
17 april 9.30 uur
Ds. H.D. Rietveld
14.30 uur
Ds. H.D. Rietveld
24 april 9.30 uur
Ds. J.P. Boiten
14.30 uur
Ds. J.P. Boiten
1 mei
9.30 uur
Ds. C. Bos
14.30 uur
Ds. C. Bos
5 mei (Hemelvaart)
9.30 uur
Ds. J. Bos
8 mei 9.30 uur
Ds. A. Huijgen
14.30 uur
Ds. L. van Dalen
15 mei (1e pinksterdag)
9.30 uur
Ds. B. de Graaf
14.30 uur
Ds. B. de Graaf
16 mei (2e pinksterdag) Belijdenisdienst
9.30 uur
Ds. H.J.Th. Velema

10 april 10.00u: ds. H. van Ginkel (Goes)
19.00u: ds. N. Noorlander (Onstwedde)
17 april 10.00u: ds. M. Noorderijk
19.00u: ds. H. Russcher (Nijkerk)
24 april 10.00u: ds. M. Noorderijk
19.00u: kand. J.A.A. Geerts (Heiligerlee)
1 mei 10.00u: ds. H. G. van der Ziel (Ooltgensplaat)
19.00u: ds. M. Noorderijk
5 mei (Hemelvaart)
10.00u: ds. C.G. Visser (Rijssen)
8 mei 10.00u: ds. H. Westerhout (Hasselt)
19.00u: ds. B.L.P. Tramper (Driesum)
15 mei (1e pinksterdag)
10.00u: ds. M. Maas (Veenendaal)
19.00u: ds. M. Noorderijk
16 mei (2e pinksterdag)
10.00u: ds. M. Noorderijk, zangdienst

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

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

Gym 55+ers in Dorpshuis de Heugte
Dinsdag van 9.15 uur tot 10.00 uur,
Loop gerust eens binnen!

Koersbal in Dorpshuis de Heugte
Woensdag van 9.30 uur tot 11.30 uur.
Nieuwe leden zijn welkom!

Ophaalschema containers
Iedere woensdag
06-04 GROEN
27-04 GRIJS
13-04 GRIJS
04-05 GROEN
20-04 GROEN
11-05 GRIJS

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 21 mei, 9 juli, 17 september,
12 november 2016.
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. 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.

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 13.0015.00, 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
Belangrijke telefoonnummers
Ziekenhuis Hoogeveen
(0528)
Diaconessenhuis Meppel
(0522)
Ziekenhuis Emmen
(0591)
Ziekenhuis Assen
(0592)
UMCG Groningen
(0503)
Isala klinieken Zwolle
(0384)
Martini Ziekenh. Groningen (0505)

28
23
69
32
61
24
24

62
33
19
55
61
50
52

22
33
11
55
61
00
45

Zorginstellingen:
Derkshoes Westerbork
Altingerhof Beilen
Weidesteyn Hoogeveen
WZC Beatrix Holl.veld
Jannes v/d Sleedenhuis Hgv
De Westerkim Hoogeveen
WZC Olden Kinholt Hgv

33
53
28
34
26
26
26

33
53
61
82
69
40
32

66
00
11
48
44
38
88

(0593)
(0593)
(0528)
(0528)
(0528)
(0528)
(0528)

Aanvang om 10.15 uur, tot de laatste cliënt
geweest is.

AED-kastjes
Wanneer u een AED-kastje nodig heeft, belt u
112. De meldkamer roept dan mensen uit NieuwBalinge op die bevoegd zijn om de AED te
bedienen.

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

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

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

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

• 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 Schoemaker
Lid
Wout Strijker
Vertegenwoordiger van het
Susan de Graaf

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

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, 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?

S.V. Nieuw-Balinge
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.

Jeugd- en tienersoos
Vrijdag; Jeugdsoos, vanaf 16 jaar en ouder.
• Vanaf 21.00 tot 24.00

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

Busdiensten

Zaterdag; Tienersoos, vanaf basisschool tot
16 jaar.
• Vanaf 20.00 tot 23.00
Er wordt géén alcohol geschonken!

Niet op zater-, zon- en feestdagen.
Op werkdagen:
Nieuw-Balinge - Hoogeveen Lijn 37
07:20 uur*

14:09

08:20

16:36

10:26

17:36*

12:26

18:09

Snacks kunnen op vrijdag en zondag ook telefonisch Nieuw-Balinge - Westerbork Lijn 37
besteld worden: (0528) 32 13 00.
07:31
13:31 x
Verder is het dorpshuis op alle dagen geopend op
afspraak, voor diverse activiteiten.

08:31*

15:31

09:48 x

16:31*

11:48 x

17:31 x

* niet in de kerst-, zomer en kleine vakantie
x rijdt niet verder dan Orvelte.
Voor uitgebreide dienstregeling:
www.9292.nl 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
Herenvolleybal (16+)
20.30 – 21.30
WOENSDAG; Volleybal
Dames Recreanten 1
19.00 – 20.00
Dames Recreanten 3
20.00 – 21.00
DONDERDAG; Volleybal
Dames Recreanten 2
19.30 – 20.30
DONDERDAG: gymnastiek
1e groep, vanaf 4 jaar
17.15 – 18.00
2e groep
18.00 – 18.45
3e 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!

Er is momenteel geen inloopspreekuur meer
op dinsdagmorgen in Nieuw-Balinge,
vanwege te weinig bezoekers. Mocht u toch
hulp nodig hebben, bel onderstaand
telefoonnummer en men maakt een
afspraak met u!
Voor informatie over o.a.
- ouderenadviseur
- de klussendienst
- de plusbus
- beperking en chronisch zieken
- hulp oproep systeem
- hulpverlening bij u thuis
kunt u bellen met S.W.O. in Westerbork.
Tel. locatie Westerbork (0593) 33 39 20
ma t/m do van 08.30 – 16.00 uur
vrijdag van 08.30 – 12.00 uur.
www.welzijnswerkmd.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.

Plaatselijk Belang ‘de Vooruitgang’
Het bestuur vergadert maandelijks en 1 keer
per jaar wordt een ledenvergadering
gehouden, waarin verslag wordt gedaan van
de activiteiten van het afgelopen jaar.

Elke 1e dinsdag van de maand knippen zonder
afspraak tussen 18.00 en 19.30!

Vindt u dat het belang van uw dorp, ook uw
belang is, word dan lid. De contributie
bedraagt slechts €7,- per jaar. U kunt zich
opgeven bij de penningmeester, via
gertslomp@hotmail.com.

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

Studio Tyara
Praktijk voor therapie, massage en
schoonheidsverzorging.
Netty Jager. Tel. (0528) 32 17 17

Openingstijden winkel:
Maandag
Dinsdag t/m donderdag
Vrijdag
Zaterdag

09.00 tot 17.30 uur
18.30 tot 20.00 uur
08.00 tot 17.30 uur
18.30 tot 20.00 uur
08.00 tot 17.30 uur
08.00 tot 16.00 uur

Volkstuinvereniging Nieuw Balinge
Tuinhuur: €10,- per jaar voor 100m2 beste grond.
Info bij de secretaris: Gert Jan Prins. Tel.: 321174.

Maandag: overdag en ‘s avonds
Dinsdag: overdag en ‘s avonds
Woensdag: overdag
Donderdag: overdag
Vrijdag: overdag
Behandeling op afspraak.
Anne Hekker; IJzer en metalen
IJzer en metalen, Anne Hekker komt het
halen! Het kan ook gebracht worden.
Melkbussen, accu’s, fietsen, kabel,
aanhangwagens enz.

Nieuwe leden zijn altijd welkom!

Website Nieuw-Balinge
www.nieuwbalinge.eu
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Haarweg 91, Nieuw-Balinge.
Tel. (0528) 32 13 84
Ziet u info die niet juist is of mist u iets?
Laat het de redactie weten!
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