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In deze editie van Kontakt leest u
onder andere:
Een verslag van de
paaswandeltocht.
De einduitslagen in de
volleybalcompetitie.
Een lekker aspergerecept!
We blikken terug op een geslaagd
paasvuur.
S.V. Nieuw-Balinge heeft een nieuw
voetbalteam opgericht.
Er komt een street- en breakdance
demo.
De Heugte organiseert een high
wine en een high beer! Leuk voor
vader- en moederdag!
De voetbalvereniging organiseert
een seizoensafsluiting.
Heb je je al opgegeven voor de
knutselmiddag van de kinderclub?
GJVV publiceert de
verlotingsuitslag.
…en nog veel meer!
We wensen u veel leesplezier!
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Het raadselspel

Als er een gat in zit,
zit er geen gat in.
Als er geen gat in zin,
zit er een gat in.
Wat is het?

De oplossing van het raadsel in de april editie van Kontakt is:
Een wc-bril.
De winnaar van deze maand is: Laura Wielink.
Laura, de prijs komt snel jouw kant op!
De prijsvraag van de maand mei luidt als volgt:

HOE KAN DIT?
Stuur uw antwoord in voor 21 mei 2017!

Het antwoord op de prijsvraag kunt u mailen naar: redactiekontakt@outlook.com of
inleveren op het kopij adres (Verlengde Middenraai 53a te Nieuw-Balinge), onder
vermelding van uw naam en adres.
Onder de goede inzendingen zullen we een leuke/lekkere prijs verloten en bezorgen bij de
prijswinnaar. In de volgende editie van Kontakt ziet u de oplossing en vertellen we u wie de
prijswinnaar is geworden!
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___________________________________________________________
Oud papier: Belangrijk bericht aan de bewoners van Nieuw-Balinge!
Door de nieuwe manier van ophalen van het oud papier zijn vrijwilligers langer bezig op de
zaterdagen. Daarnaast zijn er weinig vrijwilligers bereid om op de zaterdag te helpen.
Daarom hebben we besloten om het ophalen te verplaatsen naar de woensdagavond. Door
dan met 2 vrachtwagens te werken zijn de vrijwilligers minder lang bezig. We hopen op
deze wijze op meer vrijwilligers en een snellere manier van werken. Op 13 mei wordt er
nog gewoon op de zaterdag oud papier opgehaald. De data daarna komen te vervallen (8
juli, 23 september en 18 november). De nieuwe data zijn: 5 juli, 20 september en 15
november. We komen dan vanaf 18.30 uur bij u langs. We hopen op veel oud papier, wat
ten behoeve komt van de kinderen van de meester Sieberingschool.
Wilt u ons als vrijwilliger helpen?
Neem dan contact op met Marleen Pol: tel. nr. 06 30377345.
Dorpsblad Kontakt 2017
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Uitslag verloting GJVV
1e
2e
3e
4e
5e
6e

prijs
prijs
prijs
prijs
prijs
prijs

Coby Bouthoorn
Roel Wielink
Anneke Harteveld
Nico Brookman
Tijing
fam. Pennekamp

Levensmiddelenpakket t.w.v. €75,-.
Vleespakket t.w.v. €50,-.
€25,- contant
Klok
Etagère
Lantaarn + Jumbo bon

Tegoedbonnen: K. Wielink, Scholten, Gerwin Strijker, fam. Bouma,
Dirk Mulderij, Hilberink en Hennie Kroezen.

Hartelijk dank aan de verkopers van de loten en aan een ieder die loten gekocht heeft!
________________________________________________________________________

Bericht van de Heugte
Dorpshuis de Heugte:
Het adres voor al uw feesten en partijen
U kunt bij ons terecht voor:
Bedrijfs- en familiefeesten
Excursies
Theater/toneel
Exposities
Vergaderingen
Cursussen
Luncharrangement
Verschillende buffetten
BBQ

Tijdens het zomerfeest is onze keuken geopend van
16.00 uur tot 19.00 uur en van 22.00 uur tot 01.00 uur.
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Rommelmarkt bij de Hervormde Kerk

Rommelmarkt
Waar?

Bij de Herv. Kerk

Wanneer?

Zaterdag 13 mei a.s.

Hoe laat?

Van 8:30 – 12:00 uur

Voor wie?

Voor jong en oud!

Wat is er verkrijgbaar?
✓
2e hands spullen, boeken, planten,
oliebollen, knieperties
✓
Koffie met gebak/krentenbrood
✓
Broodje hamburger/frikandel
✓
Grabbelen en verloting.
Heeft u nog bruikbare spullen voor de rommelmarkt? Op maandag 8 mei a.s. vanaf 18.00
uur worden deze opgehaald. U mag uw spullen aan de straat zetten, dan halen wij het op.
Grote meubels zoals kasten, bedden of bankstellen zijn niet meer welkom. En we zijn geen
grofvuildienst! Alvast bedankt!

Tot ziens op 13 mei vanaf 8.30 uur
_____________________________________________________________________________________
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Dorpszorg
Beste inwoners,
Wij kunnen u berichten dat de “trommelactie” een groot succes is!
Ondanks dat de trommel hier en daar soms even bleef “hangen” zijn er uiteindelijk veel
mensen die hun top 5 hebben aangegeven, met op- en aanmerkingen maar ook met heel
veel leuke tips en ideeën!
Wij zijn een presentatie aan het voorbereiden waarvoor we iedereen uitnodigen aanwezig
te zijn. Het was nu nog net té kort dag om de uitnodiging in Kontakt te zetten en de datum
vast te leggen. Dus let op uw brievenbus!
Binnenkort ontvangt u de uitnodiging van de bijeenkomst die georganiseerd wordt door de
Dorpszorg werkgroep in samenwerking met dorpshuis “De Heugte” en Plaatselijk Belang!
Met vriendelijke groet,
Werkgroep Dorpszorg
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Uit het archief van de meester Sieberingschool
Onlangs plaatsten we op Facebook een oproep voor oude foto’s, die leuk zijn om te delen in
Kontakt. Door de meester Sieberingschool is hier gehoor aan gegeven. We kregen een
boek met allemaal oude foto’s, tekeningen, uitslagen van sportdagen, verslagen van
schoolreisjes enzovoort. Een aantal van de stukken uit dit boek willen we graag met u
delen.
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Uit het archief van de meester Sieberingschool
Een schoolfoto van 19 mei 1949
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Bericht van de wandel 4 daagse
Hallo allemaal,
De wandel 4 daagse wordt gehouden van 13 t/m 16 juni. Reserveer
deze datum alvast en loop gezellig mee! Wij hopen natuurlijk weer
op een groot aantal deelnemers. Neem gerust je familie, buren,
vrienden en kennissen mee of misschien wil je wel meedoen met je
sportteam of verenigingsgroepje. Het kan allemaal, het is immers
een activiteit voor jong en oud!
Er kan gestart worden vanaf 18.00 uur bij de meester Sieberingschool.
Deelname: 3 euro p.p./met medaille. 1 euro p.p./zonder medaille.
Er kan gekozen worden uit een korte of een lange route.
Graag maken we er samen een gezellig evenement van en zien u allen hopelijk aan de
start verschijnen.
Groeten,
Het wandel 4 daagse team

_____________________________________________________________________________________
Aankondiging pokertoernooi de Heugte
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Bericht voor de dorpen
Maak kans op subsidie voor culturele activiteiten in Midden-Drenthe
Draagt u cultuur een warm hart toe? Denkt u weleens aan het organiseren van culturele
activiteiten voor een groot publiek, maar ontbreekt het aan financiële middelen? Dan is dit
uw kans om aanspraak te maken op een subsidie tot maximaal 50% in de kosten voor
culturele activiteiten in Midden-Drenthe.
Past uw project binnen het thema ‘cultuurparticipatie gericht op toerisme’? Dien dan uw
plan in vóór 1 juni 2017. Het subsidieplafond hiervoor is vastgesteld op €17.500,-. Meer
weten? Kijk op www.middendrenthe.nl, zoek op cultuur.

_____________________________________________________________________________________
Het 35+ team: Een nieuwe tak bij S.V. Nieuw-Balinge

Omdat er ook voetballers zijn die het wat rustiger aan willen doen en niet teveel
trainingsuren meer willen maken, is voetbalvereniging Nieuw-Balinge begonnen met een
35+ team. In navolging van de dames zijn er nu ook mannen die op de vrijdagavond tegen
een balletje kunnen gaan trappen. Tot nu toe gaat ze dat uitstekend af, want van de twaalf
gespeelde wedstrijden tijdens drie competitieavonden werden er maar liefst tien gewonnen,
eentje gelijk gespeeld en maar eentje ging verloren.
Dat het team draagkracht heeft werd niet alleen duidelijk door het grote aantal voetballers
dat zich meldde, maar dat bleek ook bij het benaderen van sponsors om de voetballers
goed voor de dag te laten komen wat betreft de kleding. In korte tijd werden zes bedrijven
bereid gevonden om de kosten hiervan op zich te nemen. Deze
bedrijven waren Kroezon Hoogeveen, Tump Techniek, M&H
Techniek, Koffie- en theehuis Bi’j Oons, Harald Kroezen Bouw en
R&R Montage. Door al deze bijdragen was het niet alleen mogelijk
alle spelers van een fraai tenue te voorzien, maar er konden ook
tassen en een mooie presentatiejas aangeschaft worden.
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Dankbetuiging
Wij danken iedereen voor de overweldigende belangstelling en kaarten die wij mochten
ontvangen, na het plotselinge overlijden van mijn man, vader en opa Henk Sallomons.
Dank,
H. Sallomons-Dijkhuis
Kinderen en
Kleinkinderen

_____________________________________________________________________________________
Paasvuur
Ondanks de slechte weersvoorspellingen, vielen de
weersomstandigheden mee en was er veel
publiek. De paasbult werd door 70 kinderen met
fakkels in brand gestoken. De kinderen waren hun
eigen kleine vuurtjes aan het maken van takken
en hooi. Het was jammer dat het rond 20.00 uur
begon te regenen. Desondanks was het een
geslaagd paasvuur.
De jeugdsoos verzorgde de vele bezoekers die
aanwezig waren met een hapje en een drankje.
Dit was, net als andere jaren, weer goed voor
elkaar! Ook de kinderen kregen dit jaar weer een
zakje chips en wat drinken, dat aangeboden werd
door Plaatselijk Belang.
Een jury (Gemeente en Dorpenoverleg) die elk jaar alle paasbulten in de gemeente
Midden-Drenthe controleert op volume, vorm, netheid, materiaal en de meiboom, waren
van mening dat Nieuw-Balinge en Westerbork de eerste prijs van €200,- hadden verdiend.

Dorpsblad Kontakt 2017
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Felicitatiepagina
Sven Paas wordt 5 op 29 mei!

___________________________________________________________
Natuurmonumenten aan het werk
Er gebeurt zoveel bij Natuurmonumenten rondom NieuwBalinge. Even een kleine opsomming van de laatste
maanden:
•

•

•

Er is 6 hectare voormalig landbouwgrond aangekocht aan de Koolveen net ten
noorden van het gasstation. Eerst haalt Natuurmonumenten de rijke bovenlaag weg.
Daarna zorgt het strooien van heidemaaisel uit het Mantingerveld ervoor dat
heideplanten hier sneller kunnen ontkiemen. Het is de bedoeling dat er uiteindelijk
een natuurgebied ontstaat vergelijkbaar met en aansluitend aan het Mantingerveld.
Zou je hier dan ook het heideblauwtje kunnen zien en de veldleeuwerik kunnen
horen?
In het Mantingerzand zijn berkenboompjes verwijderd en is de bodem afgeplagd
zodat de jeneverbes daar weer kan ontkiemen. Het plagsel is naar het Koolveen
gebracht. Daar kan het nu nog wat inzakken. Uiteindelijk zal het ervoor zorgen dat
het gebied daar wat meer reliëf krijgt.
Vrijwilligers onderhouden de oeverzwaluwenwand tegenover het Lentscheveen. Een
aannemer heeft de wand gemaakt. Maar vrijwilligers uit Nieuw-Balinge steken de
wand recht af en vullen gaten met zand. Zo kunnen oeverzwaluwen hier hun nest
maken.

Aanspreekpunt Natuurmonumenten
Het afgelopen jaar heeft er een reorganisatie
plaatsgevonden bij Natuurmonumenten. Als
coördinator natuurbeheer is Han Duyverman (0620369931) nu aanspreekpunt voor natuurgebied
Mantingerveld. Voor vragen en opmerkingen kunt u
hem altijd bellen. Andre Pol (06-54295233) zal
vaak in het veld te zien zijn als boswachter
natuurbeheer en toezichthouder-BOA. Hij ziet er
bijv. op toe dat honden aangelijnd zijn of hij
verwijst mensen naar losloopgebieden.
Foto: Natuurmonumenten; de oeverzwaluwenwand.
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Ingezonden verhaal
Puerto de Mogan
Hoeveel treden het waren, driehonderd of vijfhonderd, steeds hoger stijgend naar de kale
lava-rotsen in de blauwe hemel, ik heb ze niet geteld. Want met elke stap kwam ik méér in
een andere wereld: de cactussen werden groter en de witte huisjes kleiner. Wanneer je je
omdraaide en naar beneden keek, lag de immense Atlantische Oceaan steeds dieper onder
je. Het eiland leek steeds kleiner te worden, hoe hoger ik steeg. Het pad was smal en de
kleine huizen dichtbij. In één ervan zag ik een vrouw die een plastic tas met groente en
fruit aan het uitpakken was- grote zoete aardappelen, enorme mango’s en wortels, en iets
met groene sprieten. Ik keek naar haar en kon haar leeftijd niet schatten. Ze had grijs lang
haar, een jurk met bruine bloemen erop en een verweerd gezicht. Ik liep door en bedacht,
dat ze het voedsel dat ze NIET zelf verbouwde op haar zakdoekje zwarte grond, elke dag al
die trappen omhoog moest zeulen.
Toen de treden ophielden, ging ik op een grote lava-kei zitten en verdronk in het uitzicht
van een eindeloze hemel boven de turkooizen zee. Overal waren zonnevlekken op het
water, de golven schitterden rond de witte scheepjes in de haven van het dorp. Zó zou ik
nog wel heel lang willen blijven zitten. De zon verwarmde me en een lichte bries streek
langs mijn haar.
Op de terugweg, met mijn ogen op het verre water gericht, zo nu en dan stilstaand om de
rood-bloeiende cactussen en de paars-rose bougainvillea’s te bewonderen, bedacht ik dat
eens de mensen met al die zware stenen hadden gesjouwd om hun onderkomens te
bouwen.
Het was stil, heel stil. Een poesje stak het pad over. Na een tijd hoorde ik in de verte een
stem die, naarmate ik de trappen afdaalde, steeds harder begon te roepen. Tenslotte
kwam ik bij een van de huisjes en het bleek de vrouw in de bloemenjurk te zijn, die
vloekend in het Spaans naar een kleine jongen schreeuwde. Hij keek haar een tijd stil aan,
maar riep tenslotte brutale woorden naar zijn moeder. Zo’n verschrikkelijke ruzie in die
weidse stilte en ik dacht ineens terug aan mijn eigen moeder die vroeger ook zo roepen
kon, zo, dat het galmde in de straat. Alleen zei ik nooit iets terug.
Nu schrok ik er wel van, maar niet meer zo erg als toen. Ik bespeurde een gevoel van
verbinding met het kind. En hoewel ik het naar vond, kon ik nu bedenken dat dat
moederlijke roepen ergens vandaan kwam.
De Spaanse vrouw zat in een boekje te schrijven – misschien wat ze uitgegeven had – en
riep over haar armoe of ongeluk. Zo was het ook met mijn moeder – ze was niet arm,
maar wel ongelukkig. Daarin waren ze beiden eenzaam. Dat had ik in al die jaren geleerd:
het schreeuwen gaat ergens over.
Stil liep ik naar beneden, waar ik aan de haven neerzat en de windjammers bewonderde
op het glinsterende water.
Alexandra van’t Veer
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Vrijdagavond eten bij Bi’j Oons
Beste inwoners van Nieuw-Balinge,
Zoals jullie weten kan er bij Bi’j Oons iedere vrijdagavond
aangeschoven worden voor een heerlijke huisgemaakte
maaltijd. We vinden het heel erg leuk dat steeds meer mensen
de weg naar ons theehuis weten te vinden en ’s avonds gezellig
aanschuiven! Voor een bedrag tussen de 6 en 8 euro krijgt u een uitgebreide huisgemaakte
maaltijd met uiteraard een heerlijk toetje na! De drankjes die u erbij besteld komen er nog
overheen.
In ieder Kontakt plaatsen we het menu voor de komende maand, zodat u precies weet wat
we samen gaan eten. Heeft u zelf suggesties of wensen, dan horen we dit natuurlijk graag!
Menu voor de maand mei:
5 mei, Bevrijdingsdag: diverse lekkere ovenschotels en
preitaart

12 mei: heerlijke pannenkoeken met spek, kaas of droge
worst, maar een lekkere naturel pannenkoek kan ook.

19 mei: Chinese rijsttafel

26 mei: asperges met zalm

Heeft u trek gekregen?! Meldt u zich dan de donderdag ervoor aan, dan staat ook voor u
om 18.00 uur een bordje klaar!
Met vriendelijke groet,
Jan en Aukje van Bi’j Oons
Dorpsblad Kontakt 2017
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Zó stemde Nieuw-Balinge op 15-03-2017 voor de Tweede Kamer
PVV
VVD
CDA
SP
PvdA
Chr.Unie
Groen Links
D66
SGP
Partij v.d. Dieren
50Plus
Forum v. Democratie
Ondernemerspartij
VNL (Voor Nederland)
Nieuwe Wegen
Geen Peil
Piratenpartij
Lokaal in de Kamer
Blanco
DENK

2017
116 17,8 %
100 15,3
89 13,6
83 12,7
52
8,0
44
6,7
36
5,5
30
4,6
29
4,4
26
4,0
23
3,5
12
1,8
3
0,5
3
0,5
2
0,3
2
0,3
1
0,1
1
0,1
2
0,3
--- --- +
654 100,0 %

2012
10,7 %
21,1
7,5
8,3
32,6
7,2
1,1
2,1
4,5
1,1
1,7
----------0,5
-----

2017 Landelijk
13 %
21
12
9
6
4
9
12
2
3
3
2
------------2

De PVV is in Nieuw-Balinge de duidelijke winnaar geworden van de verkiezingen voor de
Tweede Kamer op 15 maart 2017 en de PvdA de grote verliezer. De teloorgang van
laatstgenoemde partij in ons dorp is opmerkelijk. Zie onderstaande tabel met
verkiezingsuitslagen sinds 2010:
2010
2012
2014
2015
2017

Gemeenteraad
Tweede Kamer
Tweede Kamer
Prov. Staten
Tweede Kamer

40,0 %
32,6 %
30,0 %
17,1 %
8,0 %

Klaarblijkelijk voelen zich veel Nieuw-Balingers steeds minder vertegenwoordigd door de
PvdA. Begrijpelijk, want landelijk wordt geklaagd dat deze partij niet veel meer doet voor
de minderbedeelden in onze maatschappij en het grootkapitaal, dus de banken en de grote
ondernemingen die steeds grotere winsten maken, hun gang laat gaan.
Bijna alle partijen hebben geprofiteerd van het feit dat veel kiezers in ons dorp de PvdA de
rug hebben toegekeerd. Alleen de VVD verloor duidelijk en de Christen Unie een beetje. De
SGP met trouwe kiezers uit kerkelijk milieu bleef stabiel. Waar zijn de stemmen van de
Christen Unie heen gegaan? Naar het CDA wellicht.
Dat de PVV in Nieuw-Balinge de meeste stemmen kreeg, is opvallend. Van de 20
stembureaus in de gemeente Midden-Drenthe zijn er maar 2 waar de PVV de grootste
werd: zoals gezegd ons dorp, maar ook Buurtgebouw De Raat in Beilen-West, met
opkomstpercentages van resp. 82,9 % en niet minder dan 93,5 %. Nieuw Balinge kent de
problemen niet die steden in andere delen van het land hebben met buitenlanders en
asielzoekers. Klaarblijkelijk zijn het in ons dorp voor een groot deel proteststemmen
geweest. “Het moet anders”, dus stemmen we PVV.
Ook interessant is het om te constateren dat Jesse Klaver met zijn Groen Links in
tegenstelling tot het landelijk beeld in Nieuw-Balinge maar weinig aanhang heeft
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verworven. Wellicht spreekt het optreden van Jesse, een goedgebekte Hollandse
hemelbestormer, hier niet aan.
Tot slot wat interessante, losse informatie.
De PvdA had met 171 namen de meeste personen op de kandidatenlijst staan. Daarvan
kwamen er uiteindelijk 9 in de Kamer. Voorheen 38. De Vrije Democratische Partij (VDP),
lijst # 28, had slechts 1 kandidaat en die haalde het niet.
De Partij voor de Dieren had de oudste (93 jaar) en de jongste (16 jaar) kandidaten
gesteld.
Last but NOT least. Zoals ook elders in de maatschappij merkbaar is, zijn vrouwen vanuit
een vroegere, onrechtvaardige achterstandspositie aan een gestage opmars of inhaalslag
bezig. Waren er bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer in 2012, landelijk gezien, nog
32 % vrouwelijke kandidaten, in 2017 bedroeg dit percentage 35 %. Wanneer het in dit
tempo doorgaat, zijn er nog 5 verkiezingen voor het parlement nodig om de door velen
gewenste evenwichtsdrempel van 50 % te realiseren. Bij verkiezingen om de 4 jaar zou dit
over 5 x 4 = 20 jaar het geval zijn. Dat duurt wel wat lang, hè? Maar aan de andere kant is
het zo dat als het veel sneller zou gaan, de kans of volgens sommigen het gevaar bestaat
dat de ontwikkeling doorschiet en die drempel van 50 % wordt overschreden. Dat zullen
veel mannen op hun beurt waarschijnlijk als ongewenst beschouwen en misschien enige
vrouwen ook wel.
J.H.
________________________________________________________________________

Mededeling Plaatselijk Belang
De ledenvergadering van 18 april is door zeven leden bezocht.
Tijdens deze vergadering is er afscheid genomen van Gert
Slomp en van Peter Kroezen. Zij worden bedankt voor hun
inzet als bestuursleden voor Plaatselijk Belang. Ook werden
tijdens deze vergadering vragen gesteld door de leden; o.a. over de website van NieuwBalinge. Veel inwoners vinden het jammer dat deze niet meer up-to-date is. We komen er
later op terug hoe we dit aan gaan pakken. Deze maand komt Anneke Kroezen langs om
de contributie voor Plaatselijk Belang op te halen.
________________________________________________________________________

Seizoensafsluiting S.V. Nieuw-Balinge
Zaterdag 13 mei.
Vanaf 17.00 uur tot ‘gezelligheid kent geen tijd’.
Met barbecue & live muziek
van Henk-Jan Tangenberg.
Iedereen is welkom! Ook voor onze supporters!
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Aankondiging Goudplevierrun
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Uit het archief: September 1976
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___________________________________________________________

Wilt u ook adverteren in Kontakt?
Dat kan!
Mail naar redactiekontakt@outlook.com
32
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Wandeltocht de Heugte
Voor het tweede jaar werd door dorpshuis de Heugte
een paaswandeltocht georganiseerd. Het was weer
een mooie route. Je kon kiezen uit 6 of 15 km. De 15
km ging deze keer door het staatsbos en het
Geeserveld. Er deden in totaal 36 wandelaars mee. Op
een paar kleine buitjes na, was het goed wandelweer!
Na het wandelen
kon men
aanschuiven
voor een
heerlijke brunch.
De paasbrunch
was zeer
goed verzorgd
en er was veel
aandacht aan
besteed.
Al met al wordt terug gekeken op een geslaagde dag
die voor herhaling vatbaar is. Hopelijk doen
er volgend jaar nog meer wandelaars mee.
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Recept: Aspergetaart
Ingrediënten
5 plakjes filodeeg
1 kg witte asperges
3 bosuien
100 g cambozola (kaas)
100 ml slagroom
3 eieren
1 el olijfolie
Benodigdheden: Ovenschaal (20 x 25 cm)
1. Laat het deeg ontdooien en leg onder een natte doek om uitdroging te voorkomen.
Snijd de houtige onderkant van de asperges. Schil met een dunschiller de asperges
een paar cm vanaf het kopje van boven naar beneden, rondom. Voorkom dat het
kopje afbreekt door er niet te veel druk op te zetten. Breng een ruime pan water
met zout aan de kook en kook de asperges 5 minuten.
2. Snijd de bosui in ringetjes en de kaas in blokjes. Meng de slagroom, kaas, eieren en
bosui in een kom en breng op smaak met peper en zout. Verwarm de oven voor op
200 °C.
3. Vet de ovenschaal in en bekleed met 1 vel filodeeg en bestrijk met het kwastje dun
met olie. Herhaal dit met de overgebleven vellen filodeeg en leg ze eroverheen. Leg
de asperges met de kopjes om en om op het filodeeg en schenk het kaasmengsel
erover. Bak de aspergetaart in het midden van de oven in ca. 35 min. goudbruin en
gaar.
Je kunt de taart 1 dag van tevoren bereiden. Bewaar afgedekt in de koelkast. Verwarm de
taart op de dag zelf ca. 15 minuten in de oven op 160 °C. Dek de schaal af wanneer de
taart te donker wordt.
Ook lekker om verse peterselie over de taart te strooien voor hij de oven in gaat.

_____________________________________________________________________________________
Eindstanden damesvolleybal GJVV knappercompetitie
Het volleybalseizoen is ten einde en de eindstanden zijn bekend. Al
jaren wordt er gespeeld in de zogeheten Knappercompetitie. De
heer Knapper was jarenlang gymleraar in Hoogeveen en zette in de
jaren ‘60 een recreatie competitie op. Tot op de dag van vandaag is
de wedstrijdorganisatie van de ongeveer 70 teams in zijn handen!
De wedstrijden worden op doordeweekse avonden gespeeld, in
Hoogeveen en omliggende dorpen. Het is vooral een leuke
competitie met de nadruk op sportiviteit en eigen inbreng wat
betreft het regelen van scheidsrechters en tellers en alles wat er
verder bij een wedstrijd komt kijken.
GJVV kwam afgelopen seizoen in deze competitie uit met 4 dames teams. Dames 3 en 4
spelen in de zesde klasse en werden respectievelijk 5e en 3e van de 7. Dames 2 speelt in de
vijfde klasse en werd 4e van de 7. Dames 1 komt uit in de eerste klasse en eindigde als 6e
van de 8. Voor iedereen dus klassebehoud!
We trainen nu nog even rustig door tot aan de zomer en gaan er qua wedstrijden allemaal
weer vol tegenaan in oktober!
Dorpsblad Kontakt 2017
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Street– en breakdance in de Heugte
Nieuw-Balinge in beweging!
Daarom gaan we van start met
een dans demo. Dit is een aantal
jaren geleden ook gedaan en
daar zijn toen een paar leuke
dansgroepen uit ontstaan.
We hopen dat het nu ook weer
gaat lukken?
De danslessen worden gegeven
op de woensdagen!
Na de 10 lessen kunnen jullie dan
ook optreden op de bonte avond
tijdens het zomerfeest!
Als er een paar groepen blijven
bestaan neemt GJVV het na de
vakantie over.
Basisgroep vanaf 8 jaar, maar
zeker ook tieners en ouder van
harte welkom bij de demo avond
op 10 mei a.s.!

___________________________________________________________
Kinderclub: Woensdag 10 mei 2017
Woensdag 10 mei 2017, van 15.00 uur tot 16.30 uur hebben we weer een leuke kinderclub
middag. We gaan knutselen onder leiding van Jacqueline Zwiebel, van Kreakracht. We gaan
nog niet verklappen wat we gaan knutselen, want dat is een verrassing. Knutselen met
Jacqueline is altijd leuk en gezellig!
Kom je ook? Geef je dan op voor 3 mei bij:
Manuela Mulderij, Vossenveen 18 Nieuw-Balinge
Tjitske Bruinenberg, Haarweg 39 Nieuw-Balinge
Onderstaande opgavestrook graag inleveren voor 3 mei 2017.
--------------------------------------------------------------------------------------------------Kinderclub 10 mei 2017
Naam:___________________________________________________________
Leeftijd:__________________________________________________________
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Activiteitenkalender mei / juni

MEI
10 mei

Kinderclub

10 mei

Street- en breakdance demo

13 mei

Oud papier

13 mei

Rommelmarkt Hervormde Kerk

13 mei

Seizoensafsluiting S.V. Nieuw-Balinge

20 mei

Dansavond de Heugte

21 mei

High wine/high beer

27 mei

Bingo de Heugte

JUNI

40

13-16 juni

Wandelvierdaagse

16 juni

Pokertoernooi

24 juni

Bingo de Heugte

25 juni

High wine/high beer
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Huisartsen

Openingstijden Gemeentehuis

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
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

• Westerbork, B.G. van Weezelplein 10
Dinsdag van 8.30 tot 12.00

Fysiotherapie

Weekenddiensten

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

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 2017
Chr. Geref. Kerk Nieuw-Balinge

Preekrooster 2017
Ned. Hervormde Kerk Nieuw-Balinge

● Zondag 7 mei
9.30 uur Ds. P. Roos
14.30 uur Ds. P. Roos
● Zondag 14 mei
9.30 uur Ds. B. Reinders
14.30 uur Ds. J. Jonkman
● Zondag 21 mei
9.30 uur Ds. B. Reinders
14.30 uur Ds. B. de Graaf
● Donderdag 25 mei (Hemelvaartsdag)
9.30 uur Ds. G. van ‘t Spijker
● Zondag 28 mei
9.30 uur Ds. H.J.Th. Velema
14.30 uur Ds. H.J.Th. Velema
● Zondag 4 juni (eerste Pinksterdag)
9.30 uur Ds. H.J.Th. Velema
14.30 uur Ds. B. de Graaf
● Maandag 5 juni (tweede Pinksterdag)
9.30 uur Ds. A.K. Wallet
Wijzigingen voorbehouden. In de ochtend is er
oppas voor de kleinsten in het jeugdgebouw ‘Het
Anker’.

• 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

● Zondag 7 mei
10:00 uur prop. M.G.M. Mudde (Nijkerk)
19:00uur ds. M. Noorderijk
● Zondag 14 mei (VHA)
10:00 uur ds. W.G. Hulsman (Genemuiden)
19:00 uur ds. M. Noorderijk
● Zondag 21 mei (HA)
10:00 uur ds. M. Noorderijk
19:00 uur ds. M. Noorderijk
● Donderdag 25 mei (Hemelvaartsdag)
10:00 uur ds. M. Noorderijk
● Zondag 28 mei
10:00 uur ds. G.H. Koppelman (Wapenveld)
19:00 uur ds. J.M. Viergever (Onstwedde)
● Zondag 4 juni (1e Pinksterdag)
10:00 uur ds. M. Noorderijk
19:00 uur ds. H. Born (Rouveen)
Wijzigingen voorbehouden. In de ochtend is er
oppas voor de kleinsten in de consistorie bij de
kerk.

Gym 55+ers in Dorpshuis de Heugte

Koersbal in Dorpshuis de Heugte

Dinsdag van 9.15 uur tot 10.00 uur,
Loop gerust eens binnen!

Woensdag van 9.30 uur tot 11.30 uur.
Nieuwe leden zijn welkom!
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Ophaalschema containers
10-05 ORANJE
31-05 GROEN
17-05 GROEN
07-06 ORANJE
24-05 ORANJE
14-06 GROEN
30-05 GRIJS
21-06 ORANJE
Oud Papier
Oud papier wordt opgehaald door de mr.
Sieberingschool op 13 mei, 5 juli, 20 september,
15 november.
Vanaf 18.30 uur (8.30 uur op 13-5) wordt het
oud papier met een pers/kraakwagen
opgehaald. Het verzoek om het papier
gebundeld, in dozen of in de daarvoor bestemde
container, aan de weg te zetten. De handvatten
van de container naar de weg toe zetten. Voor
de Breistroeken geldt; het papier langs de
hoofdroute zetten!
Politie
Bureau Hoogeveen
Griendtsveenweg 5, Hoogeveen
Postbus 107, 9400 AC Assen
Geopend: ma t/m za 9.00 – 17.00 uur
vrijdagavond tot 21.00 uur.
Bureau Beilen
Ettenstraat 9, Beilen
Postbus 107, 9400 AC Assen
Geopend: ma t/m vrij 9.00 – 17.00 uur
Telefoonnummer: 0900 88 44
Alarmnummer: 112
Meld Misdaad Anoniem: 0800 70 00
Voor aangifte via internet, contact met
wijkagent etc.: www.politie.nl
Trombosedienst
Iedere dinsdagmorgen in Dorpshuis de Heugte.

Contactgegevens Humanitas
• Midden-Drenthe
midden-drenthe@humanitas.nl
• Zuid-Drenthe
zuid-drenthe@humanitas.nl
• Tel. (0528) 27 79 92 | www.humanitas.nl
Ophalen grof vuil of container stuk?
Gemeente Midden Drenthe: (0593) 53 92 22
Grof vuil brengen naar: Milieustraat Beilen,
Eursing 2a: maandag gesloten, dinsdag en
vrijdag geopend van 8.00-12.00 en 13.0015.00, woensdag en donderdag geopend van
12.30 tot 15.00, zaterdag geopend van 8.00 tot
12.00.
www.middendrenthe.nl > Afvalwijzer

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

28
23
69
32
61
24
24

62
33
19
55
61
50
52

22
33
11
55
61
00
45

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

33
53
28
34
26
26
26

33
53
61
82
69
40
32

66
00
11
48
44
38
88

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

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

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

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

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

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

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

• 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

Kindcentrum Siebering (0-12 jaar)

Haarweg 27 – Tel. (0528) 32 13 55

Zoekt u opvang voor uw kinderen of wilt u
uw peuter voorbereiden op school dan
kunnen jullie terecht bij kindcentrum
Siebering.

e-mail: info.sieberingschool@obomd.nl
Schoolfonds
Het Schoolfonds van de meester Sieberingschool in
Nieuw-Balinge, is opgericht op 6 september 1979.
De leden van het schoolfonds zijn mensen die de
meester Sieberingschool een warm hart toedragen
en daarom jaarlijks een financiële bijdrage geven
die ten goede komt aan de leerlingen. In
september/oktober wordt de jaarlijkse
ledenbijdrage opgehaald. Bent u geen lid en wilt u
dit wel graag worden, meldt u zich dan aan bij één
van de bestuursleden of bij de vertegenwoordiger
van het schoolteam.
Bestuursleden:
Voorz. Albert Wielink
Penn. Raymond Peters
Secr. 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

S.V. Nieuw-Balinge

Op maandag-, woensdag- en vrijdagmorgen
van 8:30-11:30 is er peuteropvang voor
peuters van 2 tot 4 jaar. Op deze ochtenden
bereiden wij jullie peuters spelenderwijs
voor op de basisschool. We spelen in de
speelhoeken, we gaan knutselen, lezen een
boekje en zingen liedjes in de kring en leren
samen spelen. Een paar keer per jaar doen
we activiteiten met groep 1 en 2 van de
basisschool. Zo hebben de peuters een fijne
doorgaande lijn naar de basisschool en
maken we de overstap zo fijn mogelijk.
Naast deze peuterochtenden bieden wij ook
kinderopvang aan. Zo kan er voor de
peutergroep aan al eerder gespeeld worden
of na tijd een broodje gegeten worden. Ook
op andere tijden/dagen en in de vakanties
kan uw kind komen spelen bij ons. Elke dag
na 14:00 uur is er buitenschoolse opvang
mogelijk.
Kijk voor meer informatie op
www.kitsprimair.nl of kom eens gezellig
langs voor informatie en neem een kijkje.
Jeugd- en tienersoos

Op www.svnieuw-balinge.nl vindt u informatie over
de vereniging, alle jeugd- en seniorenteams,
wedstrijdinformatie, foto’s en andere activiteiten
binnen onze vereniging. Ook kunt u hier lezen hoe
u lid kunt worden of contact met ons kunt
opnemen. Telefoonnummer kantine: 0528 321241.

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

Openingstijden dorpshuis de Heugte

S.V. Nieuw-Balinge

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Vrijdag
Keuken
Zaterdag
Keuken Bingo
Zondag
Keuken

De voetbalvereniging van Nieuw-Balinge
heeft een gezamenlijke jeugdafdeling met
Witteveen: WNBC ’09. Er zijn 8 jeugdteams.
Tevens zijn er 2 herenteams en 2
damesteams.

09.00
09.00
09.00
16.30
16.30
22.30
20.30
17.00
17.00

–
–
–
–
–
–
–
–
–

12.00
12.00
12.00
20.00
19.00
01.30
23.30
21.00
19.30

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

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

Voor meer info kunt u zich wenden tot het
bestuur:
Evelien Sok (voorzitter)
Inge Tump (afdeling jeugd)
Snacks kunnen op vrijdag en zondag ook telefonisch Winfred Sallomons (wedstrijdsecretaris)
besteld worden: (0528) 32 13 00.
Harry Hurink (penningmeester)
Netty Jager (ledenadministratie)
Verder is het dorpshuis op alle dagen geopend op
Miranda Schutte (scheidsrechtercoördinator)
afspraak, voor diverse activiteiten.
Lo Dijkstra (leden)
Website: www.svnieuw-balinge.nl
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GJVV
Bestuur:
Voorz. Evelien Sok
Penn. Fia Jager
Secr. Delia Slomp
Lid
Heidi Koekoek
Lid
Mariska Schonewille
MAANDAG; Volleybal
Dames recreanten 3 en 4
DINSDAG; Volleybal
Herenvolleybal (16+)
WOENSDAG; Volleybal
Dames Recreanten 1
DONDERDAG; Volleybal
Dames Recreanten 2
DONDERDAG: gymnastiek
1e groep, vanaf 4 jaar
2e groep
3e groep

Welzijnswerk Midden-Drenthe
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.

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

32
32
32
32

14
12
10
10

82
24
11
24

19.00 – 20.00
20.30 – 21.30
19.30 – 20.30
19.30 – 20.30
17.15 – 18.00
18.00 – 18.45
18.45 – 19.30

Welzijnswerk is er voor alle inwoners van de
gemeente Midden-Drenthe. U kunt met al
uw vragen op het gebied van wonen, welzijn
en zorg bij ons terecht. Maar ook met
vragen over bijvoorbeeld mantelzorg,
vrijwilligerswerk en leefbaarheid.
-U kunt ons bellen van maandag tot en met
donderdag van 08.30 – 17.00 uur en op
vrijdag van 08.30 – 12.00 uur op
telefoonnummer 088 16 51 200.
-U kunt een e-mail sturen naar:
beilen@welzijnswerkmd.nl
smilde@welzijnswerkmd.nl
westerbork@welzijnswerkmd.nl
-Of ons bezoeken:
Op maandag tot en met donderdag van
08.30 – 12.00 uur:

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!

*Karspelstraat 5, 9411 ND Beilen
*Stuurboord 1, 9422 HT Smilde
*Burg. v. Weezelplein 10, 9431 AG
Westerbork

Kapsalon Priscilla
Tel. (0528) 32 16 44
Dinsdag, donderdag en vrijdag geopend van 8.30
tot 18.00. Tussen 12.00 en 13.00 gesloten.
Zaterdag geopend van 8.00 tot 13.00.

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

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

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

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

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

Openingstijden winkel:
Maandag
Dinsdag t/m donderdag
Vrijdag
Zaterdag

09.00 tot
08.00 tot
08.00 tot
08.00 tot

18.00 uur
18.00 uur
17.30 uur
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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