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A P R I L

Zitting in de keet bij de paasbult. Af en toe is het kleumen! Fijn dat sommigen lekker warm eten komen brengen!

VAN DE REDACTIE
We kunnen ons bijna geen landschap meer voorstellen zonder sneeuw. Alsof het maar geen voorjaar werd.
Zelfs in maart nog vaak sneeuw en gladde wegen. De kinderen spelen buiten en iedereen lijkt uit de
winterslaap te komen, want het voorjaarszonnetje laat zich steeds vaker zien! Er is buiten veel te doen. De
Paasbult met al ons snoeihout is in vlammen opgegaan. Maar de ‘paasbultwachten’ van Plaatselijk Belang
hadden in maart heel wat kou te trotseren. Gelukkig werd er af en toe lekkere warme kost gebracht! Zie
foto hierboven. Meer berichten van Plaatselijk Belang, o.a. de uitnodiging voor de komende
ledenvergadering, in deze uitgave.
Voor deze uitgave van Kontakt werd weer veel kopij aangeleverd. Wat nog meer:
 Er is een aankondiging dat het geschiedenisboek van Nieuw-Balinge, met als titel: ‘Op de rand van
veen en zand’, officieel zal worden uitgegeven op de jubileumavond van Plaatselijk Belang.
 De fam. ’t Hoen laat ons allen weten hoe het met hen gaat in Wezup.
 Aankondigingen van SV Nw-Balinge, o.a. wanneer het jeugdmixtoernooi gehouden wordt.
 En wilt u potgrond aanschaffen, lees dan eerst de oproep van de peuters in deze uitgave!
 Tienersoos Teenspirit vertelt ons het een en ander.
 En u kunt lezen wie zich hebben aangemeld voor de dorpsreünie, maar ook hoe de avond er uit ziet
en wat voor spullen van/over Nieuw-Balinge die avond te koop zijn!
 Wilt u mee met de motortoertocht, dan kunt u meer hierover lezen in de editie van Kontakt.
 De Goudplevierrun is er met een aankondiging en een oproep.
 En wil je eens weer terug naar de jaren 70, 80 en 90? Kom dan 18 mei naar ‘de Heugte’. Lees de
aankondiging en meer info hierover in deze uitgave!
 Ook hebben we wat leuke weetjes over de zon én over de Nederlandse taal en ons dialect.
 En….. nog veel meer!

Veel plezier bij het lezen van Kontakt-april!

Wifi vroeger ingezet als wapen in oorlog, nu consumentenproduct...
Wisten jullie dat wi-fi in de oorlog werd gebruikt om via subtiele golven de vijand langzaam onschadelijk te maken?Wat
het direct doet is je natuurlijke aura bescherming doorboren. Het werkt in op je chakra’s, dus op energetisch niveau. Het
werkt ook direct in op je hersenen. Vooral op de parasympaticus en de pijnappelklier: Zij reguleren allerlei hormonen en
stoffen die je rustig maken, je goed kunnen laten concentreren, mediteren, slapen en nadenken. Na enkele maanden in de
wi-fi, raken deze organen ontregeld. Je krijgt vele verschillende klachten. Je word dus ‘zieker’. En daarvoor gebruikte het
leger dit middel om de vijand zwak te maken.
Het verhoogt de trilling van de hersenen, net als eten in een magnetron. Ze worden dus ‘ verhit’ na bellen of het leven in
straling. Hierdoor kan je de volgende klachten ervaren: Paniekaanvallen, suicide-gevoelens, onrust, chaotische gedachten die je
niet kan stoppen. Maar bij langer en intensiever gebruik: Tia’s, herseninfarcten, tumoren, zoals ook in je lichaam. Er zijn inmiddels
al veel mensen bekend die hierdoor leukemie, kanker en tumoren in hun hele lichaam krijgen. Straling muteert je cellen! Je cellen
vernieuwen zich dagelijks. Bij koeien die onder een hoogspanningskabel leefden, werden kalveren geboren met meerdere
hoofden of benen. Deze straling van wifi en gam, werkt ook in op al je cellen en muteert deze op een negatieve manier.
Bovendien moet je lichaam de hele dag vechten tegen straling en verbruikt daardoor je hele vitamine reserves. Er is bij velen een
extreem vitamine B-tekort, calcium en magnesium vastgesteld. Zelfs bij heel gezond eten en voedingssupplementen innemen, zul
je toch dagelijks last hebben van opgezette klieren en vaker hoofdpijn en griep. Je zal merken dat je op andere tijden gaat
slapen,je dag- en nacht-ritme verschuift. Je kan slecht in slaap vallen, vreemde dromen (Je hersenen staan onder hoogspanning,
ook in de nacht, natuurlijk is er een disbalans!) en vaker wakker worden. Vermoeid er uit zien, zelfs na goede nacht slapen:
Allemaal straling!
Slim om dat te gebruiken tijdens oorlogen, je vijand verzwakt ernstig en kan zich niet meer verzetten.
Dit middel wordt dus door onze regering als consumenten-product aan ons verkocht, en ondertussen zelfs hele steden met
wi-fi hotspots volgestopt. In het buitenland wordt hier heel anders mee omgegaan? Hoe komt het toch dat onze regering bezig is
met het volstoppen van straling in Nederland?
Iedereen maakt gebruik van Wi-Fi en ziet het als de normaalste zaak van de wereld. Sinds er Wi-Fi is verschenen op telefoons
kan bijna niemand meer zonder internet op de telefoon. Altijd bereikbaar zijn en je mail kunnen bekijken is handig, en de vraag is
hoe verstandig? Verschillende bronnen staan vol met minpunten over Wi-Fi. Is deze elektromagnetische straling wel daadwerkelijk
zo gevaarlijk?Bovenstaande tekst: Bron en jarenlange research van Leda (enlightening media). Zij weet heel veel over de organen,
hun functies en wat er gebeurd bij straling. Dit heeft zij zelf in haar lichaam ook zo ervaren, en ook bij haar lezers. De bronnen over
de koude oorlog heb ik van journalisten en wetenschappers en uit documenten van internet en via anonieme bronnen die de
internet-bronnen bevestigen.
Wat is nou elektromagnetische straling?Er bestaan verschillende soorten stralingen. Je hebt ten eerste laag frequent
elektromagnetisme dat is het elektriciteitsnet voor het opwekken van warmte, licht of beweging. Hoog frequent elektromagnetisme
komt voor bij radio zenders, TV, Mobiele telefoons, radar en bij de magnetron. Dit wordt ook wel hoogfrequente elektromagnetische
straling genoemd.
Is Wi-Fi straling gevaarlijk?Verschillende wetenschappers beweren dat de Wi-Fi straling gevaarlijk is. Barrie Trower een
wetenschapper van de militaire inlichtingendienst beweert ook dat deze elektromagnetische straling erg gevaarlijk is. In de koude
oorlog werd deze microgolfstraling gebruikt om ambassadepersoneel kanker, borstkanker en leukemie te geven. De enige straling
die mensen belast zijn de microgolven van de telecomindustrie, gsm/mobieltjes, draadloze telefoons en draadloos netwerk/Wi-Fi.
Deze microgolven interfereren met water, en ja, mensen zijn voor zeker 70 % opgebouwd uit water De Franse regering heeft naar
Dr. Trower geluisterd en daar is Wi-Fi verboden in elke school.
Wi-Fi is vooral schadelijk voor jonge meisjes, ongeboren kinderen en kleine kinderen. Hoe kleiner de kinderen zijn hoe
gevaarlijker dit is. De microgolfstraling kan ook de eierstokken beschadigen. Als het meisje met deze beschadigingen later ook
kinderen krijgt heeft het kind ook deze schade, en dit kan niet meer hersteld worden. Ook is bewezen dat je psychische problemen
kan krijgen of een verzwakt immuunsysteem, daarmee bedoelen ze bijvoorbeeld dat je vaker en langer verkouden bent, vaker en
langer hoest. Je algemene gezondheid kan dus afnemen. Ook heeft Wi-Fi een straling: Melatonine. Hierdoor denken je hersenen
dat het altijd dag is, waardoor je slecht kan slapen. En slecht slapen kan weer leiden tot ADHD achtig gedrag. Dr. Trower zegt
zelfs dat de verstoring in scholen, de agressie en zelfs zelfmoord vaak het gevolg is van straling.

Zelfs bomen worden er ziek van Wetenschappelijk onderzoek door het Laboratorium voor Plantencelbioligie van de Universiteit
van Wageningen in opdracht van de gemeente Alphen aan den Rijn, toont dat bomen en gewassen ziek worden van draadloos
internet, Wi-Fi en mobiele telefonie. Het onderzoek werd gestart nadat ambtenaren van de gemeente Alphen aan den Rijn vijf jaar
geleden ontdekten dat 10 procent van de bomen vreemde vlekken, zwellingen en rare scheuren hadden. Soms scheurden ze open
en gingen zelfs bloeden. Deze onbekende ziekteverschijnselen zijn inmiddels bij alle soorten bomen in de westerse wereld al
geconstateerd. Terwijl de bomen in dichter beboste gebieden niet of nauwelijks zijn aangetast. Het percentage van zieke bomen is
in de afgelopen 5 jaar met 60% gestegen. En in die periode is er ook een grote stijging van het gebruik van mobiele telefoons en
draadloos internet geweest.
(wordt vervolgd, vanwege het belang ook voor inwoners van Nw Balinge) Lammert Meijer.

S.V. Nieuw-Balinge
organiseert:

JEUGDMIXTOERNOOI 2012
Op vrijdag 10 mei (dag na hemelvaart) organiseert de
sv Nw-Balinge weer het jeugdmixtoernooi.
AANVANG 10.00 uur
Er wordt in 2 leeftijdsgroepen gespeeld.
Jongens en Meisjes 5 t/m 8 jaar
Jongens en Meisjes 9 t/m 13 jaar.
Het toernooi duurt van 10.00 uur tot ongeveer 15.00 uur.
Ieder die meedoet krijgt een herinnering.
Men kan zich opgeven t/m 7 mei
Lever het opgavestrookje in of mail .
Bellen mag ook zie onderstaande adressen.
Jan van der Woude Breistroekenweg 17
Nieuw Balinge
Mail to jmvanderwoude@ziggo.nl
0528-320644
Menno v/d Zwaag
Voornweg 13
Nieuw Balinge
Mail to mennovanderzwaag@hotmail.nl 0528-321035

Naam: ------------------------------------------------------------

Leeftijd: ----------------------------------------------------------

Waarom Glasvezel er toe doet.
Gezondheidszorg wordt onbetaalbaar, dat merkt
een ieder in zijn eigen knip . Zelfstandig thuis
blijven wonen met mantelzorg wordt de
toekomst voor de oude dag. Verzorgingstehuizen
voor bejaarden zullen in aantal en opname
mogelijkheden verder worden beperkt. De
toekomst voor de ouderen onder ons wordt
daardoor onzeker en veréénzaming zal
gemeengoed dreigen te worden.
De toegenomen vergrijzing; en de wegtrekkende
jongeren naar het stedelijk gebied -omdat daar
wel werk is- en in het landelijk gebied niet, jaagt
de leegloop van dorpen aan, nog sneller dan al
werd gedacht.
Lege panden, scholen, boerderijen en winkels
worden niet met een andere bestemming gevuld,
omdat de economische voedingsbodem van deze
tijd, het aanbieden van diensten en producten via
het internet niet mogelijk is met de slechte
internetverbindingen die nu in de landelijke
gebieden bestaan.
Doeltreffend werken vanuit huis is vanwege de
bestaande slechte internetverbindingen geen
optie.
Bedrijven willen zich niet vestigen in gebieden
waar- behalve een goede bereikbaarheid over de
weg- geen goede internet faciliteiten bestaan.
Aanwas van werkgelegenheid blijft daardoor uit.
Meer mensen dan ons lief is verliest hiermee ook
zijn baan omdat bedrijvigheid verplaatst wordt
naar gebieden waar de voorzieningen wel van
deze moderne tijd en toekomstgericht zijn.
Grondkosten en bouwfaciliteiten zijn gunstig in
ons Drentse land, als je dat vergelijkt met het
drukke westen. Toch zal die bedrijvigheid zich
alleen ontwikkelen als de digitale ontsluiting
wordt gerealiseerd. “Werk brengt mensen” .
Waar werk is gaan mensen wonen, komen er
voorzieningen zoals winkels en andere centra.
Zullen jonge gezinnen het buiten wonen kunnen
combineren met werken, leren, het netwerken en
het opzetten van bedrijvigheid. Kunnen ouderen
op eenvoudige wijze betrokken blijven bij hun
maatschappij.
De agrarische sector in onze omgeving begint
vast te lopen in de bedrijfsvoering vanwege het
gemis aan goede internet verbindingen die het
beheer en aansturen van hun bedrijf vraagt.
Ondernemers willen hun producten maar ook
hun werktekeningen opdrachten etc. efficiënter

kunnen verwerken en moeten niet dagelijks
worden geconfronteerd met trage verbindingen
zoals de bestaande koperdraad aansluitingen
leveren .
De combinatie van bundeling van particuliere
gebruikers ; zakelijke gebruikers; dienstverlening;
onderwijs en zorg draagt bij aan het in stand
houden en creëren van de leefbaarheid in de
kleine dorpen, buurtschappen en het landelijk
gebied.
Denk er vooral aan dat Glasvezel niet alleen
bellen, internet en televisie van betrouwbare en
hoge kwaliteit bij u thuis brengt, maar een
injectie betekenen zal voor de leefbaarheid in uw
omgeving; In de betrokkenheid van uzelf met de
maatschappij en de maatschappij met U.
Leefbaarheid moet je faciliteren.
Neem een wijs besluit en kies voor een leefbare
toekomst in uw eigen vertrouwde leefomgeving.
Dat is: Wat Glasvezel er toe doet.

Munitiedepot Nieuw-Balinge
rijksmonument
Bron: RTV-Drenthe

NIEUW-BALINGE - Het munitiedepot in NieuwBalinge is aangewezen als rijksmonument. Dat
heeft minister Bussemaker van Cultuur bekend
gemaakt.
Landelijk zijn er 89 nieuwe rijksmonumenten
bijgekomen. Het gaat om bouwwerken uit de
periode 1959-1965, de tijd van de wederopbouw.
Volgens de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
zijn de bouwwerken toonbeelden van
architectuur en stedenbouw uit de tweede helft
van de wederopbouwperiode. Ook de tuinen van
Mien Ruys in Dedemsvaart zijn aangewezen als
rijksmonument.

Noteer alvast
in uw agenda!!!
Op 25 mei a.s. is de
Rommelmarkt bij de Herv. Kerk.
In de volgende Kontakt meer info.

Wat weten we van de…….

?

Iedereen kent de zon, omdat deze elke dag schijnt en ons overdag licht verschaft, maar er zijn maar weinig mensen,
die veel weten over de zon. Om meer inzicht te geven in wat de zon voor de wereld betekent en wat de zon nu precies
is, zal er hier uitgebreide informatie worden gegeven over deze vreemde lichtgevende bol, die zover weg staat.

Wat is de zon ?
De zon is een heldere ster aan de hemel en wordt een gele dwergster genoemd. Een gele dwergster
bestaat uit samengetrokken nevel, die zich tot ster ontwikkeld heeft. De levensduur van een dergelijke ster
is rond de tien miljard jaren.. Onze Zon is op dezelfde manier ontstaan als alle andere sterren in het heelal.
Ze is ontstaan uit een moleculaire waterstofnevel. Dit is een nevel die bestaat uit resten van eerdere
sterren die ontploft zijn. Deze waterstofnevel is door zijn eigen aantrekkingskracht samen gaan trekken.
Hoe dichter de deeltjes bij elkaar kwamen, hoe groter de aantrekkingskracht Het proces versnelde zichzelf.
Door de oplopende druk ontstond er een kleine kern. In deze jonge fase is zij nog een protoster. Doordat
de massa van de Zon bleef toenemen ging de druk binnenin de protoster zich verhogen, dit resulteerde in
een temperatuursverhoging. ‘Onze’ zon is 4,59 miljard jaar oud, heeft nu een oppervlaktetemperatuur van
5507 en een kerntemperatuur van 1 miljoen graden.
De zon is een energiebron
De zon is een energiebron waar de aarde en de levende wezens op deze wereld dankbaar gebruik van
maken. Naast dat de zon, zonne-energie levert is de zon ook deels verantwoordelijk voor het leveren van
windenergie en waterkracht. Zonne-energie is de belangrijkste
energie, die van de zon afkomstig is. Het wordt dan ook als de
belangrijkste energiebron op deze aarde gezien. Planten,
dieren en mensen leven dankzij deze energie, maar de zonneenergie wordt ook gebruikt om in elektriciteit of in warmte om
te zetten. De Zon heeft een diameter van 1 392 684 km met
een onzekerheid van 130 km. Dit komt overeen met een
diameter die 109 maal de diameter van de Aarde bedraagt,
waarmee de Zon het grootste hemellichaam in het
zonnestelsel is. De Aarde past er meer dan een miljoen keer in.
De straal van de Zon is bijna twee keer zo groot als de afstand
tussen de Aarde en de Maan. Dat betekend dat de zon niet
tussen de aarde en de maan zou passen.
Zonsverduistering
Een keer in de zoveel tijd treedt er een zonsverduistering op, die door de mensen kan worden
waargenomen. De zonsverduistering doet zich voor als er bij een nieuwe maan deze zich exact tussen de
aarde en de zon bevindt. Hierdoor wordt het zonlicht geblokkeerd en is er sprake van een
zonsverduistering. Ook planeten kunnen voor de zon schuiven, maar dat komt minder vaak voor. Er is
berekend dat er zich in de maand mei van het jaar 2016 een zogenaamde Mercuriusovergang zal
voordoen, waarbij de planeet Mercurius vanaf de aarde gezien voor de zon zal schuiven. Een ander
voorbeeld daarvan is de Venusovergang en dat wordt veroorzaakt als de planeet Venus zich vanaf de aarde
gezien voor de zon bevindt.
Gevaren van de zon
De zon is niet alleen een belangrijke energie- en lichtbron, maar kan ook gevaren opleveren. Het is niet
voor niets dat er gewaarschuwd wordt om je lichaam in te smeren met zonnebrandcrème als er
lichaamsdelen onbedekt zijn op het strand of bij het zwembad. In ernstige gevallen kan er na vele jaren
onbeschermd te hebben gezond huidkanker optreden. Bedekking van blote lichaamsdelen of het goed
insmeren kan in elk geval verbranding tegengaan. Ook is het verstandig om een zonnebril te dragen in de
zomer als de zon fel schijnt, om je ogen tegen het zonlicht te beschermen.

OPROEP VAN DE PEUTERS!!
Binnenkort houden de peuters van Peuterzaal
Duimelot een actie om geld in te zamelen voor
(buiten)speelgoed.

Op 13 april staat er een kraam aan de Haarweg, van
9.00 uur tot 15.00 uur, om potgrond te verkopen, op
de parkeerplaats bij de basisschool.
1 zak

€ 2,=

3 zakken € 5,=
Ook kunt u bestellen middels onderstaand
bestelformulier. Telefonisch kan er ook besteld worden.
Bestelformulier graag inleveren bij,
of telefonisch bestellen bij:
 Carina van Huizen, Verl.middenraai 98. Tel: 321110
 Marleen Pol, Haarweg 19. Tel: 06-30377345
 Janet Sallomons, De Breistroeken 48. Tel: 321423

Uiterlijk bestellen tot vrijdagavond 18.00 uur. De bestelde
zakken worden dan op zaterdag 13 april thuis bezorgd.
-------------------------------------------------------------

NAAM____________________________________________________
ADRES____________________________________________________
TEL.NR____________________________________________________
AANTAL ZAKKEN POTGROND:__________________________________

Notulen jaarvergadering d.d. 10 april 2012
Aanwezig:
Notuliste:

volgens de presentielijst 22 personen
Wendy Oost

1. Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom op deze jaarvergadering. Het betreft de
e
99 jaarvergadering.
2. Verslag van bestuursvergadering 12 april 2011.
Opmerkingen naar aanleiding van het verslag:
 Freddie vraagt over de gaten in de straat bij de Wolvenhaar, Mantingherweg en Voornweg. In de
bocht Haarweg/Mantingherweg is het goed zichtbaar. Roelof B geeft aan dat hij al 3 jaar
achtereen heeft aangegeven dat het niet klopt met de straat en de riolering. Er is een nieuwe put
met overstort gerealiseerd, het probleem leek opgelost maar de straat is weer verzakt. Bij alle
kolken is het probleem dat er geen of onvoldoende grond meer onder ligt. Bij Aaldert Span is dit
erg goed zichtbaar. Plaatselijk Belang geeft het nogmaals door aan de gemeente met het adres
van Roelof Bisschop, binnen twee maanden moet er actie ondernomen zijn.
PB/ juni
 Vraag over de mast. Het plaatselijk belang heeft meerdere malen contact gezocht met Vodafone
over de slechte verbinding in ons dorp, maar we krijgen geen reactie, ook niet via een jurist van
de gemeente die we gevraagd hebben mee te helpen. Met KPN is geen hinder, deze zit aan het
koekoeksdijkje en heeft daar dan ook de rechten op.
 Lammert geeft aan de afspraken die we maken meer SMART geformuleerd te willen hebben, bij
deze proberen we de vergadering SMART vast te leggen.
 Laatste punt in de notulen, geschiedenis van Nieuw Balinge komt maar niet verder. Het moet via
de BredeOverleggroepKleineDorpen lopen maar deze zitten financieel in zwaar weer. Er waren
PB/okt
circa 5 geïnteresseerden. We hebben nog niemand bereid gevonden de cursus te willen en
kunnen geven. Na de vakantie in oktober moet er opnieuw een oproep in Kontakt plaats vinden
of er nog steeds interesse is in de cursus .
 De notulen worden verder vastgesteld.
3. Ingekomen stukken
Volgende week vrijdag 20 april a.s. is de première van de film. Hopelijk komt iedereen.
4. Jaarverslag van de penningmeester
Het jaarverslag wordt gepresenteerd via de beamer. Gert licht het een en ander toe.
Vraag is of DEL i.v.m. de kosten wel onder de rekeningen van het plaatselijk belang moet blijven
vallen, dit in verband met een besparing elke rekening kost € 7,50 per maand. DEL is een uitzondering
en deze moet onder de eigen penningmeester blijven vallen.
Het financieel verslag is getekend door kascommissie.
Joyce Salomons stopt met het penningmeesterschap van Kontakt.
5. Verslag van de kascommissie
 De kascommissie bestaande uit Freddie Oelen en Wolter Ravenhorst geven aan geen gekke
dingen te zijn tegen gekomen. Het ziet er goed uit. Wij bedanken Andre Mol, hij heeft de opzet in
het programma gemaakt, dankzij hem kan er goed en duidelijk overzicht geleverd worden.
6. Benoeming kascommissieleden 2012/2013
 Dhr. F. Oelen en Dhr. A. Kroezen worden benoemd tot kascommissieleden voor 2012/2013.
 Dhr. B. Padding is reservelid
7. Jaarverslag van het bestuur
 Lammert heeft een algemene opmerking. Er zijn inwoners die best een keer iets zouden willen

doen, of willen helpen bij het uitvoeren van een activiteit. Lammert merkt op dat we meer
uitnodigend kunnen zijn om toe te treden tot activiteiten.
 De plaggenhut, deze staat op instorten. Natuurmonumenten is eigenaar, we hebben ook
aangegeven naar NM dat jullie verzekerd zijn om het in oude staat te herstellen. Wanneer gaan
ze er nou mee bezig. Kees gaat nogmaals navraag doen bij NM. Zodra de plaggenhut klaar is
moeten we het zien te onderhouden met een groepje vrijwilligers.
 N.a.v. het dorpsonderzoek van de Hanze Hogeschool inzake de “Morgenster” is zoals het plan
gepresenteerd ligt geen haalbare kaart. De gemeente kijkt ook wat haalbaar is in deze, ook i.v.m.
het nieuwe bestemmingsplan. Wat ook naar voren komt in de enquête is de wens voor een pin
automaat, bij navraag brengt dit € 250.000 aan kosten met zich mee.
 Roelof mist in het jaarverslag een aantal punten, o.a. het verplaatsen van het ooievaarsnest. Dit
heeft er mee te maken dat de nieuwe plek nog niet bekend is. Zodra de plek is afgesproken kan
het verzet worden.
8. Bestuursverkiezing
Aftredend is Mevr. Thea Enninga, hartelijk dan voor alles wat je gedaan hebt en heel veel geluk met
jullie nieuwe uitdaging. Bestuur stelt voor om als nieuw bestuurslid Dhr. P. Kroezen aan te stellen, er
zijn geen tegenkandidaten aangemeld. Het bestuur heet Peter van harte welkom
9. Rondvraag
 Wanneer vindt de realisering van de zwaluwwand bij de Hoogeveense Weg plaats? Werkgroep
heeft besloten dat daar in mei mee gestart kan worden.
 Bij het ‘graven’ in de notulen van de ijsvereniging kwam roelof bisschop tegen dat er begin
jaren’60 correspondentie geweest is met de gemeente over het aanleggen van een begraafplaats
in Nieuw Balinge. Is het niet iets om dit weer op te pakken? Het plaatselijk belang heeft deze
vraag vaker gehoord en ook met de gemeente besproken. De gemeenteraad heeft een paar jaar
terug een verzoek voor een begraafplaats in Drijber afgewezen, na deze afwjjzing is er een
beleidsplan vastgesteld door de gemeenteraad over het aanleggen van begraafplaatsen in kleine
dorpen. De inhoud is; deze worden niet meer aangelegd. Het onderhoud, beheer en kosten zijn
hier de redenen voor.
 RB; DEL is een apart onderdeel maar functioneert wel onder de vlag van het plaatselijk belang. Er
is enigszins een verontrustende brief verstuurd die voor veel ophef heeft gezorgd. Achteraf blijkt
dat alles netjes is geregeld maar daar is geen terugkoppeling van geweest. Er heeft wel een
ingelaste vergadering plaats gevonden maar niet iedereen kan altijd op elke vergadering
aanwezig zijn. De leden die niet aanwezig waren zouden een terugkoppeling krijgen, dit duurt te
lang.. Voor eind mei vindt er terugkoppeling plaats.
 Geke; worden er nog drempels in de meeuwenweg geplaatst? Staat niet op de planning.
 Nico; Sloot achter mijn huis staat vol met olie? Er is ooit een keer naar gekeken, Kees weet het
antwoord niet meer. Nico zorgt dat er bij Albert een monster uit de sloot wordt gebracht voor
onderzoek.
 Evert; Het pad voor mijn huis is erg hobbelig en leidt tot vervelende situaties. Mede door het
vervangen van de gasleiding en boomwortels die opspelen . Albert gaat er achter aan.

Jaarvergadering
Uitnodiging voor de leden van de vereniging voor Plaatselijk-Belang “De Vooruitgang” te Nieuw-Balinge.
Het bestuur van de vereniging voor Plaatselijk-Belang “de Vooruitgang Nieuw-Balinge, nodigt haar leden
hierbij uit tot het bijwonen van de jaarvergadering welke gehouden zal worden op dinsdag 23 april 2013
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 10 April 2012 (staan afgedrukt in Kontakt)
 3) Ingekomen stukken.
 4) Jaarverslag penningmeester.(Gert Slomp)
 5) Verslag v.d. kascommissie 2012/2013. Bestaand uit de hr F.Oelen, hr A. Kroezen
 6) Benoeming nieuw kascommissielid. ?????????
 7) Jaarverslag werkzaamheden bestuur (staan afgedrukt in kontakt)
 8) Bestuursverkiezing: Lijst van aftreden 2013: Volgens de lijst van aftreden: mevr G.Oelen en
Hr G.Slomp.
2013: mevr G.Oelen en hr G.Slomp:
2014: hr K.Wielink
2015: hr A.Wielink
2016: mevr F.Bos-Sok en mevr W.Siegers-Oost
2017 hr P.Kroezen
Volgens de lijst van aftreden is mevr G.Oelen en hr G.Slomp en zij stellen zich weer herkiesbaar.
 9) Namen en adressen van (eventuele) tegenkandidaten moeten
schriftelijk worden ingeleverd, drie dagen voor de vergadering
bij het secretariaat Voornweg 10 7938 RC Nieuw-Balinge.
 10) Rondvraag.
 11) Sluiting.

Secretariaat: A.Wielink
Voornweg 10
7938 RC Nieuw-Balinge

Jaarverslag werkzaamheden bestuur Plaatselijk-Belang “De Vooruitgang” 2012/2013
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 Ouder Onder Dak(zie de site van Nw-Balinge)
 Werkgroep Buurtacademie (zie de site van Nw-Balinge)
 Werkgroep Mantelzorg (zie de site van Nw-Balinge)

 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 Pl-Belang bijgewoond, zoals: BOKD, Dorpenoverleg MD,
Werkgroep OOD, Werkgroep Buurtacademie, Stuurgroep OOD Gemeentelijk breed, bijeenkomsten m.d.
Contact ambtenaren, Werkgroep Dorpsplein, Mantelzorg, en vele telefoontjes gepleegd met de gemeente
a.g. klachten in ons dorp, ook presentaties gegeven aan andere gemeentes.
 Overleg gehad met Woonservice MD o.a. over de Dorpswinkel, en woningbouw, en over de sluiting v.d.
Morgenster en wat voor mogelijkheden daar voor zijn. Studenten v.d. Hanzehogeschool Groningen hebben
onderzoek n.d. herbestemming gedaan. (zie site van Pl-Belang)
 De 60+ uitgenodigd d.d. werkgroep OOD voor een kerstdiner.(zie de site van Nw-Balinge)
 Aanvraag Paasbult b.d. gemeente, lokatie 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.
 Klankbordgroep Nieuw-Balinge en de Broekstreek.
Natuurvisie Mantingerveld, Mantingerbos en –weiden. Natuurmonumenten vindt het belangrijk dat er een
visie wordt ontwikkeld waarin de gebruikers en bewoners van het gebied zich kunnen herkennen en die
breed gedragen wordt door de streek. Natuurmonumenten hecht er veel waarde aan dat deze visie in
samenwerking met de streek tot stand komt.
 Ruiters/menners v.d. Nieuw-Balinge en De Broekstreek samen met Natuurmonumenten een route uitgezet.
 Aanvraag bij het waterschap Reest en Wieden voor het opknappen v.d. taluds in de bebouwde kom van
Nieuw-Balinge, reeds gerealiseerd eind 2012.
 Er is overleg met Natuurmonumenten geweest en die heeft geld beschikbaar gesteld (€5000,-) om de
Plaggehut weer op te knappen met een aantal vrijwilligers.







Werkgroep Duurzaam Energie Nieuw-Balinge opgestart.
Werkgroep bezig Nieuw-Balinge Sportdorp Gemeente Midden-Drenthe.
Nieuw ooievaarsnest geplaatst op 16 maart 2013.
Zwaluwwand zal geplaatst worden in augustus 2013.
Werkgroep a.g. het boek 100 jaar Pl-Belang + uitnodigingen v.d. feestavond i.v.m. 100 jaar
Plaatselijk-Belang.
 Aantal financiële aanvragen ingediend bij NL doet.
 Een gezamenelijke aanvraag ingediend b.h.Oranfonds Kroonappels (Stichting Zomerfeest,
Dorpshuis, Plaatselijk-Belang).
 Leukste dorp van Drenthe

Verder zijn alle berichten die Pl-Belang heeft ontvangen te zien op de website van Nieuw-Balinge:
www.nieuwbalinge.eu en dan Plaatselijk-Belang aanklikken.

Nieuw – Balinge
Zaterdag

18 Mei
Garage
Schuur
Verkoop
Van 8.00 tot 12.00 uur
--------------------------------------------------------------------------------------------------Opgave strook 2013 wees er snel bij want er zijn niet zoveel vlaggen meer
Naam________________________________________
Straat_________________________________________nr________________
Inleveren bij Jacob Stempher
Haarweg 36
Nieuw-Balinge

kosten deelname €4.00
Dan krijgt U een Witte vlag mee,
na afloop de vlag weer inleveren !!!!!!!

tafeltennisser moet inzicht hebben in het spel en
beschikken over een goede conditie.
eRabo Westerbork sponsort
aanschaf nieuwe materialen

Tafeltennisvereniging Balinge gaat oefenen met
robot. De tafeltennisvereniging TIOS’66 in Balinge
ontvangt een bijdrage van 3.325 euro uit het
Projectenfonds van Rabobank Westerbork voor
de aanschaf van nieuwe materialen. Een deel van
de huidige hulpmiddelen is verouderd en toe aan
vervanging. Hierbij gaat het onder andere om een
vijftal tafels, batjes, telborden, balletjes en
materialen om speelvelden af te zetten. Naast
het aankopen van nieuwe materialen heeft het
bestuur van de vereniging Tafeltennis Is Onze
Sport’66 (TIOS’66) ook besloten een robot in
gebruik te nemen. Zo’n apparaat helpt sporters in
hun training om de juiste houding en retourslag
aan te leren. Een robot zorgt ervoor dat een
geslagen bal steeds op dezelfde plek terugkomt.
TIOS’66 is een harmonieuze tafeltennisvereniging
met circa 50 leden. De onderlinge band is hecht,
ook tussen jongeren en senioren. Gediplomeerde
eigen leden verzorgen de jeugdtrainingen, zodat
jongeren tot 18 jaar geen contributie hoeven te
betalen.
Bestuur en leden van TIOS’66 zijn momenteel
druk in de weer om de tafeltennisvereniging een
extra impuls te geven. De eerste resultaten zijn
positief. Het werven van nieuwe leden uit
omringende dorpen heeft succes. Tafeltennissers
uit Beilen, Westerbork en Spier hebben zich al
aangemeld. “Een mooi begin”, zegt voorzitter
Kees Kuik en voegt eraan toe: “Maar we blijven
ons inspannen om meer sporters uit de hele
gemeente Midden-Drenthe te interesseren voor
onze vereniging.”
Kuik is zeer tevreden over de financiële bijdrage
van het Projectenfonds van Rabobank
Westerbork. “Nu kunnen we nieuwe materialen
aanschaffen en ook doorgaan met het uitbreiden
van ons ledenbestand.”
Tafeltennissen is niet de makkelijkste sport. Het
duurt meestal een paar jaar voordat een speler
klaar is om mee te doen aan wedstrijden. Vooral
jonge kinderen moeten veel oefenen om de
concentratie, de oog-handcoördinatie en de
houding goed in evenwicht te brengen. Elke

TIOS’66 steekt veel energie in het ontwikkelen en
bijhouden van het clubgevoel. Leden hebben
respect voor elkaar en hebben ook wat voor
elkaar over. Als voorbeeld noemt voorzitter Kees
Kuik het jaarlijkse sportweekend voor de jongere
jeugd van TIOS’66. Oudere jongeren organiseren
dit evenement met ondersteuning van een aantal
senioren. Op de website www.tios66.nl is
hierover mee informatie te vinden.
*****
Hufterproof
Rabo Projectenfonds sponsort nieuw bankje voor
oude gemeentehuis
Met een bijdrage van 2.500 euro uit het
Projectenfonds van Rabobank Westerbork is de
financiering rond voor het metselen van een
nieuw stenen bankje voor ‘t Aole Gemientehoes
aan de Hoofdstraat in het dorp. De plaatselijke
belangenvereniging geeft hiertoe opdracht.
De nieuwe bankje komt voor het voormalige
gemeentehuis te staan en wordt ‘hufterproof’
opgeleverd. De stenen zijn bestand tegen
vernieling en de constructie wordt stevig
verankerd in de grond. Voorzitter Geert Woldman
van de Belangenvereniging dorp Westerbork
verwacht dat de werkzaamheden nog voor de
zomervakantie zijn afgerond. Dan volgt de
officiële ingebruikneming.
‘t Aole Gemientehoes met daarvoor een stenen
bankje is in 1927 gebouwd in de Amsterdamse
stijl. De twee bouwwerken vormden een geheel.
Het bankje was in die tijd ook de verzamelplaats
van de Westerborker jeugd. Dat duurde tot in de
jaren zeventig, toen het terrein rond het
gemeentehuis een nieuwe indeling kreeg. In 2004
is het historische bankje in ere hersteld. Maar dit
bleek niet opgewassen tegen de vernielzucht van
sommige jongeren.
Om aan de Hoofdstraat toch een rustpunt te
hebben, is er tijdelijk een houten bankje
neergezet. Dit gaat nu plaats maken voor een
stenen bouwwerk dat overeenkomt met het
historische bankje uit het begin van de twintigste
eeuw.

Paasviering
Op donderdag 28 maart is met de hele school
Pasen gevierd! Eerst een gezamenlijk ontbijt in De
Heugte met Paashazen om de gekookte eieren
rond te brengen. Daarna hebben de kinderen een
fotospeurtocht gedaan. In groepjes werden in De
Heugte, in school, in de gymzaal en buiten allerlei
spelletjes gedaan. Bovendien was er ook nog
tussendoor wat te eten en te drinken. De
organisatie was in handen van de Ouderraad. Met
ondersteuning van de nodige ouders is er een
geweldig Paasfeest van gemaakt.
Huus van de Taol
‘Meertmaond was de streektaalmaond en het is
al een jaor of wat gewoonte dat er dan in het
Drents veurelezen wordt op basisschoelen.
Dankzij de meer dan geweldige inzet van
taolschultes en keurnoten wordt er op hiel veul
basisschoelen in Drenthe in de meertmaond
veurelezen. Het Huus van de Taol hef ok dit jaor
weer een speciale Junior emaakt: een Drents
kraantie veur de jeugd mit leeswark en puzzels
(“Wiesneus” Tiedschrift veur Drentse kiender).
Hol oe vast: der bint 10.000 exemplaren edrukt
en die gaot a-l-l-e-m-a-o-l uutedeeld worden an
de kiender die veurelezen wordt. ‘
De keurnoten,
Geert Hoving en Henk Wolbers.
Deze keurnoten hebben op de meester
Sieberingschool voorgelezen. Het was een
prachtige ervaring voor iedereen en voor
herhaling vatbaar.
Met dank aan de keurnoten!
NL doet
NLdoet is de grootste vrijwilligersactie van
Nederland. NLdoet zet vrijwillige inzet in de
spotlights en stimuleert iedereen om een
dag(deel) de handen uit de mouwen te steken.
Ook op de meester Sieberingschool heeft een
aantal vrijwilligers flink de handen uit de mouwen
gestoken. Het resultaat is een mooie,
vernieuwde, frisse kleuteringang. Wij willen
iedereen die hieraan meegeholpen heeft,
hartelijk bedanken!

School!Week
Op woensdag 20 maart was er een open dag op
de meester Sieberingschool.
Een aardig aantal ouders heeft van de uitnodiging
gebruik gemaakt om een kijkje te nemen in één
of meerdere van onze groepen. Leuk om ook
eens samen met de kinderen een les te volgen.
Wij zijn blij met de interesse die getoond is.

RAADSEL:

Wat is het wachtwoord ?
Er was eens een ontzettend rijke koning. Hij woonde
in een groot kasteel dat hij zeer zwaar liet bewaken.
Op een dag was er een rover die de schatten van de
koning wilde stelen. Hij vermomde zich als Koninklijke
kwakzalver en ging naar het kasteel. Om erachter te
komen hoe hij langs de poortwachter moest komen,
verstopte hij zich in de bosjes bij de poort om te kijken
hoe de andere bezoekers dat deden.
Eerst kwam de Koninklijke kok bij het kasteel aan. De
poortwachter zei "acht", de kok antwoordde "vier" en
mocht naar binnen. Daarna kwam de Koninklijke
kleermaker. De poortwachter zei "zes", de kleermaker
antwoordde "drie" en mocht naar binnen. Vervolgens
kwam de Koninklijke kapper. De poortwachter zei
"twaalf", de kapper antwoordde "zes" en mocht naar
binnen.
De rover, die dacht dat hij het toen wel doorhad, liep
ook naar de poort. De poortwachter zei "tien" en de
rover antwoordde "vijf". Meteen werd hij in de
boeien geslagen en in de cel gegooid.
De Vraag: Welk antwoord had de rover moeten geven
om binnen te komen?

Nieuw-Balinge en de taal
Om meer te weten te komen over de taal, moeten we een paar eeuwen terug in de tijd.
Het Middelnederlands is een voorloper van de moderne Nederlandse taal. Het werd tussen 1200 en 1500
in het huidige Nederlandse taalgebied gesproken. Middelnederlands is de opvolger van Oudnederlands.
‘Middelnederlands’ is een verzamelnaam voor dialecten die tussen ca. 1200 en 1500 werden gesproken en
geschreven in het huidige Nederlandse taalgebied. Een overkoepelende standaardtaal bestond toen
helemaal nog niet. Binnen het Middelnederlands kunnen we vijf grote dialectgroepen onderscheiden.
Oostelijke dialecten, werden gesproken in de regio van de huidige provincies Gelderland, Overijssel,
Drenthe en delen van Groningen. Nederland kende geen eenheidstaal en lagen dialecten als een
lappendeken over Nederland. Ook na de uitvinding van de boekdrukkunst moesten dialectische
eigenaardigheden vermeden worden, omdat de teksten nu voor een groter publiek bedoeld waren. Dat
was een eerste stap in de richting van de ontwikkeling van een standaardtaal. De status van het
Nederlands groeide onder impuls van de protestantse kerk. De protestantse bijbel moest zoveel mogelijk
mensen kunnen bereiken. Daardoor ontstond er een behoefte aan een eenheidstaal. De vraag bij dat
werken aan die eenheidstaal was natuurlijk: welke weg te volgen. Nemen we van elk dialect de elementen
die ons bevallen of die ons geschikt lijken? Of kiezen we één bepaald dialect uit dat we dan verheffen tot
algemene landstaal? Tekenend voor de mentaliteit van toen, of misschien de naïviteit, is dat eerst de
eerste weg gevolgd is. Maar dat leverde alleen wat mislukte pogingen op. Gefabriceerde talen redden ’t
meestal niet. ’t Gemeenlandsche Dialect, zoals de omgangstaal toen genoemd werd, zou ook niet
succesvol geworden zijn, als ’t niet voornamelijk de al bestaande omgangstaal van ’n bepaald gewest
geweest was, ’t economisch sterkste gewest, namelijk Holland. Vondel zegt er in z’n ‘Aenleidinge ter
Nederduitsche dichtkunste’ (1650) ’t volgende van: ‘Deze spraeck wort tegenwoordigh in ’s Gravenhage, de
Raetkamer der Heeren Staten en het hof van hunnen Stedehouder, en t’Amsterdam, de maghtighste koopstadt der
weerelt, allervolmaecktst gesproken, by lieden van goede opvoedinge.’

Het ABN begint zijn carrière rond 1900 bij de elite in de Hollandse steden, een kleine groep die zich door
hun taal sociaal wil onderscheiden van de rest. Tot ca. 1920 beheerst amper 3 % van de bevolking dit
chique ABN. In een volgende fase (vanaf ca. 1920) voltrekken zich veranderingen op sociaal en politiek
vlak, wat zijn weerslag heeft op de taal. Stap voor stap maakt de sociale middenlaag (leraars, ouders...) in
de steden zich het ABN eigen om erbij te horen. In deze fase van het burgerlijke ABN komt zijn spreiding bij
40-50 % van de Nederlandse bevolking. In een derde fase breidt het ABN zich uit naar de bevolking op het
Nederlandse platteland, om met 80 % van de bevolking tot democratisch ABN te worden.
Tot ca. 1970 was het ABN in de eerste plaats beschaafd: het was de ontwikkelde, ‘nette’ variant die stond
tegenover dialect en ‘onverzorgde’ taal. Tegen die strenge norm die geen variatie accepteert kwam er
reactie. De houding tegenover het ABN veranderde sterk. Daaraan lagen maatschappelijke veranderingen
ten grondslag. Gelijkheid en democratisering wonnen aan belang. Personen uit alle sociale klassen wilden
gelijk behandeld worden en dat gold ook voor hun taal: discriminatie op basis van een regionale uitspraak
werd niet meer getolereerd. De benaming ABN werd bekritiseerd, wat ertoe heeft geleid dat men liever
van Algemeen Nederlands (AN) is gaan spreken. In de 'democratische' samenleving verliest de
standaardtaal haar functie als instrument om sociaal hogerop te komen.
Bepaalde verschijnselen kunnen zich uitbreiden naar andere gebieden en daar andere kenmerken
verdringen die dan ook vaak helemaal verdwijnen. Mede verantwoordelijk voor deze veranderingen zijn de
grotere mobiliteit en de voortschrijdende verstedelijking: het gemakkelijker worden van reizen en de groei
van de steden leidde tot meer contact met andere dialecten of zelfs vreemde talen. Is het spreken van een
dialect verkeerd voor de sociale vaardigheid, vraagt men zich nog wel eens af. Uit onderzoek blijkt dat het

spreken van een dialect naast het Nederlands niet schadelijk is voor het spreken van Standaard
Nederlands. Verschillende onderzoeken onder basisschoolkinderen laat zien dat kinderen die naast het
Nederlands nog een dialect spreken, gemiddeld beschikken over de beste taalvaardigheid. Wellicht heeft
dit te maken met het feit dat een tweetalig persoon (want zo kan een dialectspreker ook wel aangeduid
worden) een goed taalgevoel ontwikkelt, omdat hij/zij twee taalsystemen naast elkaar heeft aangeleerd.
Drenthe
Ieder dorp heeft een eigen variatie dat in meer of mindere vorm afwijkt van de buurdorpen. Grofweg loopt
er een scheidslijn tussen het noorden en het zuiden van de provincie. De noordelijke dialecten zijn verwant
aan het Gronings, de zuidelijke dialecten vertonen een grote mate van overeenkomst met die van Salland.
Ook is er een verschil tussen de dialecten van het 'zand' en het 'veen'. Dialectoloog G.H. Kocks heeft
Drenthe ondergebracht in verschillende gebieden. Nieuw-Balinge ligt in het gebied Zuid-west-zuid, net op
de grens van het Zuid-oost-zuid waar o.a. de buurdorpen Mantinge, Balinge, Witteveen zich in bevinden.
Het verschil tussen deze dialecten is dan ook duidelijk hoorbaar, terwijl de Nieuw-Balingse streektaal zich
uitstrekt tot ver buiten de grens, ten zuiden van Drenthe. In de loop van tijd is de bevolking van Drenthe
minder Drents gaan praten door invloeden van buitenaf. Toch spreekt nog een deel van de inwoners in de
dagelijkse omgang Drents. Hieronder een aantal woorden als voorbeeld hoe de taal, door welke invloeden
dan ook, door de tijd heen, al bij velen is veranderd;
Dialect vroeger:
Tolter
Schotteldoek
Stölpe
Startpannegie
Schölk
Beune
Zaandblik en veger
Tuunslauwe
Karrebies
Boezeroen
Zoertie
Zi’je
Ootie / oepoe
Eek
Proest’n
Meue
Rieve
Feil
Broes
Daore
Slief
Kladde
Ap-sap-siep
Bouwmannegie
Gele-gauwe
Gieteling
Klauwer/klaover
Euliekrappie
Snok
Grauwe-arf’n
Knalpiepe
Zaandblik&vegertie
Ledder
Schoff’n

nu:
schommel
vaatdoekie
deksel
steelpannegie
schort
vloere
stoffer en blik
tuunslange
tasse
aoverhemd
snuupie of snoepie
zeve
oma
azien
niez’n
tante
raspe
dweil
schoem
dooier
soeplepel
puute
liesterbes
kwikstartie
geelgorsie
merel
klaver
euliebolle
hik
kapucieners
uutlaot
stoffer&blik
ladder
schaff’n

Alg. Nederlands:
schommel
vaatdoekje
deksel
steelpannetje
schort
vloer
stoffer en blik
tuinslang
tas
overhemd
snoepje
zeef
oma
azijn
niezen
tante
rasp
dweil
schuim
dooier
soeplepel
zak
lijsterbes
kwikstaartje
geelgorsje
merel
klaver
oliebol
hik
kapucijners
uitlaat
stoffer&blik
ladder
schaften

Motortoertocht Nieuw Balinge
Zondag 1e pinksterdag 19 mei 2013
Noteer deze traditionele toertocht alvast in uw agenda
Inschrijving
Koffiestop
Gezamenlijke lunch
Eigen risico deelname

: gratis
: eigen kosten
: kosten ???? (zal ongeveer € 15,- per persoon bedragen)
: iedere deelnemer dient zelf zorg te dragen voor een goede verzekering,
groenekaart en een geldig identiteitsbewijs. De kans bestaat dat wij ons
buurland aandoen

Nadien de traditionele barbecue voor de liefhebbers in dorpshuis “De Heugte” :
Aanvang tussen 17.30-18.30 uur (aanvang in overleg met deelnemers)
In Kontakt van mei volgen nadere mededelingen.

Opgave voor 16 mei 2013 in verband met opgave aantal aan lunchadres en barbecue bij:
André Mol
: tel. 321811 of info@administratiekantoormol.eu
Roelof Bisschop : tel. 321487 of roelof.bisschop@ziggo.nl

Vertrek

Dorpshuis
"DeHeugte"
10:00 uur

Melden van 09.15
uur t/m 09.45 uur

Zorg voor een tankinhoud voor
mimaal 100 km rij plezier.

Activiteitenoverzicht

WANNEER
April

Mei
Juni

Juli
Augustus
September
Oktober
December

WAT
Scheidsrechterscursus D en C
junioren
Verkoop loten
Jeugdmixtoernooi
Voetvolley
Damesvoetbalfeest
Finale Penalty bokaal
Stratenvoetbal en voetbalfeest
Verloting
Toernooi Witteveen

DATUM
29-04-2013

WNBC 09 toernooi
Zomerstop
Start seizoen
Vrijwilligersfeest
Jaarvergadering
Kerst klaverjassen

15 juni 2013 A.B.C.

Vanaf: 27-04 2013
10 mei 2013, 10.00 uur
1 juni 2013
1 juni 2013
7 juni 2013, 19,30uur
8 juni 2013, 10.00 uur en 20.00 uur
8 juni 2013, 17.00 uur
8 juni 2013

2e zaterdag van september

Muziekweekend in TT Hal Assen
Diverse Bands spelen aan de lopende band op de eerste editie van het muziekweekend in de TT Hal in
Assen. Weamevents.nl vult het programma vanaf vrijdag 26 april tot en met zondag 28 april met
uiteenlopende muziekgenres.
Rockliefhebbers kunnen op vrijdag hun hart ophalen: van 20.00 uur tot en met 1.00 uur zijn The Heavens
Devils te zien, en repertoire van The Rolling Stones en Iron Maiden. (coverbands Powerslave en
Undercover)
Zaterdagavond staat in het teken van de ’70, ’80 en ’90. Van 20.00 uur tot 2.00 uur nemen bands als
Friends the band, Forrest en Alides van de Time Bandits bezoekers mee terug in de tijd.
Het weekend wordt zondag afgesloten met een Hollandse familiemiddag waar voor de kinderen een
springkussen en een ijskar klaar staan. Van 13.00 uur tot 18.00 uur treden René Beckers, Burdy en het
Nederlandse zangduo Lucas en Gea op. Het tweetal presenteert haar nieuwe album en geven deze aan
iedere 100ste bezoeker cadeau. Ook maken bezoekers kans op een meet and greet met Lucas en Gea.
Een ticket in de voorverkoop kost 12 euro 50 en zijn verkrijgbaar via weamevents.nl. Aan de deur van de
Assense TT Hal bedraagt de toegangsprijs 15 euro. Voor kinderen tot en met 12 jaar is de toegang vrij.
Een toevallige bijkomstigheid is dat het muziekweekend tegelijk met het WK Superbike valt. Dus over
banden gesproken, na de dagelijkse portie brullende motoren en gierende banden is niets fijner dan de
dag af te sluiten met één van de diverse bands tijdens het muziekweekend.

Aanmeldingen Nieuw-BalingeReünie II, welke plaatsvindt
op 20 april 2013.

Voor deze tweede dorpsreünie hebben zich
inmiddels aangemeld (in volgorde van opgave)
1) Willem Strijker
2) Geke Strijker–Sok*
3) Albert Wielink*
4) Annie Wielink–Salomons
5) Johnny Sok*
6) Bertus Wassen*
7) Jannie Bekman-Koopman*
8) Allie Dolfing-Zomer*
9) Trieneke Wolters-Zomer*
10) José Post-Concent*
11) Geert Post
12) Marinus Post*
13) Tinus Post*
14) Clarie Okken-Post*
15) Koos Dijkhuis
16) Johannes Dijkhuis
17) Evert Sok jr
18) Tini Sok-vZwol*
19) Dirk Bouwmeester
20) Dienco Stevens
21) Gert Stevens
22) Maja Stevens-Snoeijing
23) Annette Pool
24) Klaas Pekel
25) Hillegonda Pekel-Pol
26) Manuela Bouwmeester
27) Frits Knegt
28) Annie Knegt
29) Henk Dijkhuis
30) Jannie Speelman-vZwol
31) Henk Speelman
32) André Braam
33) Bea Braam
34) Aaldert Kroezen
35) Jannie Kroezen-Wielink
36) Evert Sok sr
37) Gé Sok-Post
38) Wout Strijker
39) Kees Wielink

40) Jannie Wielink – Prins
41) Johannes Wielink
42) Kees Sok
43) Aly Sok-Bakker
44) Lo Dijkstra
45) Elzo Dijkhuis
46) Gerrit Dijkhuis
47) Albert Everts
48) Geesje Wielink – Sok
49) Martha (Sloots) vd Kooi-du Chatenier
50) Klaas Koopman
51) Jennie Koopman
52) Wolter van der Haar
53) Jan Salomons
54) Aly Salomons – Booy
55) Albert Bouwmeester
56) Betty Bouwmeester
57) Anno Koster
58) Harm Everts
59) Teunie Everts-Boer
60) Henk Everts
61) Antje Everts-Dijkhuis
62) Thea Dijkstra
63) Roelof Bisschop
64) Tini Bisschop-Brookman
65) Hillechientje Hilberink-Dijkhuis
66) Koert Sok
67) Jo Sok-Prins
68) Jacob Stempher
69) Greet Stempher-Schaar
70) Jan Prins
71) Tini Prins-Pol
72) Wilco Vroom
73) Jannie Vroom-Post
74) Mans Luinge
75) Aly Luinge-Mijnen
76) Reinie Talen
77) Bert Pluister
78) Jaap Talen
79) Jannie Talen
80) Fetze Dijkstra
81) Hiltje Dijkstra-Prins
82) Klaas Keipema
83) Annie Zwiep
84) Bruin Rotensen
85) Josette Dijkhuis
86) Arie van Santen
87) Karin van Santen
88) Wolter Ravenhorst
89) Jan Stegehuis
90) Rina Stegehuis
91) Lammie Tichelaar-Dolfing
92) Femmie Kroon-Dolfing
93) Janny de Jager-Dolfing

Reünie Nieuw-Balinge, 20 april 2013
PROGRAMMA:
Binnenloop vanaf 18.00 uur,samen Koffie / Thee en broodjes nuttigen in de Grote zaal, waar ook het
openingswoord zal worden verricht. (O.a. deze zaal, is ingericht als Lees - Kijk – Praatzaal)
Een aparte afdeling in ‘de Heugte’ is ingericht als school en zullen we ook hier teruggaan in de tijd.
In de Theaterzaal wordt muziek van nu en uit vervlogen jaren gedraaid en het café is een gezellig
ontmoetingspunt. Aan elke bar kunnen tot 22.00 uur drankjes gratis afgehaald worden! Er is een grote
luchtfoto van 120x85 cm te bezichtigen met nummers die corresponderen met nummers op bijgevoegde
lijsten waar woningen en hun bewoners van Nw-Balinge op staan, uit de periode tussen ca. 1875 – 1960.
En tot slot van de avond: er is voor deze gelegenheid een koortje samengesteld, die om 21.45 uur ter
afsluiting van de reünie optreden zullen in de Theaterzaal, waar we samen zingen. Hierna zullen onze
muziekanten Johnny (drums), Gerrit (accordeon) en Bertus (gitaar) ons muziekaal vermaken met een
aantal liedjes!
Attentie: ook is deze avond een marktkraam ingericht waar niet alleen het zojuist uitgebrachte boek ‘Op de
rand van veen en zand’ (geschiedenis en het ontstaan van Nieuw-Balinge) te koop zal zijn, maar onder
andere ook jubileumboeken van beide scholen, een CD met een aantal liedjes, (o.a. het Nieuw-Balings
volkslied) en een DVD met filmmateriaal van en over Nieuw-Balinge, zijn deze avond te koop. Wij zijn blij u
te kunnen meedelen dat we u alles tegen een zo laag mogelijk prijs kunnen aanbieden, n.l.:








Boek ‘Op de rand van veen en zand’
€ 10,=
Boek ‘100 jaar Openbaar Lager Onderwijs’
€ 5,=
Boek ’75 jaar Christelijk Lager Onderwijs’
€ 5,=
Boek/naslagwerk ‘Sluiting CBS De Morgenster’
€ 10,=
DVD ‘Nei-Baoling kek deur de jaor’n hen ’veuruut’ € 10,=
CD met liedjes over Nw-Balinge (werkgroep reünie) € 3,=

De werkgroep ‘Nieuw-Balinge-reünie-II’. Op deze foto ontbreekt Tinus Post.

Met vriendelijke groet; werkgroep reünie Nieuw-Balinge
U kunt zich nog opgeven voor de reünie. Hiervoor kunt u bellen met Albert Wielink (0528) 321323, 0615254485, of Geke Strijker (0528) 321132 of 06-22211644. Kosten reünie €20,= pp. Dit bedrag kunt u
overmaken op banreknr: 36.94.20.063 o.v.v. ‘deelnemer Reünie 2’.
(lijst met aanmeldingen is tevens te zien op www.nieuwbalinge.eu onder de link ‘reünie’)

Tienersoos Teenspirit
De tienersoos is tijdens
NL Doet druk bezig
geweest in de
soosruimte.
Een aantal tieners zijn onder leiding van Harald
Kroezen en Richard Mol, druk bezig geweest met
het vernieuwen van de radiatorombouw. Het
hout is geleverd door de Fa. Hilberink. Harald,
Richard en Henk nogmaals heel erg bedankt.
Ook allerlei kleine klusje
zijn direct gerepareerd.
Enkele dames hebben
de bar opgeruimd en
afgesopt.
Op dezelfde avond
hebben een aantal
tieners paaseieren
verkocht. Alle 260 zakjes
waren in een zeer korte
tijd uitverkocht! Super gedaan en dit leverde een
leuk extraatje op voor onze kas.
Zaterdag 30 maart was er,
door de soos, een
Greppeltocht
georganiseerd. Alle tieners
werden in groepen van 4
gedropt in de omgeving,
zo’n 8 km vanaf de soos. De
bedoeling was om ongezien
weer terug te komen. Dit
was toch iets moeilijker dan
gedacht. Er reden auto’s rond en er was ook een
groep mountainbikers die de tieners probeerde
te spotten.
Van de 9 groepen, lukte het 2 groepen om
ongezien terug te keren naar de soos. Zij werden
getrakteerd op een patatje. Bij terugkomst zaten
alle kinderen en volwassenen vol met verhalen,
een geslaagde avond dus.
Noteer alvast in je agenda;
 1 juni afsluiting van het soosseizoen
‘12/’13 met 2 leuke workshops.
 5 juli t/m 7 juli kamp
In het volgende Kontakt meer info.

Mededelingen Plaatselijk belang,
Paasvuur
De aanvoer naar het paasvuur was enorm. Toch
werden er materialen aangevoerd die niet op een
paasvuur thuis horen. Dankzij het toezicht, Albert
en Geert, werd ter plekke geregeld dat de
ongewenste materialen weer meegenomen
werden. Het opdrukken werd kosteloos
uitgevoerd door Marten de Jong en Piet/Geert
Mekkes. Onze dank hiervoor.
Zwaluwwand
In eerdere berichten hebben we gemeld dat er
weer een zwaluwwand werd aangelegd. De
uitvoering hiervan is verplaatst naar de zomer. Dit
heeft te maken met de waterstand en de flora en
faunawetgeving. Maar het gaat goedkomen!
Brievenbus
Er zijn vragen gesteld over de brievenbus.
Wanneer men met de auto komt, en wat in de
bus wil gooien is men genoodzaakt half op de
weg en net voor de kruising met het Vosseveen
stil te gaan staan. We zijn bezig om de brievenbus
te laten verplaatsen in de buurt van de
humanabak waar wel voldoende ruimte is om
fatsoenlijk te parkeren.
Jubileumavond
Al onze leden hebben een uitnodiging gekregen
voor de jubileumavond op 19 april. Deze
uitnodiging geld voor de gehele familie op dit
adres van 18 jaar en ouder. Laat a.u.b. wel weten
door middel van het aanmeldingsbriefje of u
komt en met hoeveel.
Met vr. gr. Plaatselijk belang.

Vol trots kunnen wij mededelen
dat a.s. 19 april tijdens de jubileumavond van het Plaatselijk-Belang
het boek “Op de rand van veen en
zand” gepresenteerd zal worden.
Tijdens de presentatie zullen we
zeker stil staan bij de
totstandkoming
van het boek.
Toch wil ik het graag gezegd
hebben dat wij als PlaatselijkBelang ook tijdens dit project
weer gemerkt hebben hoe groot
de betrokkenheid is in ons dorp.
Vele (oud) inwoners hebben zich
ingezet om tot dit prachtige
resultaat te komen.
Wij willen langs deze weg in
ieder geval iedereen bedanken
voor zijn of haar bijdrage
in welke vorm dan ook.

Plaatselijk-Belang is dan ook verheugd om jullie dit boek voor het kleine
bedrag van € 10,- te kunnen aanbieden.
Tijdens de jubileumavond maar ook tijdens de reünie kan je het boek aanschaffen.
Daarna zal het boek aan te schaffen zijn bij Albert Wielink of Geke Strijker-Sok.
Namens het Plaatselijk-Belang “De Vooruitgang”.
Albert Wielink.

Themafeest Nieuw Balinge
Plaats: Dorpshuis "De Heugte"
Datum: 18 mei 2013
Tijd: 21.00-01.00uur
Entree: Gratis
Leeftijd: Vanaf 16 jaar
Keuken de hele avond geopend.

Back to the 70's, 80's
en 90's
Met DJ Ad
Visser!!
Het zou leuk zijn als iedereen in gepaste stijl gekleed
komt. Het is niet verplicht maar de persoon die het
mooist verkleed is krijgt een leuke prijs.
Martin, Marloes, Jacco en Jeanet

&
Op 16 maart was er weer de inmiddels bekende NL DOET dag in het land, ook bij de ijsvereniging .
We zijn om 09.00 uur begonnen met koffie.
Er diverse klussen geklaard zoals het opschonen van de paden in het natuurgebied rond de ijsbaan .
Er werd een plaats gemaakt om de winter gereedschappen op te hangen en er werd een begin gemaakt
om de lichtmasten te schilderen en elektra aan te passen.
Een groep vrijwilligers was aanwezig om de klussen te klaren.
De lunch werd aangeboden door de ijsvereniging, het was een nuttige maar werkzame dag.
*******

Paaseieren zoeken
Zaterdag 30 maart was er weer het traditionele paaseieren zoeken, op de hei bij de ijsbaan. De
schooljeugd kwam in grote getale om de eieren op te sporen en proberen het GOUDEN ei te vinden om
kans op een prijs te maken .
Ondanks het winterse weer waren er toch veel kinderen gekomen, na afloop werd er in de kantine voor
een hapje en een drankje gezorgd.
De gouden eieren werden gevonden door :
3 en 4 jaar Sem Wind
5 en 6 jaar
Eline Groenewold
7,8 en 9 jaar Sijdney Booij
10,11 en 12 jaar Iris van de Zwaag
Het bestuur

Goudplevierrun Nieuw-Balinge
Zaterdag 13 juli 2013; 14.00 uur
De voorbereidingen voor de vijfde editie van de Goudplevierrun zijn al weer in volle
gang en de eerste inschrijvingen zijn een feit. Net als voorgaande jaren gaan we er
weer alles aan doen om er een groot succes van te maken. Hierbij hebben we de hulp
van alle Nieuw-Balingers nodig. Wij zijn op zoek naar de volgende mensen:
Deelnemers
Houd je van een gezellig rondje hardlopen. Geef je dan op via de site. Je kunt kiezen
uit een route van 6 km en 10 km. De start en finish zijn bij dorpshuis de Heugte en
de route voert veelal door mooie stukjes natuur. Aan de deelname is geen minimum
leeftijd ingesteld.
Vrijwilligers
Zonder vrijwilligers is het niet mogelijk om de Goudplevierrun tot een succes te
maken. Mocht je het leuk vinden om te willen helpen bij de verschillende
voorkomende activiteiten, laat het dan even weten aan één van de organisatoren.
Toeschouwers
Als je niet wil of kan deelnemen aan de Goudplevierrun als loper of als vrijwilliger,
dan zou het leuk zijn als je de lopers komt aanmoedigen langs het parcours, of bij
dorpshuis de Heugte. Hier is een gezellig terras ingericht voor de lopers en de
toeschouwers.
Graag nodigen we je uit om een kijkje te nemen op onze site voor alle informatie. Het
adres van de site is www.goudplevierrun.nl.
Met vriendelijke groet namens de organisatie,
Ronald van Aalderen, Gert Slomp en Mellanie van den Bosse

Een bericht van:
We zitten nu een aantal weekjes met het bedrijf
In Wezup (voorbij Orvelte). Inmiddels zijn we
gesetteld en druk bezig met de afwerking in en
rond het huis. Het huis krijgt steeds meer vorm.
Nu is het wachten op de laatste meubels zoals de
grote boekenkast en dressoir. Onze mensen zijn
aardig gewend. Het is net alsof we er altijd al
gewoond hebben. Toch denken wij nog steeds
aan Nieuw Balinge waar we begonnen zijn.
Gelukkig komen we er nog regelmatig omdat we
het huis in de Breistroeken nog hebben.
Sinds 1 Februari woont onze eerste gast bij ons.
Daarnaast gaat de dagbesteding gewoon door.
Het programma in Wezup is niet veel veranderd.
We wandelen nog steeds iedere dag en zijn
alweer druk in de tuin bezig. Onze ronde gaat nu
niet langs de emoes van de familie Strijker maar
gaat nu langs de ezels van buurvrouw Dini. We
kijken iedere dag even bij onze Drentse heide
schapen. De schapen herkennen onze mensen al.
Ze beginnen dan direct te blaten. De laatste
weken hebben we regelmatig
uitstapjes
gemaakt. We zijn naar de Klokkenmaker in
Wezup geweest. Een rondleiding bij de bakker in
Aalden. Een bezoekje aan restaurant Hegen. Bij
de Spil in Zweeloo sporten we onder deskundige
leiding van Roelina. Onze ouderen vinden het erg
fijn om actief te zijn. Ze kunnen behoorlijk
fanatiek reageren. We moeten ze zelfs afremmen
als ze op de hometrainer/crosstrainer zitten.
Verder gaat het met ons en het bedrijf erg goed.
Het is een behoorlijke drukke tijd geweest. Nu
begint daar een beetje verandering in te komen.
We hebben nieuwe mensen in dienst en zijn nog
steeds opzoek naar verzorgende en verzorgende
IG. Op dit moment draaien we zelf heel veel
diensten. We zoeken vrijwilligers die volgens
onze visie mee willen helpen. Gelukkig kunnen
we nog steeds rekenen op de steun van onze oud
stagiaire die nog steeds regelmatig bij ons werkt
en bijspringt waarnodig is. Ook dat is een

vertrouwd stukje voor onze mensen. De mensen
vinden het fijn dat ze af en toe bij ons werkt. Op
16 maart hebben we met NL doet hulp gekregen
van medewerkers van Welzijn Coevorden.
Kent u iemand die niet meer zelfstandig kan
wonen en begeleiding nodig heeft neem dan
rustig contact met ons op.
We hebben sinds kort een eigen facebook pagina
waar regelmatig nieuwe foto’s/verhaaltjes
opgezet worden. Zoek op Huize wezup en klik op
vind ik leuk. Bij 100 mensen verloten wij een
mooie bos bloemen.
In April zijn wij van plan om een open dag te
houden, houd de kranten in de gaten.
Met vriendelijke groet,
Merel ’t Hoen
www.huizewezup.nl

Activiteitenkalender Nw-Balinge

APRIL
06 april: opening ruiterroute
07 april: MTB-toertocht, startsein 9.30 uur
10 april: Kinderclub in dorpshuis “de Heugte”
13 april: Potgrondactie PSZ
19 april: jubileum voor leden Plaatselijk
Belang
20 april: Nieuw-Balinge-reünie-II (aanvang
18.00 uur)
23 april: Ledenvergadering Plaatselijk Belang
24 april: Kinderclub in dorpshuis “de Heugte”
v.a. 27 april: lotenverkoop SV Nw-Balinge
27 april: Bingo ‘de Heugte
29 april: Pupillen-scheidsrechtercursus
aanvang 10.00 uur
MEI
10 mei: jeugdmixtoernooi SV Nw-Balinge
11 mei: OUD PAPIER
18 mei: garage/schuur/verkoop
18 mei: Back to the 70’s, 80’s & 90’s
18 mei: Dansen in “de Heugte”
19 mei: motortoertocht
25 mei: rommelmarkt NH Kerk
25 mei: Bingo ‘de Heugte’

HUISARTSEN
Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur
Huisartsenpraktijk Ettenheim Noordscheschut
Dahler/ Damman
Tel. 0528 – 34 12 28
Huisartsenpraktijk Hollandscheveld
Mielet/Veenhouwer
Tel. 0528 – 34 12 19
Huisartsenpraktijk Elim
Mors/Brugman
Tel. 0528 – 35 12 12
Op werkdagen van 's middags 17.00 uur tot de
volgende ochtend 08.00 uur en in de weekeinden,
kunt u voor spoedgevallen bellen met de centrale
huisartsenpost,
Tel. 0900 – 112 0 112
Informatie over de huisartsenpost: www.chd.nl
WEEKENDDIENSTEN
Voor het rooster van de weekenddiensten van
tandarts, apotheker, dierenarts, Icare, Bureau
Slachtofferhulp en de Stichting Welzijnswerk zie
bladzijde 2 van de (huis-aan-huis) woensdageditie
van de Hoogeveense Courant

Preekrooster 2013 Herv. Kerk te Nw-Balinge
07-04: 10.00 u. kand. J.A.A.Geerts (Heiligerlee)
19.00 u. ds. R.W.van Mourik (Elburg)
14-04: 10.00 u. ds. J.A.v.d.Berg (IJsselmuiden)
19.00 u. ds. M.Noorderijk
Voorbereiding Heilig Avondmaal
21-04: 10.00 u. ds. M.Noorderijk
Bediening Heilig Avondmaal
19.00 u. ds. M.Noorderijk
28-04: 10.00 u. ds. M.Noorderijk
19.00 u. ds. W.de Bruin (Harderwijk)
05-05: 10.00 u. ds. H.G.v.d.Ziel (Ooltgensplaat)
19.00 u. ds. E.de Mots (Rijssen)
09-05: Hemelvaart
10.00 u. ds. M.Noorderijk
wijzigingen voorbehouden
Iedere zondagmorgen is er oppas voor de kleintjes in de
consistorie bij de kerk.

Preekrooster 2013 Chr.Geref.Kerk Nw-Balinge
07-04: 09.30 + 14.30 u.: ds. J.P.Boiten
14-04: 09.30 + 14.30 u.: ds. C.P.de Boer
21-04: 09.30 + 14.30 u.: ds. Prof.dr. W.v.’t Spijker
28-04: 09.30 + 14.30 u.: ds. J.Jonkman

05-05: 09.30 + 14.30 u.: ds.A.Aarnoudse
09-05: Hemelvaartsdag
09.30 u. ds. A.v.d.Weerd
wijzigingen voorbehouden
Iedere zondagmorgen is er oppas voor de kleintjes in het
jeugdgebouw “Het Anker”

Openingstijden Gemeentehuis Midden-Drenthe
Locatie Westerbork, B.G. van Weezelplein 10
dinsdag van: 8.30 van 12.00 uur
Locatie Beilen, Raadhuisplein 1
Open: maan-,dins-, vrijdag van 8.30-12.00 uur
woensdag van 8.30 van 16.00 uur
donderdag van 8.30 tot 20.00 uur
Tel.:
0593 - 539222
Mail:
gemeente@middendrenthe.nl
Website: www.middendrenthe.nl
Contactgegevens Humanitas Midden-Drenthe:
midden-drenthe@humanitas.nl
Contactgegevens Humanitas Zuid-Drenthe:
zuid-drenthe@humanitas.nl
Tel.: 0528-277992
zie ook: www.humanitas.nl

OUD PAPIER
Oud papier wordt opgehaald door de Mr.
Sieberingschool.
De eerstvolgende datum is 11 mei 2013. Daarna
weer op 29 juni 2013.
Vanaf 8:30 u. wordt het oud papier met een
PERS/KRAAKWAGEN opgehaald.
Wij verzoeken u om uw oud papier gebundeld of
in dozen voor 8.30 langs de straat te zetten.
LET OP: Liever NIET de avond van te voren i.v.m.
evt. regen
In het park wordt men verzocht het papier aan de
“hoofdroute” te zetten.
Bij voorbaat onze hartelijke dank.
G.O. Meester Sieberingschool
Ophaalschema containers - iedere woensdag:
10 april:
GROEN
17 april:
GRIJS
24 april:
GROEN
01 mei:
GRIJS
08 mei:
GROEN
Ophalen grof vuil kan tegen betaling en op afspraak:

Tel.: gemeente 0593-539222
Brengen grof vuil kan naar:
Milieustraat Beilen, Eursing 2a

ma. gesloten, di./vr. 8.00 – 12.00/13.00 – 15.00,
wo./do. 12.30 – 15.00, za. 08.00 – 12.00
Hingstman Recycling W’bork, de Noesten 82
Werkdagen 13.00 – 17.00, za. 09.00 – 14.00
Tel.: 0593-331919
Zie ook: www.middendrenthe.nl  afvalwijzer

REGIOPOLITIE
Politie Drenthe
postbus 107, 9400 AC Assen
http://www.politie.nl/drenthe

District Zuid-West
Griendtsveenweg 5, Hoogeveen
Postbus 1079400 AC Assen
(0900) 88 44 (lokaal tarief)
Geopend: ma t/m za 9.00 - 17.00 uur, koopavond
tot 21.00 uur
Politie Midden-Drenthe
Raadhuisplein 1, Beilen
(0900) 88 44 (lokaal tarief)
E-mail via formulier op www.politie.nl
Geopend: ma t/m vr 8.30 - 12.30 uur
Niet levensbedreigende meldingen: 0900-8844
Meld misdaad anoniem: 0900-2666399
Alarmnr. politie, brandweer, ambulance: 112

Uitvaartvereniging Nieuweroord en Omstreken
Uitvaartnummer: 06-54377180 b.g.g. 0528343837
Uitvaartverzorg(st)er: mevr. E.Otten/dhr. P.van
Slochteren
Penningmeester/Ledenadministratie:
dhr. H.Mulderij, Molenweg 30, 7936 PB Tiendeveen
Tel.nummer: 0528-764000
Voor vragen of doorgeven van wijzigingen:
info@uitvaartvereniging-nieuweroord.nl
Informatie over de vereniging:
www.uitvaartvereniging-nieuweroord.nl
DEL ( draagt elkanders lasten)
Wilt u bij een overlijden, of indien u zich wilt
aanmelden als nieuw lid (inwonende kinderen
vanaf 21 jaar), contact op nemen met:
Peter Kroezen, Meeuwenweg 5
Nieuw-Balinge
Tel.: 0652407966
E-mail: peter.kroezen@crewson.nl

…………………………………………....
Trombosedienst.
Iedere dinsdagmorgen in dorpshuis De ‘Heugte’
van 10:15 uur tot de laatste cliënt.
.......................................................
Peuterspeelzaal Duimelot
Staat uw peuter al ingeschreven? Geef uw peuter
tijdig op. Liefst een ½ jaar van tevoren.
Bel Carina van Huizen (peuteradministratie) 0528
321110.
Uw peuter is al vanaf 2 jaar van harte welkom op
maandag-,woensdag- en vrijdagochtend van 8.30
uur tot 11.45 uur en woensdag tot 12 uur. Als uw
peuter is aangemeld wordt u automatisch gebeld
wanneer uw peuter wordt verwacht. Op deze
ochtend wordt er op de peuterspeelzaal een klein
gesprekje met de ouders gehouden. Wilt u eerder
weten wat “Duimelot” zoal doet, dan kunt u het
informatieboekje afhalen op de peuterzaal in
Dorpshuis de Heugte op maandag tussen 8.30 en
11.45 uur.
…………………………………………………….
OBS Meester Sieberingschool
Haarweg 27 - Tel: 0528-321355
e-mail: meester.sieberingschool@hetnet.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 bijdrage opgehaald bij de leden. Bent u
geen lid en wilt u dit wel graag worden, meldt u
zich dan aan bij één van de bestuurs-leden of bij
de vertegenwoordiger van het schoolteam.
Bestuursleden:
Voorz.: Albert Wielink
Tel:321323
Penn.m.: Raymond Peters Tel: 321809
Secr.: Esther Pont
Tel: 251605
Lid: Jennie Hekker
Tel: 321018
Lid: José Post
Tel: 321354
Lid: Alice Kroezen
Tel: 321045
Lid: Wout Strijker
Tel: 06-51352348
Vertegenwoordiger van het schoolteam:
Fijko Kiewiet
Tel. school: 321355

Thuishuis ‘Vlinder’
Petra Kamphuis, Schepersweg 1, 7938 RA,
Nw-Balinge, tel: 0528-321099
Open van maandag t/m donderdag van:
07.00u. - 18.30u.
Noodopvang in overleg mogelijk
Website: www.thuishuis.info
GJVV (gymnastiek, judo, en volleybal vereniging)
Bestuur:
Evelien Sok
voorz.
tel: 321482
Fia Jager
penn.
tel: 321224
Janneke Wielink secr.
tel: 321155
Delia Slomp
lid
tel: 321011
Heidi Koekoek
lid
tel: 321024
Hieronder ziet u een schema wanneer wat te doen
is:
WOENSDAG: volleybal
Minivolleybal
18.00 – 18.45 u.
Minivolleybal
18.45 – 19.30 u.
Dames Recreanten 1 19.30 – 20.30 u.
Dames Recreanten 3
20.30 – 21.30 u.
DONDERDAG: volleybal
Dames Recreanten 2
19.30 – 20.30 u.
DONDERDAG: gymnastiek VANAF 4 JAAR
1e groep
18.00 – 18.45 u.
e
2 groep
18.45 – 19.30 u.
De kosten zijn tot 18 jaar € 25,- per half jaar en
vanaf 18 jaar € 35,- per half jaar.
Nieuwe leden kunnen we altijd gebruiken.
Dus: KOM EENS LANGS ALS JE DURFT!!!

Stichting Welzijn Ouderen Midden-Drenthe
Loket voor Zorg en Dienstverlening
Voor informatie over o.a.
 ouderenadviseur
 de klussendienst
 de plusbus
 handicap en chronisch zieken
 hulp oproep systeem
 vrijwillige hulpverlening bij u thuis
 enz enz.
kunt u iedere dinsdagochtend van 10.00 – 10.30 uur,
terecht bij:
‘Het Knooppunt’
Dorpshuis de ‘Heugte’
Ingang Robertusweg 5

Tel: zorgloket Nw-balinge 0528-321990
Buiten het spreekuur wordt u automatisch
doorgeschakeld naar S.W.O. in Westerbork.
Tel. nr. locatie Westerbork: 0593-332879
ma t/m do.dag van 08.30 – 16.00 uur
vrijdag van 08.30 – 12.00 uur.
www.swo-md.nl
www.loketmiddendrenthe.nl

“Volkstuinvereniging Nieuw Balinge”
Tuinhuur € 10,= p.j. voor 100 m2 beste grond.
Info bij de secretaris: Gert Jan Prins, T: 321174
Nieuwe leden altijd welkom.
Openingstijden van de winkels etc.
Kapsalon Priscilla
Tel: 0528-321644
Dins-, donder- en vrijdag van: 8.30u. t/m 18.00u.
(gesloten: 12:00-13:00)
Zaterdag van:
8.00u. t/m 13.00u.
(zondag, maandag en woensdag gesloten)
Studio Tyara (Netty jager)
Schoonheidsstudio tel: 0528-321717
Maandag:
ochtend en avond
Dinsdag:
hele dag en avond
Donderdag:
ochtend
Vrijdag:
ochtend
Woensdag:
gesloten
Behandeling op afspraak
(Andere tijden zijn in overleg mogelijk.)
Nagelstudio Beauty Nails t.n.v. Inge Wielink
Tel.: 06-55701021
Ma. t/m vrijdag van 9.00 tot 18.00 u.
Behandeling alleen op afspraak.
……………………………………………………
Dorpshuis de ‘Heugte’ Tel.: -321300
Maandag
19.00-23.00 café
Dinsdag
09.00-12.00 café
Woensdag
09.00-12.00 café
13.00-16.00 café
19.00-23.00 café
Donderdag
19.00-23.00 café
Vrijdag
16.00-20.00 café
16.30-19.00 keuken
Zaterdag
22.00-01.30 café
met Bingo:
20.30-23.30 keuken

Zondag

10.00-21.00 café
17.00-19.30 keuken
Eten kan telefonisch besteld worden.
****
* 55 + Gym, elke Dinsdagmorgen van 9.15 uur tot 10.00
uur!
*Koersbal, elke woensdagmorgen van 9.30 uur tot 11.30
uur!
*Nieuwe leden van harte welkom.
Interesse? Loop gewoon een keertje binnen.

………………………………………………………
Strijker & Strijker Technische groothandel en
verhuurbedrijf (06-54363015)
openingstijden winkel:
maandag t/m vrijdag 09.00 uur tot 21.00 uur
zaterdag van 09.00 uur tot 17.00 uur

Jeugd en Tienersoos
Vrijdagavond: jeugdsoos (va. 16 jaar en ouder)
vanaf: 21.00u. tot 24.00 0u.
Zaterdagavond: tienersoos (va Basisschool tot
16 jaar)
vanaf: 20.00u. tot 23.00u.
er wordt géén alcohol geschonken!!

Belangrijke telefoonnummers:
Ziekenhuis Bethesda Hoogeveen 0528 286222
Diaconessenhuis Meppel
0522 233333
Scheper Ziekenhuis Emmen
0591 691911
Wilhelmina Ziekenhuis Assen
0592 325555
UMCG Groningen
050 3616161
Isala klinieken Zwolle
038 4245000
Martini Ziekenhuis Groningen 050-5245245
Zorginstellingen:
Derkshoes Westerbork
0593 333366
Altingerhof Beilen
0593 535300
Weidesteyn Hoogeveen
0528 286111
WZC Beatrix Hollandescheveld 0528 348248
Jannes v/d Sleedenhuis Hgvn
0528 266944
De Westerkim Hoogeveen
0528 264038
WZC Olden Kinholt Hoogeveen 0528 263288
BUSDIENSTEN
Niet op zater-, zon- en feestdagen.
Op werkdagen:
Nieuw Balinge –Hoogeveen Halte 37
07.18 uur
14.18 uur
08.18 uur
16.38 uur
10.18 uur
18.18 uur
12.18 uur

Nieuw Balinge-Westerbork Halte 37
07.23 uur
13.43 uur
08.23 uur
15.43 uur
09.43 uur
16.43 uur
11.43 uur
17.43 uur
Voor uitgebreide dienstregeling:
www.qbuzz.nl Tel.: 0900 – 72 89 965
www.9292.nl Tel.: 0900-9292

AED-KASTJES:
Er zijn in totaal 3 kastjes aanwezig in
ons dorp, eentje in het Dorpshuis, een
bij de voetbalvereniging en er hangt
een kastje in het posthokje van “De Breistroeken”.
Er hangen lijsten bij met namen van mensen die
bevoegd zijn ermee om te gaan.
Voorlopig is het nog steeds zo, dat in geval van
nood 112 gebeld kan worden.
…………………………………………………….

Ziet u informatie in deze infopagina die niet juist is
laat het ons dan weten!

Website Nieuw-Balinge: www.nieuwbalinge.eu

Gevraagd:
IJzer en metalen,
Anne Hekker komt het halen!
(kan ook gebracht worden)
Melkbussen, accu’s en fietsen en kabel.
A.Hekker, Haarweg 91,
Nieuw-Balinge
Tel: 0528-321384

Antwoord raadsel: Tel het aantal letters van
het getal wat de poortwachter vraagt; twaalf
telt 6, acht telt 4, zes telt 3, enz.
De rover had dus ‘vier’ moeten antwoorden
toen de poortwachter ‘tien’ riep.

