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DECEMBER

RTV Drenthe met Hemmeltied in ‘de Heugte’ die veel bezoekers en luisteraars trok!
Op de foto hierboven is reporter Lo Dijkstra in gesprek met Jan Salomons.

VAN DE REDACTIE
We zitten alweer in de laatste maand van 2013, een jaar is zo voorbij! Er is dit jaar heel wat
georganiseerd in Nieuw-Balinge. Een impressie hiervan is te zien in deze uitgave onder de
noemer ‘Een terugblik op 2013’.
Deze maand is aardig wat kopij aangeleverd. Hieronder een korte opsomming. O.a.:
 Zoals de foto hierboven al doet vermoeden, is er een berichtje over de uitzending van Hemmeltied,
die veel bezoekers én luisteraars had die ochtend.
 Plaatselijk Belang is er met een aantal oproepen. Tevens vragen ze, indien u belangstelling heeft, de
bon in te vullen en in te leveren bij Gert Slomp.
 De NH Kerk vertelt ons wanneer het kerstfeest wordt gehouden en wanneer en bij wie u oliebollen
kunt bestellen.
 SV Nieuw-Balinge is aanwezig met een aantal activiteiten.
 Jeugdsoos Kentucky organiseert danslessen voor de oudere jeugd vanaf 15 tot ca. 25 jaar en je
leest waar je je hiervoor kunt opgeven! De eerste les begint op 17 januari 2014.
 Ben je tussen de 12 en 16 jaar, dan kun je bij de tienersoos aanmelden om mee te doen aan een te
gekke ‘Zwerversavond’! Tevens is er een verslagje van de tienersoos over de Pietendisco.
 De ijsvereniging heeft een cheque t.w.v. €3000.= gewonnen. Waarmee en waarvoor ze die hebben
gekregen vertellen ze ons in deze uitgave.
 En natuurlijk een verslagje met foto’s van VDO, over de voorstelling die ze onlangs gaven.
En zoals hierboven als eerder is gezegd, te veel om op te noemen in deze laatste uitgave van 2013. De
redactie wenst alle lezers en lezeressen van Kontakt hele fijne feestdagen en een gezond en fijn 2014!

Afscheid meester André.
In de laatste week van november, heeft meester
André afscheid genomen van onze school. Op
woensdagmiddag was er gelegenheid om hem
gedag te zeggen. Het was een gezellig uurtje.
De vrijdag erna hebben alle kinderen afscheid van
hem genomen. Er was een afcheidslied voor hem
gemaakt, door juf Tanja. Alle leerlingen hadden
een muziekstukje geschreven, die we in
boekvorm aan meester André hebben
aangeboden. Ook is er een gitaar door een aantal
kinderen beschilderd.
Meester André tracteerde de iedereen op een
lekker warm hapje.
We wensen meester André heel veel succes
verder en bedanken hem nogmaals voor de 21
jaar, dat hij actief betrokken was bij onze school.

groepen 1 t/m 4 volgen we het
Sinterklaasjournaal. In de afgelopen is er al van
alles gebeurd, met cadeautjes, die opeens
verschijnen. Maar ook soms zomaar weer
verdwenen zijn. Luisterpiet is een paar keer in
school geweest, om de jaarboekjes van de
kinderen door te lezen.
Vrijdag 5 december zal de Sint onze school met
een bezoek vereren.
Kledinginzamelbak.
Het is fijn om te zien, dat de inzamelbak van
kleding, regelmatig wordt gevuld in school. De
opbrengst hiervan gaat, via de OR, naar de
school/leerlingen. Hiervoor onze hartelijke dank!
Concierge.
Per 1 december zal meneer Speelman op 2
ochtenden bij ons op school zijn. Hij zal allerlei
hand-en-spandiensten voor ons doen. We zijn erg
blij met zijn aangeboden hulp.

Sint Maarten.

Groep 5/6.

Dit jaar is er weer hard
gewerkt aan de
lampionnen. Gelukkig
waren ze ook nu op tijd
klaar! Groep 1 en 2
hebben 's morgens
bezoek gehad van de
peuters van
peuterspeelzaal
Duimelot. Uiteraard werd er een tegenbezoek
gepleegd. Daarna is groep 1 en 2 doorgegaan, om
te zingen in de andere groepen. We konden
meteen elkaars lampionnen bekijken. Ook groep
3-4 ging de school rond. Met de eerste tractatie
van de OR (een lekkere mandarijn), was dit een
goed begin van het Sint Maartenfeest.

Donderdag 14 november zijn wij met de hele
groep naar de vogelshow in Smilde geweest. Wij
hebben het met taal en begrijpend lezen vaak
over volièrevogels gehad. Vandaar dat wij naar
deze vogelshow zijn geweest.
De kinderen hebben hier veel verschillende
vogels gezien, zoals de
kanarie, de grasparket en
twee mooie
geelkuifkakatoes.
Er waren twee mensen
van de vogelvereniging die
een rondleiding hebben
gegeven en verteld
hebben over de keuring
van de vogels.

Sinterklaas.
Dat Sinterklaas in
Nederland is, is niet
ongemerkt aan ons
voorbij gegaan. In de

Aan het einde mochten de kinderen allemaal nog
een envelop bij de tombola trekken en hopen dat
er een nummertje in zat. Gelukkig waren er een
aantal kinderen die prijs hadden.
We hebben een gezellige en leerzame middag
gehad.

NL Doet, doe mee!!!

Meer weten over NL Doet? Bezoek dan de
website www.nldoet.nl of neem contact op met
de intermediair in de gemeente Midden-Drenthe,
Clarine de Haan, Meedoen Midden-Drenthe,
steunpunt vrijwilligerswerk
Nassaukade 4, 9411 KG Beilen
Tel.: 0593524007
Mail: c.dehaan@meedoenmiddendrenthe.nl

Hoogste tijd om klussen aan te leveren.
Stichtingen, zorginstellingen, scholen en
verenigingen opgelet! Dit is uw kans om een
grote klus te klaren én nieuwe vrijwilligers te
werven. Doe mee met NL Doet op 21 en 22 maart
2014. Knap het speelplein of het jeugdhonk op,
neem ouderen een dagje mee uit of geef de
kantine een likje verf.
Meedoen is eenvoudig.
Meld uw klus aan op de website www.nldoet.nl .
Belangstellende klussers kunnen zich dan via deze
site aanmelden. U ontvangt een gratis
promotiepakket met daarin alles om er een
succesvolle dag van te maken.
Als uw klus vóór 1 februari 2013 bij NL Doet
binnen is dan kan het Oranje Fonds bijdragen
aan uw klusmaterialen (verf, kwasten,
timmerhout, plantjes e.d.) met een bedrag van
maximaal € 450,-. Organiseert u een dagje uit,
dan kunt u bijvoorbeeld de entreegelden en
vervoerskosten hiervan betalen. (Dit “dagje uit” is
alleen voor instellingen/organisaties voor fysiek
of mentaal beperkte mensen). Het Oranje Fonds
heeft hiervoor 1,5 miljoen euro beschikbaar maar
wees er snel bij want op=op!( Lees eerst de
voorwaarden op de site van NL Doet.)
Veel inwoners van Midden-Drenthe zijn in 2013
actief geweest op 15 en 16 maart tijdens NL Doet.
Met groot enthousiasme is toen op meer dan 50
plaatsen in Midden-Drenthe geklust. Dit jaar
waren er ook meer verwenactiviteiten. De
medewerkers van Jumbo in Beilen verzorgden
een leuke bingo bij het centrum voor
ouderenpsychiatrie en medewerkers van de
RABO Westerbork hielpen bij het Patatje met
voor bewoners van `t Derkshoes. Voor 2014
hoopt Meedoen Midden-Drenthe op nog meer
klussen, activiteiten en meer vrijwilligers die zich
willen inzetten.

Nog voorradig
* Het boek:
‘Op de rand van Veen en
Zand’ ( € 10,=)

* Maar ook is de CD met vier liedjes over NwBalinge nog te verkrijgen, waaronder Het NieuwBalings volkslied (€ 3,=)
* En de DVD: ‘Nei-Baoling Kek deur de Jaor’n hen
veuruut zijn nog een paar voorradig ( € 10,=)
Te verkrijgen bij Geke Strijker 06-22211644,
of bij Albert Wielink 06-15254485

Dansavonden 2014
‘de Heugte’
de

(3

11 januari
15 Februari
15Maart
12 April
17 Mei
20 September
18 Oktober
15 November
20 December

Zaterdag van de Maand)

Behoefte onderzoek naar
kinderopvang in Nieuw-Balinge
Voor de opvang van en het onderwijs aan
kinderen van 0 tot 12 jaar, werken binnen de
gemeente Midden Drenthe verschillende partijen
samen, om tot een zo optimaal mogelijk aanbod
per dorpskern te komen. Specifiek voor de
situatie in Nieuw-Balinge, betreft dit de
samenwerkende partijen: OBOMD/Mr.
Sieberingschool, SPMD/Duimelot, Thuishuis ‘de
Vlinder’ en ASKA (Algemene Stichting
Kinderopvang in Assen en Midden Drenthe).
In nauw overleg met Plaatselijk Belang, hebben
wij ons ten doel gesteld om voor Nieuw-Balinge
tot een samenhangend en duurzaam aanbod van
opvang, peuterspeelzaalwerk en onderwijs te
komen. Een aanbod waarin de verschillende
organisaties zowel inhoudelijk als praktisch
gezien met elkaar tot afstemming komen en een
sterkere doorgaande lijn zullen creëren. Praktisch
gezien door, indien gewenst, opvang,
peuterspeelzaalwerk en onderwijs te combineren
tot dagarrangementen van 7 tot 19 uur.
Om passende keuzes te kunnen maken voor de
organisatie hiervan in Nieuw-Balinge, is het van
belang op voorhand de behoefte van u als
ouders/verzorgers in kaart te brengen. Wij sturen
u daarom deze belangstellingsregistratie toe. Op
basis van de uitkomsten van deze registratie,
zullen wij met alle betrokken partijen verder
overleggen en zullen wij u informeren over de
uitkomsten en mogelijkheden.

Met vriendelijke groet, de werkgroep;
PSZ Duimelot, Meester Sieberingschool, ASKA,
Thuishuis “de Vlinder”, plaatselijk belang,
dorpshuis “de Heugte”, stichting Welzijn Midden
Drenthe.

Pietendisco en filmavond succes!

We hebben 30 november 4 zwarte pieten op bezoek
gehad in de tienersoos. Het was een dolle boel met
veel dansende kinderen en pieten tijdens de
pietendisco!
De pieten hadden ook veel pepernoten en snoepjes
bij zich,het meeste lekkers is opgegeten maar ook de
vloer lag bezaaid met al dat lekkers.
De pieten keken ook wie van de kinderen het beste
kon dansen, bij de kleinste waren dat Levi en demi en
bij de grote kinderen was het Dominique.
De krantendans werd gewonnen door Ruben.
Na wat startproblemen met het geluid was de film iets
later begonnen voor de oudere kinderen ze hebben
Verliefd op Ibiza gekeken en lekker popcorn gegeten.
Het was een hele leuke avond.
Maureen Oelen

Advent
De grond is wit,
de lucht is wit,
de hemel,
waar een gat in zit,
is blauw met witte
strepen-

Zo zong de kleine
lindeboom, die aan de straat stond.
-En IK ben wit! Kijk, al mijn takken zijn witte
twijgjes geworden.
Ik voel een kleine huivering, want ze zijn koud en
stijf, en ik ben een beetje bang dat ze zullen
breken bij een briesje, bij een vleugje wind, want
o,wat zijn ze broos geworden! De vochtige
druppeltjes zijn harde bolletjes geworden. Toen
de nacht naderbij sloop, met zijn koude, witte
gloed, zijn ze zilverglanzend bevroren, en mijn
lichtheid werd een beetje zwaar.
Toch, toen het ochtendzonlicht over mij heen
begon te schijnen, kreeg ik een waas van
diamantgruis, met een gouden reliëf.
Wanneer het briesje héél licht over de wereld
strijkt, dan hoor je een heel zacht getinkel, als
glas, of van een verre branding; dat zijn denk ik
de ijspegels die aan de daken van de huizen
hangen. Ze zijn heel verfijnd, als er een koude
vleug langs komt, dan is er een lichte marmering
als van ijsblokjes, bij die nauwelijks merkbare
trilling. Als de zon schuin door de ijspegels valt,
komt er een kristallijne flonkering.
En nu heb ik ineens begrepen dat dat briesje de
engel van Advent was, als een verre belofte. Hij is
gekomen, toch weer, net als vorig jaar, en ik
schud mij van vreugde, heel zachtjes. De
lichtheid!
En heb je de grote ster gezien, die in de nacht
altijd zó helder is dat je er wel naar MOET kijken?
In deze donkere
duistere hemel
straalt zij
vlinderachtig als een
witte winterbruid.
In de verte hoor je
soms een dof geluid,
dat zijn de
voetstappen, heel

zacht, nu deze grote stilte is neergedaald. De
voetstappen van de vader en het ezeltje met
Maria, die het kind in zich draagt.
Er zit een vogeltje wat verwezen op mijn twijgje
in deze koude winternacht, en kijkt naar mijn
witte knoppen, want die zijn als de blaadjes van
een bloem die nog niet heeft gebloeid. Maar ik
weet, dat ze zich zullen openen, als straks het
kind wordt geboren, in een koude stal. En ik weet
ook, dat Hij al het licht met zich mee zal brengen,
dat deze wereld nodig heeft. Nu al hoor ik de
zachte vleugelslag van de engelen.Toen de zon weer begon te schijnen, smolt de rijp
van de takken van het
kleine lindeboompje,
en ze zong wat
slaperig:
De grond is wit,
de lucht is wit,
de hemel,
waar een gat in zit,
is blauw met witte strepenAlexandra van’t Veer

Kerststukken

Hallo, ik ben
Marleen Pol en
begin dit jaar met
kerststukken in
opdracht te
maken.
Dus als u zelf een
mooie pot, schaal of iets anders heeft, dan kan ik daar
een mooi kerststuk op maken.
U bepaalt kleur, prijs en datum. Dus heeft u interesse,
of heeft u nog vragen, bel of kom langs.

Marleen Pol, Haarweg 19.
Tel: 852233 of 06-30377345

Straatverlichting
De laatste maanden zijn er af en toe problemen met de straatverlichting. Wij hebben dit al meerdere keren
bij de gemeente aangegeven. Op hun beurt melden zij dit weer bij de desbetreffende netbeheerder, die
ook steeds snel in actie kwam.
Er zijn al verschillende acties geweest om dit te verhelpen. Het ging de laatste tijd vooral om schakel- en
kabelstoringen. Zoals het nu lijkt zijn de grootschalige problemen voorbij.
Wanneer er lichtmasten zijn die kapot zijn, kunt u dit gewoon bij de gemeente melden. U kunt uw melding
mailen naar gemeente@middendrenthe.nl of bellen naar het gemeentehuis op telefoonnummer 0593539222.
Met vr. gr. Plaatselijk Belang

----------------------------------------------------------------------------------------Urnenveld in de natuur
Wij zijn als Plaatselijk Belang met Natuurmonumenten in gesprek geweest om de mogelijkheden te
bekijken wat betreft het realiseren van een natuur urnenheuvel en/of een natuur strooiveld in Nieuw
Balinge.
Natuurmonumenten is bereid om hiervoor een hectare grond beschikbaar te stellen. Dit terrein ligt tussen
de Mantingerweg en de Middenraai, in de buurt van het nieuwe ooievaarsnest. Plaatselijk Belang zal dit in
bruikleen kunnen krijgen en gaan beheren. Begraven in een kist is niet toegestaan. Er kan een heuvel
worden gerealiseerd waarin urnen gezet kunnen worden. Ook een strooiveld behoort tot de
mogelijkheden.
Plaatselijk Belang wil nu graag onderzoeken of hiervoor voldoende belangstelling is. Wanneer blijkt dat er
voldoende behoefte is om hier (over vele jaren natuurlijk) gebruik van te kunnen maken, zullen we de
plannen verder gaan uitwerken.
Op onderstaande strook kunt u aangeven of u wel of geen belangstelling heeft. Het verplicht u uiteraard
tot niets, het is een peiling. Deze strook kunt u bij Gert Slomp, Verlengde Middenraai 53A in de brievenbus
gooien. U mag het ook scannen en mailen naar gertslomp@hotmail.com

Ik heb belangstelling om eventueel gebruik te maken van een grafheuvel in de natuur.
Ja/Nee
Hoeveel personen:
Ik heb belangstelling om eventueel gebruik te maken van een strooiveld.
Ja/Nee
Hoeveel personen:

HEMMELTIED VANUIT “DE HEUGTE”

Gezien de reacties van heinde en ver via telefoon,
mail, FB en noem maar op, is de uitzending vanuit
Nieuw Balinge als leuk en heel gezellig bevonden. De
luisteraars hebben genoten en oud Nieuw – Balingers
die elders wonen konden het maar moeilijk droog
houden, toen ze het volkslied van hun geboorte dorp
hoorden als afsluiter van het programma!

Melissa met haar sax en Het Pop Koor kregen ook
veel complimenten, men had kippenvel momenten.
Uiteraard vond men de gesprekken met zoveel
verschillende mensen die alleen maar vertelden hoe
mooi het leven is op ons dorp, heel leuk en
enthousiast gebracht.
Het spel wat gespeeld werd door GJVV tegen de
IJsvereniging zorgde hier en daar voor wat hilariteit.
Het team van RTV Drenthe heeft genoten van de
maaltijd die door de Buurtacademie koks was
gekookt, dat is niet overal zo volgens de
presentatoren.
Het was een gezellige morgen voor alle deelnemers
en bezoekers, leuke sfeer en alles prima voor elkaar,
volgens het
RTV DRENTHE TEAM!

Een Logeerpartij in een verlopen Herberg loopt uit op
een chaos met een slaapwandelende Bram, en
nachtelijke expedities van de vrouwen.

Met losgebroken varkens, slaande ruzie om een
telefoon, en een gezonken Kano, kan er de diefstal
van de moppentrommel nog wel bij? Een ongeval
sleutels, bastaarden, recepten en geheimen? De
volgende dag wordt alles duidelijk! Onderstaande
mensen vervulden hun rol met verve, de zaal was
twee keer mooi gevuld! VDO kan weer terugzien op
twee leuke toneelavonden!

Bram Boterblom
Stien Kromme
Lidi Roemers
Ellen de Leeuw
Meta Miedema
Krijn Kromme
Souffleurs
Grim

Op 15 en 23 november 2013
gaf VDO uitvoering aan een
leuk blijspel:
WEGENS OMSTANDIGHEDEN
GEOPEND!
Geschreven door: ARIS BREMER

Raamregie
Licht en Geluid

Arjan Schutte
Annemiek Bouwmeester
Henriëtte Kreeft
Tineke Kleine
Margreet Schonewille
Henk Dijkhuis
Marja Jonkers en
Aukje Slomp
Netty Jager en
Marloes Scholten
Cisca den UijL
Bert Sok

Medewerkers BEDANKT en publiek heel graag weer
tot de volgende keer!
Bestuur VDO.

Danslessen

De jeugdsoos organiseert danslessen voor de jeugd.
leeftijd van ± 15 tot ± 25 jaar
Quickstep
chachacha
rumba
locatie: de Heugte
Wanneer: vrijdag avond
.
De danscursus bestaat uit 10 lessen
kosten zijn € 20,00
We beginnen op vrijdag avond 17 januari 2014
tijd: 20.00 uur
Opgeven bij Netty via: nettyzilver@gmail.com

Oproep Historische
Vereniging
Bij de redactie van Kontakt en het bestuur van
Plaatselijk Belang is de hier onderstaande oproep
binnen gekomen van de historische vereniging
van Westerbork.
***
Als Historische Vereniging Gemeente Westerbork
willen wij graag de band met Nieuw-Balinge
versterken. Het is het bestuur en ook de redactie
van ons tijdschrift Fragmenten opgevallen, dat er
weinig verhalen uit Nieuw-Balinge komen. En dat
terwijl Nieuw-Balinge juist zo'n actieve
Dorpsgemeenschap kent. Daar moet toch meer
uit te halen zijn. Wij beseffen dat de kernen
Westerbork en Nieuw-Balinge niet zo dicht bij
elkaar liggen, maar historisch gezien vormen we
natuurlijk wel een eenheid.
Een oproep aan de lezers van Kontakt, die voor
het tijdschrift Fragmenten, verhalen zouden
kunnen schrijven over historische aspecten van
het dorp. Bijvoorbeeld over de ontwikkeling van
een museum op het terrein van het voormalige
munitiedepot. Zo zijn er vast meer onderwerpen
uit het dorp of de omgeving te bedenken
(spraakmakende personen, bedrijven,
gebeurtenissen), die voor ons tijdschrift en de
ruim duizend leden interessant kunnen zijn. Ook
oude foto´s (liefst digitaal aangeleverd) zijn van
harte welkom voor de rubriek ´Allemaal op
de foto´, en de website.
Op www.historischeverenigingwesterbork.nl tref
je meer informatie aan; ook over Fragmenten en
de inhoud daarvan. Of u kunt bellen naar:
Albert Kuper, telefoon 0593-370 583 of
Ben Boers, telefoon 0593-346 341.
***
Dus lezers van Kontakt, heeft u belangstelling om
uw medewerking te verlenen en of u heeft leuke
verhalen, foto’s en of weetjes over de
geschiedenis van ons dorp? Meldt u zich dan aan
via eerdergenoemde website of belt u naar
bovenstaande telefoonnummers.
Vr. gr.
Redactie Kontakt en bestuur Plaatselijk Belang

Op 9 november heeft de IJsvereniging,
meegedaan aan het project MOEK ( Mooi Op
Eigen Kracht) van de gemeente Midden Drenthe.
Het project hield in om een presentatie te
houden in het gemeentehuis, over het plan wat
er binnen de vereniging speelde. Wij hadden het
voornemen om een stuk bij het gebouw aan te
bouwen om de veegmachines te stallen. Ook is
het de bedoeling een nieuwe waterpomp aan te
schaffen, zodat bij zomerdag het water op peil te
kunnen houden en bij winterdag om te kunnen
dweilen. Annemiek Bouwmeester, Petra Kats en
Roelof Bisschop hebben zaterdag 9 november de
presentatie verzorgd. Op zeer professionele wijze
wist Annemiek de driekoppige jury er van te
overtuigen van de noodzaak van de wensen van
de ijsvereniging. De jury heeft de wens van de
ijsvereniging gewaardeerd met een check met
een waarde van € 3000,Er waren in totaal 22 deelnemers aan het project
die diverse ideeën hadden van een nieuw model
bushokje tot een landhek bij een dorpshuis. De
uitslag van het project met de ideeën van iedere
deelnemer is te lezen op de site van de gemeente
Midden Drenthe onder de link naar MOEK.
De eerste voorbereidingen voor de verbouwing
zijn al aan de gang in de vorm van het leggen van
de fundering bij het gebouw van de ijsbaan. De
gehele verbouwing zal uitgevoerd worden met
vrijwilligers, mochten er nog mensen zijn die ons
hier bij willen helpen, kunnen deze zich opgeven
bij Aaldert Span
( 06-20121896)

Actie!
Wij Robin en Saskia
hebben flessen
opgehaald voor het
goede doel de Filipijnen
giro 555.
We hebben er 104
opgehaald.
Iedereen bedankt voor het doneren !!
Groetjes Robin en Saskia

Oliebollen Actie
Ook dit jaar kunt u weer heerlijke
oliebollen bestellen bij de Herv. Kerk.
De kosten van de oliebollen zijn:
Per zak: 10 rozijnen oliebollen €
5,00
Per zak: 12 witte oliebollen
€ 5,00
of
3 zakken voor € 14,00.
U kunt de oliebollen bestellen via de bestellijst of
telefonisch bij:
- Martha Prins, tel: 0528 - 321174
of
- Harry Strijker, tel: 0528 - 321595.
Graag bestellen voor 28 december a.s.
De oliebollen worden op 30 december a.s. gebakken
en bezorgd.
De opbrengst is bestemd voor de kerk.
De oliebollen actie wordt gesponsord door:
- Bouwbedrijf Hilberink
- Kroezon Zonwering
- Kapsalon Priscilla
- Strijker & Strijker

De bouwcommissie - Herv. Kerk.

SV. NIEUW-BALINGE ORGANISEERT
Zaterdag 4 januari 2014
Snertloop / Nieuwjaarsborrel

Snertloop: ± 5 en 9 kilometer
Wandeltocht: ± 5 en 9 kilometer
Mountainbike-route: uitgezette route van 35 km

Opgave vanaf 13.30 uur in de voetbalkantine.
Voor Leden en inwoners Nieuw Balinge
Iedereen vanaf de C-junioren kan zich opgeven.
Starten om 14.00 uur.
Na afloop een lekkere kop snert en een Nieuwjaarsborrel.

Begin het nieuwe jaar sportief en doe allemaal mee!

FEBRUARI: de ijsbaan kan geveegd worden!

Knallend december uit en JANUARI in!

MAART: Kindercarnaval!
A
P
R
I
L

mei :
dames 1 gjvv kampioen!

JUNI:
Back to the
60-70-80’s

Werkgroep ‘Reünie’ organiseert 2e dorpsreünie
i.v.m. 100-jarig jubileum Plaatselijk Belang.

Kontakt juli/aug.

Zomerfeest met een fijn terras en natuurlijk de survival als pittige start van deze week!
September,

o.a. Goudplevierrun

november

en

OKTOBER:

wandel4daagse

RTV-Drenthe met

Hemmeltied
in ‘de Heugte’

en uitvoering van VDO

Vele handen maken
licht werk bij de
natuurwerkdag!

Zwaluwwand geplaatst

Zwerversavond
Zaterdag 21 december 2013
Aanvang: 20.30 uur
Entrée: € 1,50
Voor tieners van 12 jaar of groep 8 tot 16 jaar

Trek je oude kleren aan en kom naar de soos!

Er is een prijs voor de beste zwerver!!!!

Kom gezellig in de kantine van
sv Nieuw-Balinge
Oliebollen klaverjassen
op 28 december 2013
Aanvang 14.00 uur
Inschrijven vanaf 13.30 uur
Inleg € 5,00
Er zijn weer mooie vleesprijzen
te winnen.

Activiteitenoverzicht SV Nieuw-Balinge
WANNEER
Januari
Februari
Maart
April

WAT
Snertloop en mountainbiketocht

Feestavond vrijwilligers WNVBC
NL Doet
Verkoop loten
Mixtoernooi
Mei
Jeugdmixtoernooi
Juni
Voetvolley
Finale Penalty bokaal
Stratenvoetbal en voetbalfeest
Verloting
Toernooi Witteveen
WNBC 09 toernooi
Juli
Zomerstop
Augustus
Start seizoen
September Vrijwilligersfeest
Oktober
Jaarvergadering
November Evaluatie trainers
December Oliebollen klaverjassen

DATUM
4-1-2014

21 22 maart 2014

Vrijdagavond 6-6-2014
Zaterdag 7-6-2014

14 en 21 juni 2014

28-12-2013

Activiteitenkalender Nw-Balinge
Activiteitenkalender Nw-Balinge
DECEMBER
JANUARI ‘14
13 dec.: kerstdiner 60+, aanv. 11.30 uur in ‘de
Heugte’.
21 dec.: ‘Zwerversavond’ Tienersoos.
Aanv. 20.30 uur
23 dec.: volleybaltoernooi voor de jeugd GJVV
26 dec.: kerstfeest NH Kerk. Aanv. 09.30 u.
27 dec.: oudejaarsvolleybal GJVV.
28-30 dec.: oliebollenactie NH Kerk
28 dec.: Klaverjassen sportkantine SV NwBalinge. Aanvang: 14.00 uur.
Opgave v.a. 13.30
28 dec.: Bingo ‘de Heugte’. aanv. 20.00 u. zaal
open v.a. 19.00 uur.

04 jan.: snertloop SV Nw-Balinge. Start 14.00
uur. Opgave vanaf 13.30 u.
11 jan.: dansavond in de Heugte
11 jan.: oud papier (Mr. Sieberingschool)
17 jan.: start 1e dansles jeugdsoos.
Aanv. 20.00 uur.
DATA Oud PAPIER 2014:
11 januari
8 maart
10 mei
28 juni
6 september
8 november

Hoofdstraat 29
9431 AB Westerbork
Tel. (0593) 33 18 28

CdK Jacques Tichelaar op ledenvergadering
Rabobank Westerbork

Een andere wereld na de economische
crisis
In een prikkelend betoog tijdens de
ledenvergadering van Rabobank Westerbork op
dinsdagavond 12 november heeft Commissaris van
de Koning, Jacques Tichelaar, zich kritisch uitgelaten
over een aantal maatschappelijke ontwikkelingen.
Als de economische crisis voorbij is, zal het naar zijn
mening in Nederland niet weer zo worden als voor
de recessie. De wereld is veranderd. Er is een
nieuwe balans tussen welvaart en welzijn. Ook de
bestuurlijke verhoudingen gaan op de schop.
Regio’s krijgen meer macht en een sterkere relatie
met Brussel. Bij het verdelen van Europese
budgetten via de lidstaten signaleert Tichelaar een
toenemende strijd tussen landsdelen. NoordNederland probeert zo veel mogelijk geld binnen te
halen om de broze economie op te peppen. Deze
regio steekt negatief af bij gebieden rond steden als
Rotterdam en Eindhoven. In Drenthe is de
werkloosheid bijna 10%. Ongeveer 2% boven het
landelijk gemiddelde. In de regio’s Hoogeveen en
Zuidoost-Drenthe zit ca. 14% van de
beroepsbevolking momenteel werkloos thuis. Veel
beter gaat het in Meppel en omgeving. Deze plaats
haakt steeds meer aan bij Zwolle. Assen richt zich
op de as met Groningen met als gevolg ook een
gunstiger economisch klimaat.
Provinciaal gezien is het toch dringend gewenst om
te investeren in handel, kennis, infrastructuur en
personeel. “Geef mensen scholingsplicht”, zei
Tichelaar, die ook pleitte voor hervormingen in de
zorg, de woningmarkt, het pensioenstelsel en de
AOW-regeling. In dit verband wees hij erop dat
Drenthe voorop loopt in de
‘vergrijzingsproblematiek’. In 2011 daalde het
aantal inwoners voor het eerst en wel met 600
personen. In de provincie sterven op het ogenblik
meer mensen dan er worden geboren. Tussen 2010
en 2040 groeit het aantal 65-plussers met maar
liefst 62.000 personen. Een toename van 72%.
Drenthe heeft behoefte aan zorg op maat. De
onbalans moet worden aangepakt. Zo niet, dan

vreest Tichelaar dat patiënten straks ver moeten
rijden om een huisarts te bezoeken en dat het
dichtstbijzijnde ziekenhuis in een andere provincie
staat. Ook de aansluiting van het onderwijs op de
arbeidsmarkt is niet in evenwicht en verdient
daarom aandacht.
Op langere termijn voorziet de Drentse
Commissaris van de Koning het opheffen van de
provincie Drenthe als bestuurlijke eenheid. In plaats
daarvan verwacht hij het oprichten van 3 à 4
gemeentelijke samenwerkingsverbanden met ieder
zo’n 150.000 inwoners.

De tienersoos in december
7-12 zijn we dicht
14-12 bardienst Noa en Maureen Oppasouder;
Marinca van der Woude
21-12 bardienst Teun en Femke
Oppasouder;
Henriette Kreeft
28-12 zijn we dicht
27 december is er Sozen Futsal Toernooi in de
Drenthehal in Beilen.
Deze maand gaan we weer een lijst maken voor de
oppasouders.
Zonder “oppasouders” kan de soos niet open!
We zijn open op;
04-01 - 18-01 - 01-02 - 15-02 - 01-03 - 15-03 - 29-03
- 12-04 - 03-05
17-05 - 31-05 - 14-06
Kijk even in uw agenda en geef u op.

Studio Tyara wenst
iedereen prettige
kerstdagen en een
gelukkig 2014!

Kerstfeest
Zondagsschool “De Goede Herder”
Nieuw Balinge

Tweede Kerstdag om 09.30u in de Herv. Kerk.

Thema: Op weg…
Samen met de kinderen en leiding van de zondagsschool gaan we het
kerstfeest vieren, de geboorte van Jezus Christus.
Voor alle kinderen staat aan het eind van het
kerstfeest een verrassing klaar!
Na het kerstfeest kunt u/jij een kopje
koffie/thee/glas ranja komen drinken om
elkaar te ontmoeten.
Lijkt het jou ook leuk om eens te zien wat we
allemaal op de zondagsschool doen?
Kom dan maar eens kijken...
Na het kerstfeest heeft de zondagsschool een paar weken vakantie,
maar op zondag 2 januari 2014 start de zondagsschool weer.
De zondagsschool zit in “De Bron” van de Herv.
Kerk, begint om 11.30u en gaat door tot 12.30u.
Misschien tot ziens?
Groetjes van Heleen, Elsje, Helma & kids

Voor alle 60 + ers uit Nieuw Balinge

Vrijdag 13 december 2013
Aanvang 11.30 uur
Een heerlijk 3-gangen menu,
gekookt door de Mannen kookgroep &
geserveerd door Groep 8 van de Mr. Sieberingschool.
Muzikale invulling: Gerrit Kleine,Monique Wachters,
Melissa Jonker, en groep 8
Eigen bijdrage € 5.00 per persoon.
Indien gewenst kunt u thuis opgehaald worden.
Opgave vóór 9 december a.s. bij:
-Albert Wielink, Voornweg 10, tel. 321323
-Jose Post, Robertusweg 16, tel. 321354

--------------------------------------------------------Opgavestrook
Ik kom 13 december a.s. op het Kerstdiner.
Naam: ………………………………………………………………………………………………………………………
…… persoon / personen
Wil graag opgehaald worden vanaf adres:…………………………………………………………

Bron: "Luchtpost voor de kerstman" door Brigitte Weninger. De Vier
Windstreken, Voorschoten.

Kerstverhaal v.a. 4 jaar. verteltijd ca 10 min.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Luchtpost voor de Kerstman
Martijn en zijn
moeder woonden in
een dorpje hoog in de
bergen. Ze waren
arm. Martijn had
geen vader. Martijns
moeder was naaister,
maar in zo'n klein
dorp is er niet veel
naaiwerk. Martijn
ging elke dag na
school naar het bos
om hout te
sprokkelen dat hij
kon verkopen. Toch
hadden ze maar net genoeg geld voor wat ze echt
het meest nodig hadden.
Op een avond kwam de bakkersvrouw haar
nieuwe rok halen. Ze legde drie geldstukken voor
Martijns moeder op tafel en een boekje voor
Martijn. "Het is maar een oude agenda. Maar er
staan mooie plaatjes in."
"Dank u wel!" zei Martijn blij. Hij ging met het
boekje bij het flakkerende lampje zitten en
bekeek de plaatjes. Het plaatje bij de maand
december vond hij het mooist. Elk jaar komt de
Kerstman met zijn rendierslee vanaf de Noordpool
naar ons toe. Hij brengt cadeautjes mee voor alle
lieve kinderen, stond eronder. Voor alle lieve
kinderen? Ben ik dan niet lief geweest? vroeg
Martijn zich af. Ik heb nog nooit een cadeautje
van de Kerstman gekregen.
"Mama, wat voor cadeautjes brengt de
Kerstman?" vroeg hij.
"Ik geloof dat hij geeft wat de kinderen graag
willen hebben," antwoordde zijn moeder. Ze
wreef in haar ogen. "Ik zou best een nieuwe lamp
willen hebben. Dan zou ik beter licht hebben om
bij te naaien. Kom Martijn, we gaan slapen."
Maar Martijn sliep helemaal niet lekker. Hij moest
de hele tijd aan de Kerstman denken. Misschien
had de Kerstman hem nog nooit een cadeautje
gebracht omdat hij niet wist wat Martijn wilde
hebben. Dat kon toch? Maar hoe moest Martijn
de Kerstman laten weten wat hij graag wilde

hebben? Ach, het had ook allemaal geen zin.
Verdrietig trok Martijn de deken over zijn hoofd.
De volgende ochtend kwam Martijn Dirk, de
voerman tegen. "Ik heb wat voor je
meegebracht," fluisterde Dirk geheimzinnig. Hij
hield iets achter zijn brede rug verstopt. "Wat
dan? Een snoepje? Of een paardje van
houtsnijwerk?" raadde Martijn. "Fout! Helemaal
fout!" lachte Dirk. Op dat moment ging achter
hem bol en rood de maan op. "Een ballon!"
"Die heb ik op de kermis in Urma voor je
gekocht," vertelde Dirk. "En er zit speciale lucht
in, waardoor hij kan vliegen."
Voorzichtig pakte Martijn het touwtje vast. Hij
was er stil van. Dirk streek Martijn door zijn haar.
Toen klom hij weer op zijn slee.
Dolblij met zijn mooie ballon liep Martijn weg. Die
middag sprokkelde hij geen hout. Hij zat op het
hek om de schapenwei en keek naar zijn ballon.
Hij kon zijn ogen er niet van afhouden. Zo rood
als de jas van de Kerstman en zo rond als zijn
buik. En hij danste zo mooi in de wind! Als Martijn
het touwtje los zou laten, zou hij tot in de hemel
vliegen. Of naar de Noordpool. Opeens begon
Martijns hart sneller te kloppen. Misschien kon
de ballon zijn wensen naar de Kerstman brengen!
Martijn sprong van het hek en liep naar huis. Daar
scheurde hij voorzichtig een blaadje uit zijn
schoolschrift. Hij schreef een lange brief:
Lieve Kerstman,
Ik heet Martijn en ik ben acht jaar. Ik heb een plaatje van u
in een agenda gezien en ik heb een paar wensen. Wilt u
alstublieft een lamp voor mijn moeder brengen? En ik zou
graag warme laarzen willen hebben. Mijn schoenen zijn zo
koud in de winter. En graag ook warme handschoenen. De
mijne zijn zo dun geworden. Als ik maar één ding mag
vragen, brengt u dan de lamp alstublieft. Ik hoop dat u mij
kunt vinden. Ik woon in Strenca op de berg. Kom alstublieft!
Uw Martijn.

Martijn vouwde de brief op en
bond hem aan het touwtje van de
ballon. Toen klom hij de berg achter
het dorp op, helemaal tot de top.
Lang staarde Martijn in de verte.
Waar zou de Noordpool zijn?
Moest hij zijn prachtige ballon nu echt laten
gaan? Maar het was de enige manier om zijn brief
bij de Kerstman te krijgen. Martijn keek nog een
keer of de knoopjes allemaal goed vast zaten.
Toen drukte hij een kus op de dikke wang van de
ballon en liet hem los.
Maar de koude bergwind blies niet naar het

noorden. Hij kwam juist uit het noorden, en hij
blies Martijns ballon naar het zuiden. Over
bossen, bergen en dalen tot aan de zee. Aan de
rand van een grote stad had de ballon niet
genoeg kracht meer om verder te vliegen. Hij
zweefde langs een dak naar beneden en kwam in
een tuin terecht.
Even later kwam de oude Thijs uit zijn huisje. Hij
zag de leeggelopen ballon. "Wat is dat voor
rommel," bromde hij. Thijs was vaak brommerig
sinds zijn vrouw gestorven was. Dat kwam
doordat hij zich zo eenzaam voelde. Toen zag
Thijs Martijns brief. Hij vouwde hem open en las
hem. "Hij wil wat van de Kerstman hebben,"
snoof de oude man. "Ha! Wat verbeeldt die
verwende aap zich wel! Wensen heb ik ook!"
Thijs verfrommelde de brief en gooide hem in de
vuilnisbak.
Maar die nacht sliep Thijs niet goed. Hij moest
steeds aan de Kerstman denken. Hij had vroeger
ook wensen gehad, kinderen, kleinkinderen - en
toch was hij helemaal alleen. En die Martijn was
misschien toch niet zo'n verwend kereltje.
Laarzen, handschoenen en een lamp voor zijn
moeder. Welk kind vroeg nou zulke dingen aan de
Kerstman?
Heel vroeg in de ochtend stond Thijs op. Hij
haalde Martijns brief weer uit de vuilnisbak.
Strenca. Waar lag dat eigenlijk?
Twee dagen later stond er een wonderlijke, oude
man op het station van Urma. Hij had een rode
jas aan en hij had een zak vol pakjes bij zich.
Boven zijn hoofd danste een rode ballon. "Hoe
kom ik in Strenca?" vroeg de wonderlijke oude
man. "Daar kun je nu alleen met een paardenslee
komen," antwoordde de stationschef. "Hé, Dirk,
kom eens hier. Deze heer wil naar Strenca."
Een paar uur later werd er bij Martijn op de deur
geklopt. En toen kwam de Kerstman binnen. Echt,
heus waar - de Kerstman! Hij had met bont
gevoerde laarzen en heerlijk warme wanten voor
Martijn bij zich. En een lamp die veel licht gaf
voor Martijns moeder. Fruit en snoepgoed. En de
prachtige kerstballon had hij ook teruggebracht!
De Kerstman bleef de hele nacht bij Martijn. Hij
hield zijn hand vast tot hij in slaap gevallen was.
Daarna praatte hij heel lang met Martijns
moeder.

Toen het de volgende ochtend licht werd,
laadden ze een bundel kleren, de nieuwe lamp en
de naaimand op Dirks slee. Toen gingen ze naar
het station van Urma.
Nu wonen Martijn en zijn moeder bij Thijs. Elke
dag speelt Martijn na school in de tuin. De oude
Thijs kan weer lachen en Martijn en zijn moeder
noemen hem 'opa'.
Elk jaar als het Kerstmis wordt, kopen Martijn,
zijn moeder en Thijs een rode ballon. Dan
schrijven ze de Kerstman een bedankbrief en
binden hem aan het touwtje. Daarna laten ze de
ballon vliegen - over dalen, bergen en bossen
naar de Noordpool.

Openingstijden
Oude
Kapsalon Priscilla
tijden herleven, gezelligheid ten top, kom
genieten, want de Top 50 aller tijden is terug. Tot
een aantal jaren geleden werd elk jaar op 1e
kerstdag de Top 50 aller tijden in Tiendeveen
gehouden. Op verzoek van velen zal deze altijd
schitterende avond terugkeren. Het enigste
verschil is dat deze niet gehouden zal worden op
1e kerstdag maar op zaterdag 21 december in
MFC De Eiken in Tiendeveen. De zaal is open
vanaf 20.30 uur en vanaf 21.00 uur zullen de
golden oldies die jullie gekozen hebben ten
gehore gebracht worden. Deze avond zullen 4
diskjockeys proberen de sfeer naar ongekende
hoogtes te doen stijgen en de spanning opvoeren
richting de absolute nummer één van die avond.

De kapsalon is van 25 december 2013 tot
en met 2 januari 2014 gesloten.

3 Januari zijn we er weer!
Wij wensen u allen fijne
feestdagen en een heel
gelukkig 2014!
Vr gr: Priscilla en Adrie

Om een Top 50 te kunnen maken moeten er
natuurlijk wel lijstjes ingevuld worden met
daarop jullie favoriete platen aller tijden. De
regels zijn als vanouds;
 10 platen invullen waarop maximaal
tweemaal dezelfde groep mag staan. Zet
je favoriet wel bovenaan i.v.m.
puntentoekenning!
 Van deze 10 platen moeten er minimaal 8
stuks ouder zijn dan een jaar. (dus 2012
en ouder)
 De toegang deze avond is voor 13 jaar en
ouder, en de entree is gratis.
 Het invullen van een lijstje is goed, maar
dat je deze avond komt is nog veel leuker.
 Inleveren van de lijstjes met 10 platen kan
uiterlijk tot 14 december.
 Dit kan in een afgesloten doos in het MFC
De Eiken in Tiendeveen, mailen naar
mfctiendeveen@ziggo.nl (onderwerp top
50) of stuur een persoonlijk bericht naar
Marco Kroezen uit Tiendeveen via zijn
Facebook pagina.
 Vergeet niet je naam op het lijstje te
zetten, zonder naam is je briefje niet
geldig! (dit i.v.m. dat iemand geen 20
briefjes kan inleveren).

Oudjaarsvolleybaltoernooi !!!!
Ook dit jaar is er weer het traditionele
oudjaarsvolleybaltoernooi.
Op vrijdag 27 december zal dit worden gehouden.
Inleggeld is €10,00 per team.
Er moeten minimaal 2 dames in een team zitten
en de minimumleeftijd is 16 jaar.
Je kunt je opgeven bij Evelien Sok telefoonnr:
0528-321482 of via de mail
evelien.sok@gmail.com opgave voor 22
DECEMBER
Ook willen we voor de jeugd een toernooi
houden dit willen we doen op MAANDAG 23
DECEMBER
dit toernooi is voor jeugd van 12 t/m 15 jaar
je kunt je opgeven bij Evelien Sok 0528-321482 of
via mail evelien.sok@gmail.com
geef je op !! en we maken er een gezellige en
sportieve avond van
groeten GJVV BESTUUR

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
FYSIOTHERAPIE
Praktijk Fysio Ettenheim
Roel Schoemaker
Dinsdag- en donderdagavond praktijk in
dorpshuis “de Heugte”. Alleen op afspraak:
Tel: 0528-343518 of 06-43453799
Email: info@fysioettenheim.nl
Preekrooster 2013 Herv. Kerk te Nw-Balinge
08-12: 2e advent
10.00 u. ds. J.van ’t Goor (Rijssen)
15.00 u. ds. P.Vermeer (Wezep)
15-12: 3e advent
10.00 u. drs. L.A.Burger (Rijssen)
15.00 u. ds. M.Noorderijk
22-12: 4e advent
10.00 u. ds. J.den Dikken (Nunspeet)
15.00 u. ds. J.M.Viergever (Nunspeet)
25-12: 1e kerstdag
09.45 u. ds. J.den Dikken (Nunspeet)
15.00 u. ds. M.Noorderijk
26-12: 2e kerstdag
09.30 kerstfeest zondagschool + club
29-12: 10.00 u. ds. J.Mouthaan (Zwolle)
15.00 u. ds. H.A.v.d.Pol (Wierden)
31-12: oudjaarsdag

19.30 u. ds. J.den Dikken (Nunspeet)
01-01: nieuwjaarsdag
10.00 u. ds. M.Noorderijk
05-01: 10.00 u. ds. G.H.Vlijm (Nieuwer ter Aar)
15.00 u. kand. E.v.d.Noort (Kampen)
wijzigingen voorbehouden
Iedere zondagmorgen is er oppas voor de kleintjes in de
consistorie bij de kerk.

Preekrooster 2013 Chr.Geref.Kerk Nw-Balinge
08-12: 09.30 + 14.30 u. ds. P.Roos (HA)
15-12: 09.30 + 14.30 u. ds. J.Jonkman
22-12: 09.30 + 14.30 u. ds. J.J.Lof
25-12: 1e kerstdag
09.30 + 14.30 u. ds. A.van der Weerd
26-12: 2e kerstdag
09.30 u. ds. J.Brons
14.30 u. Kinderkerstfeest
29-12: 09.30 + 14.30 u. ds. H.J.Th.Velema
31-12: oudjaarsdag
19.30 u. ds. J.Brons
01-01: nieuwjaarsdag
09.30 u. ds. J.Brons
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 januari 2014.

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:
11 december GRIJS
18 december GROEN
28 december GRIJS
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
.....................................................
OBS Meester Sieberingschool
Haarweg 27 - Tel: 0528-321355
e-mail: info.sieberingschool@obomd.nl
Schoolfonds
Het Schoolfonds van de meester
Sieberingschool in NieuwBalinge, 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 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
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.
………………………………………………….
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

Stichting Welzijn Midden-Drenthe
Loket voor Zorg en Dienstverlening
Voor informatie over o.a.
 Ouderenadviseur
 de klussendienst
 de plusbus
 beperking en chronisch zieken
 hulp oproep systeem
 hulpverlening bij u thuis
 enz enz.
kunt u iedere dinsdagochtend van 10.00 – 10.30
uur, terecht bij:
‘Het Knooppunt’ vindt u in dorpshuis “De
Heugte”.
Tel: zorgloket Nw-Balinge 0528-321990
Buiten het spreekuur om 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
Trombosedienst
Iedere dinsdagmorgen in dorpshuis De ‘Heugte’
van 10.15 uur tot de laatste cliënt.
……………………………………………………….
“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 dorpshuis “De Heugte”

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!!!

Dinsdag
09.00 – 12.00 uur
Woensdag 09.00 – 12.00 uur
Vrijdag
16.00 – 20.00 uur
Keuken
16.30 – 19.00 uur
Zaterdag
22.00 – 01.30 uur
Keuken Bingo
20.30 – 23.30 uur
Zondag
10.00 – 21.00 uur
Keuken
17.00 – 19.30 uur
Eten kan op vrijdag en zondag telefonisch besteld
worden: 0528- 321300
Alle dagen is het dorpshuis op afspraak geopend
voor diverse activiteiten.
………………………………………………………

GYM 55 +ers: elke dinsdagmorgen van 9.15 uur tot
10.00 uur.
KOERSBAL: elke woensdagmorgen van 9.30 uur tot
11.30 uur.
Nieuwe leden zijn van harte welkom.
Loop gewoon een keertje binnen.
Dorpshuis “De Heugte”

………………………………………………………
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!!
Openingstijden van de winkels etc.
Kapsalon Priscilla
Tel: 0528-321644
Dins-, donder- en vrijdag van: 8.30 t/m 18.00 uur
(gesloten: 12:00-13:00)
Zaterdag van:
8.00 t/m 13.00 uur
(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.
……………………………………………………
Strijker & Strijker Technische groothandel en
verhuurbedrijf (06-54363015)
openingstijden winkel:
maandag
09.00 tot 20.00 uur
dinsdag t/m vrijdag 08.00 tot 20.00 uur
zaterdag van
08.00 tot 17.00 uur
.................................................................................
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 Lijn 37
07.18 uur
14.18 uur
08.18 uur
16.38 uur
10.18 uur
18.18 uur
12.18 uur
Nieuw Balinge-Westerbork Lijn 37
07.23 uur
13.43 uur
08.23 uur
15.43 uur
09.43 uur
16.43 uur
11.43 uur
17.43 uur
Voor uitgebreide dienstregeling:
www.qbuzz.nl 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.
…………………………………………………….

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

