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KOPIJ ADRES: geke.strijker@hetnet.nl, Meeuwenweg 21a.

 Bezorging dorp: Fam. Oelen, tel: 321188
 Bezorging bungalowpark: Heidi Koekoek, tel: 321024

BELANGRIJKE PUNTEN VOOR HET INZENDEN VAN KOPIJ:

*Kopij digitaal aanleveren: IN EEN WORD-BESTAND.
*Handgeschreven kopij en advertenties altijd inleveren vóór de laatste dag van de
maand.
*Het plaatsten van kopij is geheel voor de verantwoordelijkheid van de inzender.
*Anoniem plaatsen van kopij is mogelijk mits de naam van de inzender bij de redactie
bekend is.
*Aangeleverde kopij kan geweigerd worden voor plaatsing, dit ter beoordeling van de
redactie
*Plaatsing van kopij wordt geweigerd, indien deze is gericht tegen personen of een groep
personen met het oogmerk van negatieve publiciteit
*Het plaatsen van kopij is GRATIS voor inwoners van Nw-Balinge (particulier)
*Plaatsen van een kleine advertentie is GRATIS voor inwoners van Nw-Balinge
(particulier)
*Voor zakelijke advertenties bestaan vaste tarieven.
* Voor kopij, afkomstig van buiten Nieuw-Balinge, worden eveneens kosten in rekening
gebracht

Bankrekeningnummer:36.94.00.453, tnv Plaatselijk Belang te Nw Balinge, o.v.v Kontakt
(KONTAKT verschijnt 11 x per jaar, in de maand augustus komt Kontakt niet uit.)

MEI

HET PLANTEN VAN DE KRONIGSBOOM BIJ SCHOOL. Zie ook artikel van de mr Sieberingschool.(Meer foto’s op de site)

VAN DE REDACTIE
Op www.knmi.nl/mei is te lezen: ‘Mei is de zonnigste maand van het jaar, maar het landelijk aantal uren
zon verschilt weinig van dat van juli. Met landelijk 212 uren zon heeft de maand een voorsprong op juni
(199 uren) en augustus (193 uur). Juli is met 211 uur vrijwel net zo zonnig als mei’. Niet gek. En laten we
eerlijk zijn, we hebben al een aantal heerlijk, zonnige dagen achter de rug. Die kunnen we in ons zak
steken! En wie weet wat de maand mei meer voor ons op stapel heeft. Wat staat er nog meer op stapel?!
Dat kunt u hieronder lezen en vooral tegenkomen in deze uitgave van Kontakt.
 De redactie heeft dit keer trainer Erik Eefting geïnterviewd.
 Sv Nieuw-Balinge heeft o.a. een voetvolleytoernooi op stapel staan.
 En voor de ouderen onder ons is er ook het een en ander georganiseerd.
 Ook kunt u een vooraankondiging lezen van st Zomerfeest.
 Plaatselijk Belang is er met een aantal berichten.
 En voor wie nog spullen te koop kan aanbieden, is er 18 mei de garage/schuur-verkoop.
 De NH Kerk vertelt ons wanneer de jaarlijkse rommelmarkt is.
 En informatie over de motortoertocht die 1e pinksterdag gehouden wordt.
 De tienersoos heeft een leuk avond georganiseerd voor alle tieners, op 1 juni.
 G.J.V.V. heeft weer een aantal avonden gepland voor liefhebbers van streetdance, én… laat ons
weten dat de Dames 1 hun kampioenschap in de wacht wisten te slepen!
 Jur Huizenga vertelt ons het een en ander over de kangoeroe.
 Een fotoverslag van de reünie en het openingswoord van de jubileumavond van ‘100-jaar-Plaatselijk
Belang’, kun je eveneens tegenkomen in de editie.
 En wil je een gezellige avond waarin je terug gaat naar de jaren 70, 80, of 90? Dan moet je 18 mei in
dorpshuis ‘de Heugte’ zijn!
 O.a. het boek ‘Op de rand van veen en zand’ is nog te koop. En wil je de CD met 4 liedjes over NwBalinge, waaronder het Nieuw-Balings volkslied, ook die is te koop! Zie info in deze uitgave.
En nog heel veel meer! Veel plezier met het lezen van deze mei-uitgave, én… natuurlijk nog heel veel
zonnige dagen gewenst!

Erik Eefting
De trainer van het 1e elftal

Aan het woord is Erik Eefting, oud 39 jaar en woont in
Westerbork. Erik is getrouwd met Linda Wielink en
beiden hebben 3 kinderen, jongens van 9- en twee
van 7- jaar oud.
“De trainingsdagen zijn op de maandag- en
woensdagavonden van 20.00 uur tot 21.30 uur. Op
maandagavond is er ter ondersteuning een
keeperstrainer bij. De spelers hebben allemaal een
positieve instelling en de wil om te winnen. Door die
instelling is de sfeer binnen de ploeg goed en we
hadden dan ook in het begin van het voetbalseizoen
een goede start en stegen al vrij snel naar het midden
van de pool. Thans zakken we iets en dat komt
volgens mij omdat er de laatste tijd ook vermindering
van deelname op de trainingen is geweest en dat is
merken aan het resultaat.

“Door Kees Wielink (bestuursvoorzitter voetbal vereniging Nieuw
Balinge) werd ik vorig jaar gevraagd of ik er iets voor
voelde om trainer te worden van het eerste elftal van
Nieuw Balinge. Cees en ik werken beiden bij de
gemeente Midden Drenthe en zodoende kennen wij
elkaar. Hij wist dat ik na een periode van 19 jaar wilde
stoppen als jeugdtrainer van de A en B junioren van
VKW.
Ik was toe aan wat anders. In die 19 jaar heb ik de
vrije tijdbesteding van de jeugd zien veranderen.
Vroeger was het zo dat na schooltijd veel kinderen
hun vrije tijd besteden aan voetbal of andere takken
van sport en daar hoorde dan ook trainen bij. Thans is,
volgens mij, nu de volgorde bij de jeugd zo: Eerst naar
school;- in je vrije tijd bijverdienen; -stappen /
uitgaan, -en als er dan nog tijd rest nog even
voetballen. Trainen? Alleen als er nog wat tijd over is.
Ik merkte dat de tijd was gekomen om naar een
andere club over te stappen.
Dat aanbod kwam dus op het juiste moment en ik
heb het met beide handen aangegrepen. Augustus
vorig jaar ben ik als trainer van het 1e elftal van Nieuw
Balinge aangesteld”.

Nieuw Balinge heeft een enthousiast team spelers dat
met veel plezier wil voetballen en vooruit en resultaat
gericht naar de overwinning wil. Er is veel humor in de
ploeg en als trainer ben je een keer het haasje en dat
moet ook kunnen. Ondanks dat het soms in de
training best wel straf toegaat is er veel wederzijds
respect in de ploeg en dat geeft meteen aan hoe de
mentaliteit in het team is. Die is positief! Dat merk je
ook in de opkomst op de trainingen in het algemeen.
Er is nieuwe aanwas uit het 2e elftal en daar is voor
het 1e rendement te behalen. Over het algemeen is
er in Nieuw Balinge een gezonde doorstroom tussen
de ploegen onderling en brengt continuïteit in de
kwaliteit. Je ziet jeugdvoetballers uit A, B en zelfs uit C
op maandag en woensdag meetrainen met het 1e, dat
is geweldig en goed voor de teamgeest.
Ik voetbal zelf nog in het 2e van VKW in de reserveklas
zondagvoetbal en train 1 maal in de week bij deze
club. Verder train ik op maandag van 18.00 tot 19.00
uur de eFFies van VKW.
Ik ben in het bezit van trainersdiploma TC3 en wil in
de nabije toekomst ook gaan voor de diploma’s TC2
en misschien wel voor TC1, maar dat betekent dan
wel dat ik moet stoppen als actieve voetballer”.
Ik train met veel genoegen en plezier het elftal van
Nieuw Balinge en hoop intens dat het voor de club
resultaten oogst.
De redactie hoopt dat het de trainer lukt het elftal
naar het kampioenschap te leiden.

60 + ers OPGELET!
6 juni a.s. organiseert de Middenveld
Tentoonstelling een gezellige feestmiddag in
Westerbork voor 60 +ers
De OOD / Knooppunt werkgroep heeft een
uitnodiging gekregen voor u allen.
Wij willen wel proberen om het vervoer
Te regelen om er samen naar toe te gaan.
Zin om mee te gaan?
Meld u dan aan bij een van de werkgroepleden:
Jannie Wielink
Jenny Hekker
Margo Kraijesteijn
Laura Wielink
Roelie Padding
Aukje Slomp
José Post

We willen kijken of we ook een
Seniorenrestaurant in Nieuw Balinge kunnen
starten. Wilt u eerst een keer kijken of dit wat
voor u is, dan bent u van harte welkom bij één
van de andere Seniorenrestaurants.
Heeft u belangstelling dan kunt u zich opgeven bij
Welzijnswerk Midden-Drenthe, locatie
Westerbork, tel. 0593-33 28 79 of via het
spreekuur van het Loket voor Zorg en
Dienstverlening op dinsdagmorgen van 10.00 –
10.30 uur in de Heugte.
Zou u graag willen dat we ook in Nieuw – Balinge
een senioren restaurant organiseren geef dit dan
door aan de Werkgroep OOD – KNOOPPUNT

Het Seniorenrestaurant
In diverse dorpen in de
gemeente Midden
Drenthe heeft
Welzijnswerk MiddenDrenthe inmiddels
Senioren restaurants opgezet. Zo zijn er al
restaurants in Beilen, Westerbork, Hijken,
Hooghalen, Wijster en Smilde. Het Senioren
restaurant is voor alle senioren ( 55+) in de
gemeente Midden-Drenthe en wordt zeer goed
bezocht.
1 x in de maand (of vaker) wordt er gezellig
samen gegeten aan een mooi gedekte tafel in
prettig gezelschap. Vrijwilligers zorgen ervoor dat
het restaurant er gezellig uit ziet, de tafels leuk
gedekt zijn en dat het eten (3 gangen) wordt
opgediend.
Mensen die zich opgeven voor het Senioren
restaurant worden elke volgende keer verwacht.
Men krijgt van te voren een lijst met data waarop
het Seniorenrestaurant plaats vindt. Mocht
iemand een keer niet kunnen komen dan moet
men zich even afmelden.
De Plusbus kan worden ingeschakeld voor
mensen die problemen hebben met vervoer.
De kosten voor deelname aan het
Seniorenrestaurant zijn € 7,50 per maaltijd.

ZOMERFEEST 2013
Voor aankondiging!
Het feest wordt dit jaar gehouden van
22 juli tot en met 27 juli a.s.
In deze week wordt ook de Rijwielvierdaagse
gereden.
Donderdags komen er naar ons dorp tussen de
3000 en 4000 fietsers die allen moeten
stempelen in het Dorpshuis.
Daarom willen we ons programma daarop
aanpassen.
En de Markt houden we daarom dus op de
Donderdag!
Wilt u met uw vereniging ook proberen te
profiteren van zoveel bezoek door iets te
verkopen op de markt?
Meldt u dan aan voor een kraam
€ 10,= per stuk!
De markt is waarschijnlijk van 9.00 uur tot 14.00
uur maar dit nog even onder voorbehoud. We
zijn nog volop met het programma bezig! Voor
vragen kunt u contact opnemen met José Post
321354
06 – 1362 1011 of per josepost4@hotmail.com

Tel: zorgloket 0528 – 321990

Openingstijden Dorpshuis “De Heugte”
Dinsdag
9.00 – 12.00 uur
Woensdag
9.00 – 12.00 uur
Vrijdag
16.00 – 20.00 uur
Keuken
16.30 – 19.00 uur
Zaterdag
22.00 – 1.30 uur
Keuken Bingo
20.30 - 23.30uur
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 van harte Welkom, loop gewoon
een keertje binnen!
Dorpshuis “De Heugte”

Trombosedienst
Iedere dinsdagmorgen in dorpshuis
“De Heugte” van 10.15 uur tot de laatste cliënt!
Het Knooppunt Nieuw - Balinge
Loket voor Zorg en Dienstverlening!
Iedere dinsdagmorgen van 10.00 – 10.30 uur
kunt u iemand spreken van Welzijn.
Informatie over o.a.
 Ouderenadviseur
 Klussendienst
 Plusbus
 Beperking en chronisch zieken
 Hulp oproep systeem
 Hulpverlening bij u thuis
 Enz. enz.

KNOOPPUNT
NIEUW - BALINGE
Loket voor Zorg en
Dienstverlening !
Het Loket voor Zorg en
Dienstverlening is onderdeel
van Welzijnswerk Midden-Drenthe.
Het Loket is er voor alle inwoners van de
gemeente Midden Drenthe,
met vragen op het gebied van Welzijn,
Wonen en Zorg. Ongeacht de leeftijd. Bij het
Loket vindt u alle informatie op één plek.
Leven met een beperking, langdurige ziekte
of een hogere leeftijd, brengt allerlei vragen
met zich mee voor u zelf en uw familie.
Bij het Loket kunt u bijvoorbeeld terecht met
vragen over:





De Plusbus
De klussendienst
Het hulp oproepsysteem
De maaltijdvoorziening

Maar ook met vragen over:







Huishoudelijke hulp
Gemeentelijke regelingen
Mantelzorg en vrijwilligerswerk
Zorg en verpleging
Hulpmiddelen
Vervoersmogelijkheden, enz.

In het knooppunt houden
medewerkers van het Loket spreekuur:
Elke Dinsdag van 10.00 – 10.30 uur
U kunt ook bellen op 0528-321990 of 0593332879

Thea Hut

Dineke Klinkenberg

Of u neemt een kijkje op de website
www.loketmiddendrenthe.nl

Fijn, elkaar na jaren
weer eens terug te zien
en te spreken!

Zelfs tijdens het
brood eten al,
was het: ‘ouwejongenskrentenbrood’!

Samen eten,
samen praten.
Praten over hoe
het was….

En als gezellige
afsluiter van de
reünie:
SAMEN ZINGEN!

(Met een toegift van Trio NBR en
een extra optreden van de NieuwBalingse Bloesbrodders Ab & Eef).

Nog te bestellen:

“Op de rand
van veen
en zand”
€ 10,=

Tevens is een CD te koop met 4 liedjes
over Nieuw-Balinge (waaronder het NeiBaolings Volkslied), gezongen door de
werkgroep reünie. Kosten CD: € 3,=

Boek en CD te bestellen bij: Geke Strijker, tel (0528) 321132 of 06 – 22 21 16 44

Openingswoord op de
jubileumavond van
Plaatselijk Belang.
Dames en heer’n van harte welkom in ons
prachtige dorpshuus “De Heugte”um saam’n et
100 jaorig bestaon van Plaatselijk-Belang “De
Vuuruutgang”te vier’n.
De oprichting van Plaatselijk-Belang vund plaots
op 19 april 1913. Vandage precies 100 jaor
eleed’n en dat is zeker een moment um eem bij
stille te staon.
As bestuur ebbe wij emeend um et 100 jaorig
bestaon niet ongemerkt veurbij te laot’n gaon.
Daorumme binne wij ok heel arg bliede, dat jullie
hier anwezig bint.
Een heel groot aantal meins’n ef de ofgeloop’n
100 jaor een belangrieke rol espeuld in de
oprichting en ontwikkeling van Nei-Baoling.
Daorumme ef Plaatselijk-Belang zien
bestaonsrecht dubbel en dwars beweez’n en
werd in die 100 jaor tied een onmisbaore kracht
in de belang’n beharteging en as spreekbuis van
ons mooie dorpie.
Belang’n behartiging stiet of valt mit de inzet van
vrijwilligers. Ok et wark van Plaatselijk-Belang
steunt op all’n die zich in ons mooie dorpie
belangeloos inzet veur hun gemeenschap.
Et is dan ok ondoenelijk um iederiene persoonlijk
te bedaank’n en alle activiteit’n te beneum’n.
Gezien de grote hoeveulheid vrijwilligers en
project’n deur de jaor’n hen.
(Daor bi’j al bijna de hele aomd veur kwiet)
Daorum binne wij ok enorm bliede dat er een
groot aantal warkgroep’n onder de paraplu van
Plaatselijk-Belang, al jaor’n bezig bint.
Ok de warkgroep van et boek is o.a. al twei jaor
bezig ewest, um de geschiedenis van Nei-Baoling
prachtig weer te geem’n, van ± 200 bladzijdes. Ik
hope ok dat jullie straks et resultaat niet teeg’n
valt!!!
Heed’n ten dage is Plaatselijk-Belang nog zeer
actief in Nei-Baoling en umstreek’n. Maor zeker
de warkgroep’n die onder de paraplu van
Plaatselijk-Belang opereerd, bint zeer belangriek,
zonder hun kun et bestuur zeker niet zo goed
functioneer’n mit al die projecten.
Ze bint echt onmisbaor!!!!!!
Ik gaf net al an, dat we niet alle project’n kunt
beneum’n.

Kiek daorumme ies op de Site van Nei-Baoling
(www.nieuwbalinge.eu ) die vanöf begun opezet
is en nog steeds onderhol’n wordt deur Bram van
Burg die nou in Hiek’n woont.
En dit alles gebeurt op vrijwillige basis, waor et
bestuur zeer trots en dankbaor veur is.
Wij heurt dan ok vake van buut’n of!!
Hoe ze et doen in Nei-Baoling, ze doen et maor
en op en maniere um jaloers op te word’n.
Wij hoopt dan ok as Plaatselijk-Belang, dat wij
nog jaor’n zo deur kunt gaon en onze opvolgers
staot al klaor um et stokkie zachies an aover te
neem’n.
Nog eem terogge te koom’n op et boek. As ie et
boek in kiekt en leest, dan zie wat er in al die
jaor’n is gebeurd in Nei-Baoling.
Dan is de spreuk van meester Siebering (Doe
niets gescheiden wat samen kan) toch de
waorheid!!!! En niets anders dan de waorheid.
Dames en heer’n dan wul ik et hier eerst bij
laot’n.
Plaatselijk-Belang zal zich bliem’n inzet’n veur,
behold, soamwerking en vuuruutgang waordeur
Nei-Baoling een leefbaor dorp zal bliem’n.
Nou en in de toekomst!!!!
Verder wense wij as bestuur jullie nog een hele
fijne en gezellige aomd toe.
Veurdat we nou aovergaot tot de officiële
uutreiking van et boek, wul ik eerst et woord
geem aan Michiel Gerding de schriever van et
boek, die saom mit de warkgroep er iets mooi’s
van emaokt ef!!!!
Namen warkgroep Boek:
 Wendy Oost
 Jan Slomp
 Geke Strijker
 Janet Slomp
 Henk Prins
 Bennie Slomp
 Janneke Koekoek
De namen v.d. sponsoor’n die et mogelijk ef
emaokt, mit een financiële bijdrage:
 Gemeente,
 Dorpenoverleg MD,
 Rabo projecten fonds,
 Woonservice MD,
 Prins Bernhard Cultuurfonds
 Welzijn Midden-Drenthe

Rommelmarkt
Waar?
Wanneer?
Hoe laat?
Voor wie?

Bij de Herv. Kerk
Zaterdag 25 mei a.s.
Van 8.30 – 12.30uur
Voor jong en oud!

Wat is er verkrijgbaar?







2e hands spullen, boeken, planten,
oliebollen, knieperties
Koffie met gebak/krentenbrood
Broodje hamburger/frikandel
Sjoelen, grabbelen en verloting.

Tot ziens op 25 mei v.a. 8.30uur

Wifi

Oproepje:

In de “Contact” van april stond een uitgebreid en
alarmerend verhaal van lammert Meijer over
vermeende gevaren van een Wifi-netwerk. Ik gun
Lammert zijn mening, maar het is misschien toch
goed om een tegengeluid te laten horen. Er is
namelijk geen enkel wetenschappelijk bewijs te
vinden waarin de mening van Lammert wordt
onderschreven. In het verhaal wordt ook geen
enkele bron genoemd. Ongetwijfeld zijn op
internet spookverhalen over Wifi te vinden. Maar
op internet kun je voor iedere onzin redenatie
wel een bevestiging vinden.
Een Wifi signaal is een vorm van
elektromagnetische straling, zoals röntgen en
magnetronstraling, met een dusdanige lage
frequentie en intensiteit, waarvan nog nooit is
aangetoond dat het lichaam en of geest schaadt.
Op basis van de huidige stand van de
natuurkunde en de medische wetenschap is er
geen enkele reden om je zorgen te maken over
een Wifisingnaal. Dat is maar goed ook, want een
Wifisignaal is tegenwoordig niet meer te
ontlopen.
Het is misschien goed om je dit te realiseren
voordat er, zoals Lammert aankondigt, een
vervolg komt op deze bangmakerij.

Ik heb mijn verzameling van de Albert Heijnmini’s bijna compleet. Ik mis alleen nog:
Potje Kipkruiden mini
en het pakje Kip Tandoori mini.
Ik heb dubbel: zakje tomatensoep, olijfolie.
Spiegelei, Lipton-thee-Marocco, aardbeienranja
en Croma.
Wie wil ruilen?
Groetjes Sem (Wolvenhaar 5)

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

Vriendelijke groeten, Gerrit Jagt

Extra mededeling
van de redactie
Het gaat hier om het
ingezonden artikel in
deze uitgave alswel het aangeleverde artikel
uit de vorige Kontakt m.b.t. hetzelfde
onderwerp.
Om te voorkomen dat mensen hun meningen en
ongenoegen naar elkaar uiten via Kontakt, willen
wij als redactie te kennen geven het bij deze twee
berichten te laten voor wat betreft dit
onderwerp. Wij verwijzen iedereen die kopij wil
aanleveren dan ook naar het colofon, welke te
vinden is voorin Kontakt waarin de punten en
voorwaarden beschreven staan voor het
aanleveren van kopij.

BLOEMSTUKJE MAKEN!
Op 15 mei a.s. is het mogelijk een bloemstukje te
maken o.l.v.
Roelie Padding en Werkgroep
OOD / KNOOPPUNT
De eigen bijdrage is € 5,= inclusief een kopje
koffie! Aanmelden bij de
Werkgroepleden voor 13 mei a.s.
Laura Wielink 321576
Roelie Padding 320957
Jennie Hekker 321018
Of mail naar: josepost4@hotmail.com

Tot ziens op woensdag 15 mei 2013

Welkom bij de elfde Kunst- en
Cultuur4daagse!
9-12 mei
U bent 4 dagen van harte welkom in de ateliers
van de deelnemende kunstenaars. Alle
kunstenaars zijn graag bereid uitleg te geven over
hun werk. Ateliers en exposities zijn geopend
11:00 – 17:00 uur.
In Dorpshuis De Heugte liggen de folders met de
route, handig om mee te nemen als je langs de
ateliers gaat.
Op woensdag 8 mei a.s. wordt de elfde editie van
de jaarlijkse open atelier route van de Kunst- en
Cultuur4daagse Midden-Drenthe feestelijk
geopend (om 20:00 uur), tegelijk met de
gezamenlijke expositie van de deelnemende
kunstenaars. In het voormalig atelier van Tine
Mersmann, Polakkenweg 1, 9422 BP Smilde.
Het bestuur wenst u namens alle deelnemers veel
genoegen!

Fysiotherapie Nieuw-Balinge
Steeds vaker hoor ik van patiënten dat een keer
naar Noordscheschut rijden ( bv. voor een bezoek
aan de huisarts) geen probleem is, maar een
aantal weken een paar keer per week naar de
fysiotherapeut in Noordscheschut toch wel
belastend is.
Daarom heb ik besloten de openingstijden van
mijn praktijk FysioEttenheim te verruimen met
twee avondzittingen ( dinsdag en donderdag) in
het dorpshuis De Heugte.
Dit gaat in per 07-05-2013.
Evenals in Noordscheschut geldt ook hier:
behandeling alleen op afspraak.
Afspraken kunnen worden gemaakt op alle
werkdagen op de volgende telefoonnummers: (0528-)343518 of 06-43453799.
Ook via email (info@fysioettenheim.nl) kan een
afspraak worden gemaakt.

Welkom! Koffie met Kunst 2013
Een van de kunstenaars van Midden Drenthe
vertelt onder het genot van een kopje koffie aan
gasten en collega’s iets over zijn werk en
inspiratie. Uit eerdere bijeenkosten is gebleken
dat door vragen en opmerkingen van aanwezigen
boeiende gesprekken ontstaan.
Zondag 12 mei a.s. van 10:00 tot 11:00 uur: Kunst
bij de koffie met Redmer Hoekstra.
Locatie: DAAD Architecten, Paltz 21, 9411 PM
Beilen. (intree gratis)

Meer informatie zie:
www.kunstcultuur4daagse.nl
Haal de gratis folder met informatie/route bij
Dorpshuis De Heugte.

Voor algemene fysiotherapie, haptonomie,
bedrijfsfysiotherapie en behandeling van
CarpaalTunnelSyndroom kan men nu dus ook in
Nieuw-Balinge zelf terecht.
Voor het maken van een afspraak is geen
verwijzing van een arts nodig.
Behandelingen fysiotherapie worden vergoed
vanuit de Aanvullende Verzekering
van uw ziekenfonds.
In de hoop op deze manier in een behoefte te
voorzien en het probleem van de afstand te
hebben opgelost, zie ik u in het dorpshuis.
Met vriendelijke groet,
Roel Schoemaker

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 !!!!!!!

Streetdance komt terug!!!!
We hebben weer een enthousiaste lerares
gevonden om Streetdance te geven .
Haar naam is Lisa Supèr
Nu hopen wij dat jij ook weer komt!!

We gaan het eerst proberen met een periode van 4 weken
na de meivakantie gaan we van start

Waar

: Dorpshuis de Heugte

Wanneer : 7,14,21,28, Juni
Aanvang :18:30 tot 19:30
Kosten

:€10,00 per 4 keer

Groeten G J V V bestuur

Dames 1 GJVV kampioen!

V.l.n.r.: Deborah Salomons, Ingrid van Egten, Evelien Sok, Anneke Oelen, Evelien Sok, Mellanie van den Bosse, Rosalie Jager en
Heidi Koekoek.

Op donderdag 4 april 2013 stond de laatste wedstrijd van dit seizoen op het programma: Uit tegen
Schuinesloot. De nummer 2 van de ranglijst had de avond ervoor met 3-0 gewonnen, wat
betekende dat GJVV met 2-1 moest winnen om kampioen te worden. Dit zou een hele prestatie
zijn, gezien het feit dat dit team ooit gestart is in de vijfde klasse van ‘de Knapper competitie’ en al
twee achtereenvolgende jaren kampioen was geworden. Met gezonde spanning en fanatieke
aanmoediging van het meegereisde publiek, werden de eerste twee sets gewonnen en was het
kampioenschap binnen. Eén van de speelsters was dermate blij, dat ze tijdens het juichen
‘zweepslag’ op liep. Helaas kon ze de derde set niet verder spelen en moest de coach het nodige
invalwerk verrichten. De derde set werd eveneens gewonnen, waarna de beker en de bloemen in
ontvangst genomen konden worden.
Dames 1 van GJVV is voor het derde jaar op rij kampioen, met als gevolg promotie naar de tweede
klasse! Het doel van volgend seizoen zal handhaving in deze klasse zijn. Of zou er een vierde
kampioenschap in zitten…?

Voetvolley
toernooi
Info: Zaterdag 1 juni 2013
Voor iedereen vanaf 15 jaar
Ieder team bestaat uit een tweetal
Opgeven op de dag zelf vanaf 12.30
uur. Start: 13.00 uur.

Plaggenhut Nieuw-Balinge herbouwd

Voor meer info zie facebookpagina WEVO-Outdoor.
Zij klaren de klus met hulp van jongeren die een taakstraf hebben.

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

Het wonderlijke leven van de kangoeroe
Australië is het enige land ter wereld waar de
kangoeroe leeft. Althans, dat dacht ik voordat ik
dat werelddeel bezocht. Daar kreeg ik echter te
horen dat het dier ook voorkomt op Nieuw
Guinea, het grote eiland vlak ten noorden van
Australië, zij het als een boomkangoeroe
De kangoeroe staat vooral bekend om zijn grote
sprongen. Een beetje geoefend dier kan sprongen
van wel 9 meter maken en daarbij een snelheid
van 40 km/uur ontwikkelen. Een vermoeiende
bezigheid zou je zeggen, maar dat valt reuze mee.
Het spronggestel van het dier functioneert
namelijk als een schokbreker of tennisbal,
waardoor een volgende sprong maar weinig
energie kost. Vergeleken met een vierpotig
zoogdier van dezelfde grootte verbruikt een
kangoeroe maar één derde aan energie.

Wanneer een jong geboren wordt, kruipt het
langs de moederbuik omhoog naar de veilige
buidel. Het gevaar van afglijden is niet groot,
doordat de buikharen van het moederdier naar
boven gericht staan. Eenmaal in de buidel
aangekomen, zoekt het jong een tepel die
vervolgens opzwelt, zodat het jong tijdens de
sprongen van Ma op zijn plaats blijft. Al twee
dagen na een geboorte kan het moederdier weer
zwanger raken. Tegen de tijd dat nummer 2
geboren wordt, verkent nummer één al de
buitenwereld, maar slaapt nog wel thuis. Nu
heeft een kangoeroe-vrouwtje 4 tepels, 2 x 2 van
dezelfde soort waar verschillende kwaliteit melk

uit komt! Wonderlijk. Raakt de moeder meteen
weer zwanger, dan heeft ze de zorg voor 3
jongen, waarvan dus 1 foetus. Wanneer de
leefomstandigheden voor een kangoeroe schraal
worden, dan kan de groei van de foetus worden
stilgezet en worden hervat wanneer er weer
voldoende water en voedsel verkrijgbaar zijn.
De kangoeroe is niet alleen een interessant
schepsel voor biologen, maar tegenwoordig als
gevolg van de hoge vleesprijzen ook voor de
vleesindustrie. Een volwassen kangoeroemannetje kan 80 kg wegen, een vrouwtje 40 kg.
Daar zitten dus best een paar kluifjes aan.
Momenteel worden er jaarlijks ca. 9 miljoen
kangoeroes geschoten voor de consumptie. Het
blijkt niet mogelijk of rendabel om de dieren op
fokboerderijen te houden. Er dreigt gelukkig geen
gevaar voor uitsterven. Het vlees is zeer mager,
dus goed voor wie aan de lijn wil doen. Het dient
kort gebraden te worden,
anders wordt het zo taai als een
leren schoenzool.
Kangoeroevlees staat
tegenwoordig gewoon op de
menukaart van veel restaurants
in Australië en is er ook export
naar West-Europa. Nu even niet
aan de frikadel denken die je
vorige week nog met zoveel
smaak verorberd hebt.
Het consumeren van
kangoeroevlees blijkt ook
gunstig te zijn voor het
beteugelen van het
broeikaseffect. Produceert een
koe per dag 250 liter methaangas dat via de bek
ontwijkt, een kangoeroe in het geheel niet. Het
wordt nu onderzocht welke bacteriën in het
spijsverteringssysteem van de kangoeroe
daarvoor verantwoordelijk zijn. Misschien
worden de Nederlandse koeien over enige jaren
door de bio-industrie wel methaanvrij gemaakt.
Of dit voor de koe wenselijk is, valt uiteraard te
zijner tijd te bezien. Voorlopig geldt: wie het
broeikasprobleem serieus neemt, eet geen rundmaar kangoeroevlees. Vegetariër worden, kan
natuurlijk ook.
Jur

RONDOM NIEUW-BALLINGE

Midden-Drenthe tweede bij verkiezing Wandelgemeente van het Jaar
De gemeente Midden-Drenthe is op de tweede plaats geëindigd bij de verkiezing ‘Wandelgemeente van
het Jaar 2013’.
Midden-Drenthe had voor deze verkiezing de wandeling rondom Nieuw-Balinge ingestuurd. Tijdens de
bekendmaking op 7 mei jl. was de jury enthousiast over deze wandeling: “Deze wandeling is uniek: zo
afwisselend met heide, bos, zandverstuiving, veen en nieuwe natuur. Een hele mooie wandeling”.
Daarnaast meldde de jury dat de overweldigende rust veel indruk heeft gemaakt.
Deelnemers
De drie genomineerde gemeenten waren dit jaar Midden-Drenthe, Ommen en Wassenaar.
Ommen won de verkiezing vanwege het hoogste aantal internetstemmers en vanwege haar grote
wandelnetwerk. Wethouder Henk van Hooft: “Namens het gemeentebestuur feliciteer ik Ommen van
harte met deze mooie titel. Midden-Drenthe heeft met haar nominatie veel wandelliefhebbers kennis
kunnen laten maken met een mooi stukje Midden-Drenthe”.
Verkiezing
De verkiezing wordt jaarlijks georganiseerd door wandelkrant ‘te voet’. Redacteuren van deze krant
beoordelen de route op een aantal onderdelen. Wandelaars konden ook hun stem uitbrengen op hun
favoriete wandelgemeente via www.wandelkrant.nl.

Als afsluiting van het tienersoos-seizoen organiseert
Tienersoos Teenspirit twee dansactiviteiten.

Zumba en Breakdance
door Marianne Nicolai en Max Krijthe
1 juni 2013
Aanvang: 20.00 uur
De soos is open vanaf 19.30 uur
Kosten; € 2,-- p.p.
Zorg voor lekker zittende kleding en sportschoenen.

Droog brood? Wegdoen kan altijd nog!
“STIP-EI”: twee boterhammen uit het
broodrooster snij je in repen en samen met 2
(zacht) gebakken spiegel- of (zacht) gekookte
eieren, is het heerlijk ‘stippen’ én… smullen!

PANEERMEEL: met de
oven op 150 graden bak je
de boterhammen net zo
lang tot ze goed bros zijn.
In een keukenmachine of
met een vork maak je het
tot kruimels. Met
toevoeging van peper en
tuinkruiden geef je er een
extra smaakje aan!

Besmeer twee
boterhammen aan beide
zijden met zachte
kruidenboter. Bak de
plakjes brood in een
koekenpan aan weerszijden
knapperig bruin. Vlak voor
het opdienen diagonaal
door midden snijden.
Knabbel smakelijk!

CROUTONS MAKEN:
TOSTI HAM/KAAS:
Besmeer twee boterhammen aan beide zijden
dun met margarine. Leg
hierop 1 plakje ham en 1
plakje kaas en bak ze in
het tostiapparaat tot de
kaas is gesmolten. Geen
tostiapparaat in de
buurt? In de

koekenpan kan ook!

Besmeer beide zijden van
het brood met knoflook.
Maak dobbelsteentjes van
de boterhammen waar de
korsten al vanaf zijn. Bak
ze in olijfolie met
toevoeging van wat zout,
goudbruin. Blijven
omscheppen. Laat ze
uitlekken en afkoelen op
keukenpapier.

Eet smakelijk!

Gezellig begin kroningsfeest op eigen dorp,
met spelletjes met leuke kinderspelen. En
als afsluiting samen genieten van een
heerlijk brunch.

school opgehangen met daaraan alle werkjes
van de kinderen.
Op de meester Sieberingschool blijven we
werken aan een positief, veilig en vertrouwd
klimaat op onze school, waarin geen ruimte is
voor pesten!
Dode Hoek project
Om kinderen bewust te
maken van het gevaar van
de dode hoek, wordt
hierover in Drenthe
voorlichting gegeven in
groep 7/8 van de basisscholen.
Op dinsdagmiddag 23 april ’13 werd deze
voorlichting op de meester Sieberingschool
gegeven. Een rijinstructeur gaf op school
uitleg over de dode hoek bij een echte
vrachtauto. Als afsluiting mochten de
kinderen in groepjes van vijf mee in de cabine
voor een ritje in de schoolomgeving. Er fietste
een volwassene mee. Volgens afspraak met
de instructeur fietste de volwassene af en toe
opzettelijk in de dode hoek, zodat de
kinderen dat ook in de praktijk konden
ervaren. Het was een leerzame ervaring en
sommige kinderen vonden het ook ‘vet cool’
om in de vrachtauto mee te rijden.
Meester Sieberingschool
is tegen pesten
Op vrijdag 19 april ’13
was het de landelijke
“Dag tegen pesten”.
Op de meester
Sieberingschool is dit thema als een rode
draad gehanteerd tijdens de lessen.
In alle groepen is eerst een verhaal
voorgelezen over dit onderwerp. Daarna is
gedurende de hele dag aandacht aan pesten
besteed. Zo zijn er o.a. werkvormen gebruikt
waarbij nadrukkelijk een beroep wordt
gedaan op respectvol samenwerken. Een
rode draad was ook dat alle kinderen op een
creatieve manier uiting hebben gegeven aan
wat zij van pesten vinden. De kinderen van
groep 1 en 2 hebben een tekening gemaakt.
Alle andere kinderen hebben een gedicht
gemaakt. Deze rode draad is letterlijk door de

Jubileum Plaatselijk Belang
Plaatselijk Belang "De Vooruitgang" heeft het
100 jarig jubileum gevierd.
Wij zijn als school blij met Plaatselijk Belang.
De vanzelfsprekende samenwerking
waarderen wij zeer. Wij wilden dan ook
stilstaan bij dit 100 jarig jubileum en hebben
daarvoor een cadeau gemaakt. Dit cadeau is
tijdens de receptie, namens de kinderen, de
ouders, de ouderraad, de
medezeggenschapsraad en het schoolteam,
overhandigd.

De Kroningsboom
22 April ’13 is ter ere van de nieuwe koning
een boom geplant. De boom wordt door het
Plaatselijk Belang en Stichting Zomerfeest
aangeboden aan het dorp. De boom zal
dienen als startpunt voor de activiteiten op
de Koningsdagen in de toekomst.
Er werd een feestelijk tintje aan het planten
van de boom gegeven door met alle kinderen
van de meester Sieberingschool bij deze
speciale boom bellen te blazen.

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
: plaats en kosten (ongeveer € 15,- per persoon) nog niet bekend
: 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)
Kosten (voor 4 uur) € 25 per persoon inclusief drinken Kosten

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.

Het vervolg op het succesvolle MOEK 2009
Doe mee aan de prijsvraag “Mooi op eigen kracht
2013”
Heeft u een goed plan waardoor uw buurt, straat
of wijk mooier en leefbaarder wordt? Dan is dit
uw kans om mee te doen met de prijsvraag Mooi
op Eigen Kracht 2013 (MOEK)! Het vervolg op het
succesvolle MOEK 2009 waaraan maar liefst 16
inzenders meededen.
MOEK is een prijsvraag voor buurten, wijken,
straten of dorpen waarbij plannen kunnen
worden ingediend die een bijdrage leveren aan
het mooier en leefbaarder maken van de eigen
woonomgeving via een plan van aanpak die het
naoberschap versterkt.
Plannen
Breed gedragen, verbetering van de eigen
leefomgeving en versterking van het naoberschap
zijn enkele voorwaarden waar uw plan aan moet
voldoen om in aanmerking te komen voor een
prijs. De plannen kunnen heel uiteenlopend van
aard zijn. Een ontmoetingsplek in een buurt, een
speelweide voor kinderen of het oprichten van
een buurtvereniging, het zou allemaal kunnen.
Belangrijk is dat de ideeën bijdragen aan een
mooiere leefomgeving en de onderlinge band van
de inwoners van Midden-Drenthe versterkt.
Prijzen
De gemeente heeft voor deze tweede versie
samen met Actium € 20.000,- beschikbaar
gesteld. Dit bedrag wordt verdeeld over de beste
plannen. Een deskundige en onafhankelijke jury
beoordeelt de plannen. Zaterdag 9 november
2013 worden de prijswinnaars bekend gemaakt.
Voorwaarden
De plannen moeten voldoen aan een aantal
voorwaarden. Een overzicht hiervan staat
vermeld op de website van de gemeente,
www.middendrenthe.nl.
Meedoen?
Wilt u meedoen aan Mooi op Eigen Kracht?
Uiterlijk 15 september 2013 ontvangen wij graag
uw plan. Op www.middendrenthe.nl vindt u alle
informatie over MOEK, hoe u zich kunt
inschrijven en waar u uw plannen kunt indienen.
Informatie
Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen
met de dorpscontactambtenaren van de
gemeente: Jan Kogelman en Jan Darwinkel via
tel.nr. (0593) – 59 92 22.

Mededelingen Plaatselijk Belang
Contributie
Vanaf half mei zal Wolter Strijker de contributie
komen innen. Het bedrag van €7,- zal contant
worden opgehaald.
Kievitstraat
Er is op initiatief van enkele bewoners van de
Kievitstraat een overleg geweest tussen
bewoners, Plaatselijk Belang, Gemeente, Welzijn
Midden-Drenthe en Woonservice om de straat op
te knappen. De eerste stappen zijn gezet door de
gemeente om op de wens in te gaan om de
bomen te kappen. De bomen zijn veel te groot
geworden voor deze smalle straat. Er is een
kapvergunning aangevraagd om in eerste
instantie drie bomen te kappen. Over andere
punten zoals de bestrating en de bermen volgt
nog overleg. Prima initiatief genomen door de
bewoners!
Reflectoren Middenraai
We hebben aan de gemeente gevraagd of de
reflectoren opnieuw aangebracht kunnen worden
langs de Middenraai en de Verlengde Middenraai.
De meeste hiervan zijn verdwenen. De gemeente
heeft toegezegd dat het dit jaar hersteld wordt.
Boek over Nieuw Balinge
Het boek over de geschiedenis van Nieuw
Balinge, wat uitgegeven is ter ere van het 100
jarig jubileum is voor het geringe bedrag
van €10,- te verkrijgen bij Geke Strijker, tel: 0622211644. Het is zeker de moeite waard!

Met vriendelijke groet,
Bestuur Plaatselijk Belang

Uitslag verloting IJsvereniging

Activiteitenkalender Nw-Balinge

Prijswinnaars `

1e prijs Fam Brookman
2e prijs M Wobben
3e prijs Laumans

MEI

Verder werden er prijzen gewonnen door :
M Schonewille J Kreeft
Dijkhuis
Pol
Bisschop
J Zijnge
Dennis Kroezen H Kats
Wanninge
E Strijker
Hr Oostland
Fam Pol
Wolter Strijker E Sok
Fam Kats
Hr Schutte
H Slomp
H Grootte
Fam de Bie
A Mol
Schonewille
Fam Kats
M Zilverberg
P Mekkes
S Dijkstra
N.Jager
Fam Van Veen
Strijker , Fam Uiterwijk Fam Nieuwenstein
J Smeenge Fam Pol
W Strijker
K Strijker Fam Valk
H Jager
Fam Blok
Fam Koning Fam v-d Berg
N Jager
Fam Kraaiesteijn Haandrikman
Fam Post
H Kroezen
Vissia
Van Veen
Fam schroteboer
J Oosting
Boumans
G J Slomp Fam Lunenborg
L Stevens
Bouwmeester
Claudia

Alle prijswinnaars van harte
gefeliciteerd met de gewonnen prijzen.
SPONSOREN VOOR DEZE VERLOTING:

11 mei: OUD PAPPIER
15 mei: bloemstukjes maken in ‘de Heugte’.
aanmelden voor 13 mei. (5,= pp.)
18 mei: garage/schuur verkoop
18 mei: Dansen in “de Heugte”
18 mei: Back to the 70’s, 80’s & 90’s.
Aanvang 21.00 uur
19 mei: motortoertocht, vertrek 10.00 uur
bij ‘de Heugte’.
25 mei: rommelmarkt NH Kerk
van 08.30 uur tot 12.30 uur.
25 mei: Bingo ‘de Heugte’.

juni
01 juni: voetvolleybaltoernooi. Aanvang 13.00
u. sporterrein van Sv Nieuw-Balinge.
01 juni: Zumba/breakdance avond tienersoos.
Aanv. 20.00 u. Soos is open v.a. 19.30 u.
07 juni:streetdance-les

Bouwbedrijf Hilberink.
Strijker&Strijker, adminitsratiekantoor
Mol.
Maar ook:
*Bakkerij Schepers
*Bloemenhuis Padica
*Crewson Multimedia Producties
*Harald Kroezen Bouw
*J.P. Carwash
*Kapsalon Priscilla
*Kroezon Zonwering
*Schonewille Transporten.

14 juni: streetdance-les
21 juni: srtreetdance-les
28 juni: streetdance-les
29 juni: OUD PAPIER
29 juni: Bingo ‘de Heugte’

Opgaveformulier
survivaltocht Nieuw-Balinge 2013
(de tocht wordt dit jaar gehouden op maandag 22 Juli)
Ook dit jaar hebben wij weer een tocht weten te organiseren en wel de
21e survivaltocht
t
Wij willen er weer een mooie tocht van maken, maar daarvoor
hebben we zowel oude als nieuwe teams nodig. Dus wees er snel bij
en vul dit onderstaand formulier in, want…

Vol = vol!
Evenals voorgaande jaren dient een groep te bestaan uit minimaal 4 personen,
maximaal 5 personen
Opgeven bij:
Jacco Pol
tel: 06-53531952
Judith Schoenmakers tel: 06-30380266
Dennis Kroezen
tel: 06-22575861

Niels Slomp
Marieke Doldersum
Roelof Bisschop

tel: 06-12479118
tel: 06-23539975
tel: 06-50746052

(of onderstaande strook, volledig ingevuld inleveren bij een van bovengenoemde personen)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------naam:

plaats:

leeftijd:

tel:

Naam1 ( naam ‘captain’ )

2

3

4

5

(Groepsnaam:_______________________________________________)

Opgeven voor 15 juli! De minimum leeftijd is 16 jaar.
(INLEGGELD: € 7,50 pp. Bij opgave betalen a.u.b.)
Dit jaar houden wij een verloting. Vanaf mei kunt u ons aan de deur verwachten.

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 FysioEttenheim
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
09-05: Hemelvaart
10.00 u. ds. M.Noorderijk
12-05: 10.00 u. ds. M.Noorderijk
19.00 u. ds. M.Noorderijk
19-05: 1e Pinksterdag
10.00 u. ds. H.Russcher (Nijkerk)
19.00 u. ds. M.Noorderijk
20-05: 2e Pinksterdag
10.00 u. zangdienst dhr. A.Jansen (Tiendeveen)
26-05: 10.00 u. ds. J.Mouthaan (Zwolle)
19.00 u. ds. M.Noorderijk
02-06: 10.00 u. ds. M.Noorderijk
19.00 u. ds. J.Boer (Emst)
09-06: 10.00 u. ds. J.H.Dekkers (Wierden)
19.00 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
09-05: Hemelvaartsdag
09.30 u. ds. A.v.d.Weerd
12-05: 09.30 u. ds. W.N.Middelkoop
14.30 u. ds. A.Huijgen
19-05: 1e Pinksterdag
09.30 u. + 14.30 u. ds. A.K.Wallet
20-05: 2e Pinksterdag
09.30 u. ds. H.de Graaf
26-05: 09.30 u. + 14.30 u. ds. P.Roos
02-06: 09.30 u. + 14.30 u. ds. M. van der Sluys
09-06: 09.30 u. ds. A.Versluis (VHA)
14.30 u. ds. A.Versluis
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:
08 mei:
GROEN
15 mei:
GRIJS
22 mei:
GROEN
29 mei:
GRIJS
5 juni:
GROEN
12 juni:
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
…………………………………………....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: info.sieberingschool@obomd.nl
Schoolfonds
Het Schoolfonds van de meester
Sieberingschool in Nieuw-Balinge, is
opgericht op 6 september 1979.
De leden van het schoolfonds zijn
mensen die de meester
Sieberingschool een warm hart
toedragen en daarom jaarlijks een financiële
bijdrage geven die ten goede komt aan de

leerlingen. In september/oktober wordt de
jaarlijkse 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
Jannes v/d Sleedenhuis Hgvn
De Westerkim Hoogeveen
WZC Olden Kinholt Hoogeveen

0528 348248
0528 266944
0528 264038
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

