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M E I

Een originele barak uit de tweede wereldoorlog is straks te zien in een opslagbunker van het munitiedepot.

VAN DE REDACTIE
De ‘bloeimaand’ begint al op de 1e dag met de Dag van de Arbeid, maar is ook de maand van ijsheiligen,
lentefeesten en Moederdag, én natuurlijk de maand waarin flora en fauna zich uitbundig laten zien en
horen! Maar mei is meer, véél meer. Op 4 mei herdenken we jaarlijks de Nederlandse oorlogsslachtoffers,
met onder andere om 20.00 uur twee minuten stilte. Een dag later, op 5 mei wordt de bevrijding van de
Duitse bezetting (1940-1945) gevierd. In het kader hiervan hebben we twaalf geboren en getogen ouderen
uit ons dorp geïnterviewd en ze allemaal dezelfde zes vragen voorgelegd. De leeftijden van de
geïnterviewden varieerden, toen de oorlog uitbrak, tussen de 5 en 20 jaar. Juist daardoor zijn de
antwoorden vaak heel verschillend en beleefde een kind de oorlog heel anders dan een (jong) volwassene.
Langs deze weg wil de redactie dan ook graag een dankwoord uitspreken aan allen die bereidt waren ons
te woord te staan, want zonder hun medewerking kan zoiets onmogelijk tot stand worden gebracht! Hun
belevingen en ervaringen over de tweede wereldoorlog in Nieuw-Balinge, kunt u lezen in de rubriek ‘Hoe
het Vroeger was…’. Om in die sfeer te blijven hebben we voor u informatie over het huidige
‘Herinneringscentrum Kamp Westerbork’. En een aangrijpend gedicht over Kamp Westerbork, geschreven
door een kampbewoner in de periode ‘40-’45. Dit gedicht werd onlangs ingezonden door een
dorpsbewoonster. Onze hartelijke dank daarvoor!
Wat hebben we nog meer voor u:
 Op zondag 18 mei a.s. zetten we Radio-Drenthe aan en luisteren we om 14.00 uur naar de
uitzending ‘Op Pad’ die geheel in het teken staat van Nieuw-Balinge! Meer in deze uitgave.
 De meester Sieberingschool is weer present met leuke artikeltjes.
 De tienersoos vertelt ons het een en ander. O.a. wanneer de tieners weer op kamp gaan.
 Sv Nieuw-Balinge organiseert op vrijdag 30 mei het jaarlijkse Jeugdmixtoernooi en is er met
informatie over het stratenvoetbal en de voetbalavond.
 Plaatselijk Belang is aanwezig met een aantal artikelen.
 En de MTB-toertocht vertelt ons over hun fietsevenement, die op 6 april georganiseerd werd. En de
redactie vond de het door hun aangeleverde krantenartikel hierover zeer ‘Geknipt voor Kontakt’!
 Wilt u uw taal opfrissen? In deze uitgave leest u meer hierover, maar ook waar u zich hiervoor kunt
aanmelden.
 En natuurlijk gaan we met z’n allen op 17 mei naar de rommelmarkt van de NH Kerk. Wat er
allemaal voor leuks en lekkers te verkrijgen is, leest u natuurlijk in deze editie van Kontakt!

En nog heel veel meer, want Kontakt mei staat weer boordevol. Veel plezier!

Nieuws van de IJsvereniging
Op 19 april was er weer het traditionele eieren
zoeken voor de schoolkinderen van de
basisschool en werd ook de trekking van de
verloting gehouden.
Er zijn 450 gekookte eieren verstopt in het
heideveld tegenover de ijsbaan
Gelukkig werd er door iedereen wel een ei
gevonden
Er werd in drie groepen eieren gezocht , per
groep werd er een gouden ei verstopt ,diegene
die het gouden ei vond was de winnaar en had
de prijs gewonnen .
Na het eieren zoeken was er voor iedereen een
broodje knalworst met drinken .
De prijswinnaar bij de peuters en groep 1 en 2 :
Ruben Schonewille , groep 3,4 en 5 Evron
Brookman
En bij groep 6,7 en 8 Cristie Vermeer
Allemaal van harte gefeliciteerd met de
gewonnen prijs.
Uitslag van de verloting
De trekking van de verloting werd verricht door
Ria Santing uit Zwiggelte.
Sponsoren van deze verloting zijn : € 100
Bouwbedrijf Hilberink € 75 Administratiekantoor
Mol
€ 50 van der Weide bestratingen en A.J Span
Dienstverlening
Verdere sponsoren zijn : Crewson Multi Media
Producties Strijker en strijker Technische
groothandel Hondenschool Carlos Kapsalon
Priscilla Kroezen dekbedekking
Bakkerij Schepers Westerbork en Bloemenhuis
Padica Geesbrug:

De Prijzen zijn gewonnen door :
€ 100 Fam Edens
€ 75
Lunenborg
€ 50
van de Beukel
Plaid
plaid
cup cake

Van Egten
Pol
Pol

Sfeerlampjes
koek
koek
Sfeerlampjes
koek
douche set
Wasmiddel
bloempotten
koek
Bloempot en Spiegel
Verrassingspakket
Bloempot
bloempot
paasbrood
Handdoeken
paasbrood
Handdoeken
Startkabels
paasbrood
speelgoed
Zandbak
Verrassingspakket
speelgoed
Pop
etagère
verrassingspakket
Bloemenbon
kappersbon
Taart
Waterpistool
brood
brood
Windlicht
windlicht
Brood

Koekoek
Koning
Strijker
Sok
Wachters
Sok
Brookman
Mol
Slager
Sallomons
Span
Dijkstra
Sallomons
v/d Weide
Wind
Kist
Hidding
Strijker
Koning
Kroezen
Strijker
Schutte
Strijker
Kist
Slomp
Koekoek
Bonthoorn
Linde
Slomp
Slomp
Dekker
Visser
Wielink
Pol
Wielink

Iedereen van harte gefeliciteerd met
de gewonnen prijzen.
50 jaar bestaan
De ijsvereniging is op zoek naar foto,s en
materialen en verhalen over de ijsvereniging en
de ijsbaan, het ontstaan van de ijsbaan en
ijsvereniging en alles wat met het gebied rondom
de ijsbaan te maken heeft ,u kunt contact
opnemen met een van de bestuursleden of via
onderstaand email adres.
e mail : ijsverenigingnieuwbalinge @hotmail.com

Nieuw-Balinge tijdens de Tweede Wereldoorlog
We hebben een aantal geboren en getogen Nieuw-Balingers zes vragen
over de oorlogsperiode voorgelegd.
Hoe hun belevingen en ervaringen destijds waren leest u hieronder.
1) Hoe oud was u toen de oorlog uitbrak?
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
I)
J)
K)
L)
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“Kamp Mantinge”

2) Waaraan merkte u dat de Duisters ons land binnen vielen?
A) Bij de buren hadden ze een radio. Hierdoor werden wij officieel op de hoogte gebracht.
B) Het luchtruim was gevuld met ronkende vliegtuigen. Onze ouders vertelden ons wat er aan
de hand was.
C) Troepen Duitse soldaten liepen bij ons langs het huis. Ze vervolgden hun weg, langs de wijkjes,
waar wij woonden en liepen ze, over het dorp, richting het westen . Thuis had ik het er ook verder
niet over met mijn ouders en nam het schijnbaar ter kennisgeving aan wat er gaande was.
D) Hier kan ik me weinig of niets van herinneren.
E) Mijn moeder stond buiten te praten met de buurvrouw, die haar vertelde wat ze zojuist had gehoord
op de radio. Ondanks dat ik als zesjarige niet begreep wat er precies aan de hand was, was ik angstig
en durfde niet naar school.
F)

Ik was achter op het land met mijn vader aan het draad trekken, toen er ineens vliegtuigen over
kwamen. Je zag er heel veel bij elkaar en dat bleef maar doorgaan. Toen we thuis kwamen stond de
radio al aan en daardoor wisten we dat de oorlog was begonnen. Die radio hebben we later verstopt,
we kochten een ander oud ding om in te leveren en de onze verhuisde naar het hooivak. Dat wist ik
niet maar ik trok iedere keer wat toppies hooi eruit, en toen ontdekte ik de radio.

G) Al die vliegtuigen die over kwamen. De dienstplichtigen die op moesten komen, dat klopte niet. We
wisten dat het oorlog betekende. En hoorden het op de radio.
H) Op een avond, het was nog licht, kwam een hele groep Duitsers op hun paarden, bij ons over de
brug gereden. Eén soldaat viel van zijn paard, zo naast de brug in het water. Ze hielpen hem er uit en

togen toen naar onze buren, waar ze de boerderij in hun bezit namen. De paarden werden in de wei
gedreven. Mijn ouders, mijn zussen en ik stonden er naar te kijken. Mijn broer liet zich niet zien.
Die was 18 jaar, dus een gevaarlijke leeftijd! De volgende dag kwamen er twee Duitsers bij ons om
een grote schaal eieren te koken. Mijn vader stond ze te woord, die goed Duits kon, hij had n.l. jaren
in Duitsland gewerkt. De eieren hadden ze natuurlijk uit de nesten gehaald, van de boerderij.
Weigeren kon je niet! Maar die soldaten waren ook maar gewone jongens die liever thuis waren
gebleven, vertelden ze. Voor een 6 jarig meisje was dit een hele belevenis!
I) We voelden dat het er aan kwam, de Duitsers vochten al in Zwitserland en Polen.
Deze informatie kwam binnen door de radio. Toen ze binnen vielen bombardeerden ze bruggen, de
lucht zat vol vliegtuigen.
J) Ik werkte in Hoogeveen en hoorde daar van de kinderen dat de oorlog was uitgebroken. We waren
er al wel op voorbereid. Men bewaakten al de bruggen toen de Duitser met paard en wagens binnen
vielen. Verder weinig van gemerkt.
K) Vliegtuigen, parachutisten, maar het leven ging gewoon door. Mijn vader ging altijd met paard en
wagen van en naar Hoogeveen voor de handel in meel, eieren, kunstmest, koffie, rijst en aardappels.
Hij leverde producten aan en bracht weer mee terug waar hier behoefte aan was. Wij haalden bijna
bij alle huizen op wat ze konden missen, het paard bleef overal staan die wist precies waar mijn
vader heen ging. Mijn vader leverde het zaad aan en als het koren rijp was werd hij terug betaald.
Omdat wij zelf weinig land hadden mocht het paard in het land van andere inwoners in het veld en
over de brug grazen. Het paard liep daar zelf naar toe, wist het land alleen wel te vinden.
L) Ik zag opeens mijn moeder huilen. Ik schrok daarvan! Ze had gehoord dat de oorlog was uitgebroken
en was bang dat mijn vader weer zou worden opgeroepen. Dat is me heel erg bij gebleven!

3) Wat vond u de vervelendste/naarste ervaring van de oorlog?
A) Er zijn meerdere nare zaken te noemen, maar de dwangarbeid was niet prettig. Jonge mannen die
verplicht te werk werden gesteld in Duitsland.
B) Veel levensmiddelen waren niet zomaar voor handen, daarvoor kregen wij distributiebonnen. Niet
altijd leuk, want soms was er geen brood, meel, boter en dergelijke meer. In plaats hiervan aten we
dan aardappelen en kon het maar zo zijn dat we dit als ontbijt, tussen de middag en ook weer ’s
avonds te eten kregen. Iedereen in deze omgeving had wel een moestuin, dus daar was geen gebrek
aan. Maar ik kan me ook nog herinneren dat een vliegtuig is neergestort op de plaats waar nu het
munitiekamp is. Ik kan me nog goed herinneren dat mijn broertjes, zusjes en ik, op de knieën voor
het raam lagen en we de vuurzee aanschouwden en we dat zeer indrukwekkend vonden!
C) Jonge mannen werden verplicht te werk gesteld, maar als kind had ik daar persoonlijk geen hinder
van. Ik heb juist deze periode als positief ervaren, al hoe vreemd het misschien ook klinkt. Voor de
oorlog heerste er vrij veel armoede. Ik kan me herinneren dat ik van mijn ouders wekelijks een brood
moest halen bij Koekoek, maar dat moest ‘afvalbrood’ zijn. Brood die als mislukt werd beschouwd
en voor een paar cent de deur uit mocht, konden wij ons permitteren. In de oorlog werkte ik soms bij
de buren en kreeg dan graan mee waar we zelf brood van bakten. Ook aardappelen waren genoeg
voor handen. We aten ze soms zelfs gebakken, tussen twee sneetjes brood. Volgens mij was er
destijds wel gebrek aan vitaminen.
D) Landwachters / NSB’ers waren op zoek naar mijn buurjongen Jan die bij de ondergrondse was. Wij
hoorden schoten bij de buren die avond! Jan had weten te ontsnappen. De andere dag hoorden wij dat
ze Jan’s broer hadden gemolesteerd en de hond van deze familie hadden dood geschoten! Ik vond dat
enorm spannend. Maar ook heeft me destijds de dood van de hond enorm aangegrepen, omdat wij
daar als buurkinderen regelmatig over de vloer kwamen en dan vaak met de hond speelden.

E) Ik weet nog dat er luchtgevechten plaats vonden en mijn ouders buiten stonden te kijken. Ik was heel
erg bang dat mijn ouders door verdwaalde kogels geraakt zouden worden. Of als we controle kregen,
wat we aan vee hadden. En zo waren meer dingen waar je als kind toch extra zorgen over had en
extra spannend vond!
F) Veel mocht niet, je moest veel inleveren. Rogge werd wel wat achtergehouden om brood te bakken.
Weet nog dat de roggemolen met een lat tussen het kozijn zat. Varkens slachten mocht maar zelf
kreeg je een beperkt aantal kilo’s. Als de controleur zei: te zwaar, dan namen ze een mooie bil mee
voor de Duitsers. Landwachten deden een inval in het veld waar de vader ziek op bed lag. Ze schoten
eerst een grote Sint Bernhard hond dood en schoten toen over het ziekbed heen door de ramen naar
binnen. Twee zonen konden op de loop en zijn niet gepakt, helaas kreeg hun vader de klappen op
zijn ziekbed. Grote manden met geweren erin werden gedropt in het Hullenzand.
Wij hebben later het hol wel gevonden en nog veel kogels. Vanuit de lucht stortte een brandend
vliegtuig neer in Hoogeveen. Met wat vrienden liepen we in het veld en zagen we een heideplag los
liggen, we keken eronder en daar lag een band met kogels verstopt. Wij knoeiden er wat mee met
een spijker om ze af te laten gaan. Daar waren onze vaders en meesters het niet mee eens, veel te
gevaarlijk. We moesten hem inleveren en mijn vader verstopte hem weer onder de grond. Bij het turf
graven moest ik met paard en wagen het spul ophalen daar schoten ze vanuit de lucht op
dorsmachines die daar stonden dat waren enge momenten, heb het paard vastgezet en ben in de sloot
gaan liggen.
G) Er waren een paar overvallen, de achterbuurman die hoorde bij de ondergrondse. Voor het
onderduikershol werd er een groot gat gemaakt met dennen en dikke palen en omdat wij als jonge
jongens niet aangehouden werden hielpen we mee. Als er een dropping van wapens was dan gingen
ze met paard en wagen op luchtbanden, die gaf weinig geluid. De wapens werden verdeeld onder de
ondergrondse. De onderduikers zijn gelukkig ontkomen. Na 20.00 uur mocht je niet meer naar
buiten. Er is ook een vliegtuig neer gestort waar nu de munitieplaats ligt. Patronen zoeken en een
vuurtje maken dat knalde mooi maar was achteraf wel heel gevaarlijk.
Klandestien slachten gebeurde ook dat ging in de melkbus onder de grond.
H) Eigenlijk heb ik die tijd als positief ervaren, er was vaak wat te beleven, maar in mijn optiek weinig
angstige momenten. Wel leuke. Ik heb een paar jaar les gehad in café Wielink, van de leuke
meester Hadders. Ik kan me nog herinneren dat drie jongens uit mijn klas straf kregen. Ze moesten
toen naast het café vliegtuigen tellen, die er bij drommen vol bommen, overvlogen richting Duitsland.
Ook zaterdagsochtends hadden we school. We hebben een keer op een zaterdag de hele ochtend
onder de banken gezeten om te schuilen voor de bombardementen die bij ons in de buurt plaats
vonden. Ook gingen wij spelen op de hoge heidebulten die bij het café stonden. Van de heide werden
toen door het jonge volk, heideboenders gemaakt. Ik hoor de jongens nog zingen; ‘Boenders dreien is
mien vak, bi’j Cnelis Wielink onder dak’. Eens zaten we boven op die bulten, toen er een kabelballon
overkwam en richting Meppen dreef. Dat was een ballon met ankers er aan om de draden kapot te
trekken. Even later stopte er een auto met Duitsers die weten wilden welke richting de ballon
opgedreven was. Wij deden ons verhaal. Even daarna kwam er een klein vliegtuigje en schoot de
ballon neer. Ook kwamen wel eens ‘etenhalers’ langs uit het westen. Bij ons overnachtten ze wel
eens, tussen de pakken stro op zolder. Mijn moeder maakte eens bruine bonen met spek. Een
jongeman had er toen zoveel van gegeten dat hij er behoorlijk ziek werd. Wat wil je met zulk eten, na
dagen van hongerlijden!
I)

Twee broers van 16 en 18 vluchten regelmatig naar een schuilkelder op het heideveld. Als jong
meisje ging ik de bonnen ophalen in Westerbork of Hoogeveen. We hebben nooit honger geleden.

J) Iedere keer die huiszoekingen vond ik vervelend en ook wel een beetje eng. Ondanks dat we geen
onderduikers hadden kwamen ze geregeld. ‘s Avonds om 18.00 uur kwam de radio voor de dag om
naar Radio Oranje te luisteren. Toen ik dacht dat ze er weer aan kwamen heb ik uit angst de radio in de
regenton gegooid. Hij was kapot maar werd toch in een haverkist gelegd. Toen ze hem daar later
vonden moest mijn zwager mee. Hij is een paar dagen weg geweest en mocht weer naar huis omdat de

radio echt kapot was door het water. Wij zijn in de oorlog getrouwd in Westerbork op de fiets er naar
toe, behalve oma’s en opa’s die gingen in een auto. Ik had nog wel een nieuwe jurk aan.
K) Wij hebben geen nare dingen beleefd, mijn ouders waren nogal nuchter in alles. In de oorlog zijn we
verhuisd naar het café, alles ging door het kanaal.
L) Hele extreme dingen kan ik me niet herinneren. Wel weet ik nog dat ze bij een familie bij ons in de
buurt een onderduiker hadden en waar ze naar op zoek waren. Toen ze hem ontdekten verklapte hij
meerdere zaken wat er bij andere mensen in onze omgeving te vinden was. Het ging hier om andere
onderduikers op andere adressen in de buurt, maar ook radio’s en dergelijke. Vele woningen werden
doorzocht, wat toch indruk gaf op ons! Ik weet ook nog goed dat de controleurs kwamen. Hier was
ook een vrij ‘hoge Piet’ bij, die het voor het zeggen leek te hebben. Ze controleerden niet alleen het
vee wat je had voor slachting, ook alle graan die we in de schuur hadden staan werd gecontroleerd.
In die tijd was dit soort voedsel nogal aantrekkelijk op de zwarte markt. Daarom mochten we niet
teveel verbouwen en oogsten! De man in kwestie zag de, voor die tijd, aardig wat zakken graan zag
staan. Hier moest hij natuurlijk meer van weten en vroeg mijn vader waar dat allemaal voor diende.
Mijn vader gaf als antwoord; ‘er komen veel mensen uit het westen langs, allemaal hebben ze erge
honger. Ze kunnen bij mij voor een prikkie graan kopen’. Hierop antwoordde de man; ‘ik heb vrouw
en kind in Arnhem, als je mij wat meegeeft van dat graan, dan zal ik een oogje toe knijpen’. Mijn
vader heeft er inderdaad niets meer van gehoord.

4) Was de saamhorigheid en de naoberhulp in het dorp anders toen?
A) In een dorp als de onze trok je veel naar elkaar toe. Sowieso werd over en weer hulp geboden als je
die nodig had, de naoberhulp was vroeger groot. Maar ten tijde van de oorlog kwam daar een
bepaald gevoel bij, wat waarschijnlijk voort kwam uit het feit dat we vijf jaar lang een gezamenlijke
vijand hadden.
B) Elkaar helpen, de naoberhulp zeg maar, was toen sowieso anders. Je kon niet zonder elkaar en je wist
niet anders dan dat zo hoorde. Bijvoorbeeld bij geboorte of overlijden, maar ook bij ziekte. Elkaar
bijstaan was gewoon. Nu zie je vaak pas als er wat loos is, bv een ambulance of een doktersauto
staan. Het is aan je eigen fatsoen dan even een bezoekje te brengen. Niet alleen om beterschap te
wensen, ook om je hulp eventueel aan te bieden.
C) Volgens mij kan ik weinig verschillen bedenken. Want toen ik voor een aantal jaar terug geopereerd
werd en ik in mijn revalidatieperiode een aantal weken niets mocht doen, werd mij spontaan hulp
aangeboden door buren en kennissen.
D) Ja, dat was volgens mij wel anders toen. Het ligt er aan natuurlijk wat voor buren je hebt, maar
tegenwoordig is het wel meer een ieder voor zich. Vroeger hielp je elkaar meer en vaker.
E) De naoberhulp was anders dan nu. Vroeger kon je eigenlijk niet zonder de burenhulp. Bijvoorbeeld
als er een geboorte was, of met overlijden. Nu is dat anders natuurlijk.
F) Vroeger was het toch anders. Bij overlijden bijvoorbeeld, was het gebruikelijk dat je elkaar hielp. We
hadden een sterke saamhorigheid, we hadden burenplichten en hadden elkaar ook nodig. De
vrouwen werkten op het land en de boeren hielpen elkaar met het vee en paard en kar. Als er een
nieuwe buurman bij kwam gingen alle boeren uit de buurt helpen om te verhuizen.
G) Er was nog weinig verenigingsleven, Toen woonden er ook alleen nog maar Nieuw-Balingers.
Traditie was elkaar helpen bij geboorte en overlijden.
H) Vergeleken met vroeger, is van de saamhorigheid en de naoberhulp weinig of niets over. Dag en
nacht verschil!

I) Wij hadden weinig contact met anderen, we woonden een heel eind uit elkaar.
J) Bij een overlijden bij de buren ging men de persoon wassen aankleden en later kisten. Bij de
begrafenis schonken we koffie en zo. En bij een geboorte waren we min of meer een vervanger voor
de kraamzorg.
K) Eigenlijk deed mijn vader toen al vrijwilligers werk, hij hielp de mensen bij het slachten. En liet ook
nog weleens wat zitten als men het moeilijk had. Wij zaten ook nooit als gezin alleen aan tafel er
waren altijd mensen bij uit Amsterdam of elders die honger hadden iedereen kon eigenlijk altijd mee
eten.
L) Het was gebruikelijk dat je elkaar hielp. Met name bij overlijden en dergelijke. Maar soms ook bij
werkzaamheden als huisslachtingen, enz.

5) Wat weet u nog van de bevrijding?
A) Een groep (ondergrondse) van een man of tien, vijftien, fietste richting Hooghalen, om ‘Kamp
Westerbork’ te bevrijden. Toen we daar aankwamen was daar, bijna tegelijkertijd, een colonne van
Canadese voertuigen. Wij ontfermden ons over de joden in Kamp Westerbork, terwijl de Canadezen
achter de Duitsers aan gingen, die het natuurgebied aldaar in vluchtten. Zo hier en daar was in het
veld al een witte vlag zichtbaar! Wij vingen de tot op het bot uitgemergelde mensen uit het kamp op.
Niet te omschrijven hoe blij ze waren. Volwassen mannen huilden als kleine kinderen toen wij ze
bevrijdden. Hartverscheurend!
B) Mijn vriendin en ik waren 17 jaar en wilden ook graag meegenieten van een bevrijdingsfeest. De
vader van mijn vriendin was bij de BB (Burgerbescherming) en wist te vertellen dat Hoogeveen nog
bezet was door de Duitsers, maar Oosterhesselen wel al bevrijd was. Hier werd het grote feest al
volop gevierd. Wij kregen toestemming van onze ouders en mochten op de fiets naar
Oosterhesselen. Hier aangekomen schalde de feestmuziek uit een café waar de dansvloer bezet was
met Canadezen met elk een Drentse danspartner. Volop feest! Een moment later kwam daar een
groep oudere mannen van de BB binnen (één daarvan was de vader van mijn vriendin). Een paar
dames werden uit handen van ‘hun Canadese partner’ geplukt en meegenomen. Die dames, die bij
ons uit het dorp kwamen nota bene en nu volop plezier leken te hebben met de Canadese soldaten,
hadden jarenlang geheuld met de Duitsers. Wat er toen met die dames gebeurd is weet ik niet, maar
gebeurtenissen als deze, op onze leeftijd toen, vergeet je niet zo snel.
C) Zoals ik de Duitse troepen te voet zag komen (zie antwoord C bij vraag 2. Red.), zag ik ze ook weer
vertrekken. Nu voerde hun weg richting het oosten, naar Duitsland! Maar ik kan me ook nog goed
herinneren dat Hoogeveen net bevrijd was. Mijn kameraden en ik hadden de leeftijd van een jaar of
13, 14. Het was natuurlijk volop feest en wij mochten van onze ouders naar Hoogeveen. Een vriend
van mij kwam die dag een meisje tegen. De klik was blijkbaar wederzijds, want een aantal jaren later
zijn ze getrouwd.
D) Ik kan me herinneren dat mijn moeder met een goede vriendin van haar naar het al bevrijde
Westerbork ging en dat ze bij terugkomst voor ons allen een heerlijke spekbokking mee had
gebracht. Maar ook dat mijn zus en ik, kort na de bevrijding door het Hullenveld, richting Drijber
liepen. Toen ik onderweg een sanitaire stop moest maken, sprong ik in iets wat leek op een kuil.
Deze kuil bleek veel dieper te zijn en zo belande ik tot mijn grote schrik in een hol waar
onderduikers hun munitie bewaarden. Heel spannend was het voor ons kinderen om deze
achtergelaten kogels en zelfs heuse mitrailleurbanden te vinden!
E) Ik was met mijn broers en zussen, mijn ouders en mijn tante in Hoogeveen wat zojuist bevrijd was.
Wij stonden op de hoek van de Grote Kerkstraat waar op dat moment een aantal doodskisten uit de
NH Kerk werden gedragen, met daarin de lichamen van mannen die in een vuurgevecht met de

Duitsers, in de laatste minuten van de oorlog, hun bevrijdingsdaad met de dood moesten bekopen.
Zeer indrukwekkend vond ik dat! Voor deze vrijheidsstrijders is later een monument opgericht.
F) De tanks kwamen over de heide vanaf het land van Heeres. Het waren de Canadezen, ze gaven ons
een sigaret (mijn eerste) en chocola.
G) Feest was er wel in Hoogeveen. Tanks kwamen binnen via de verlengde middenraai. Veel bruggen
zijn toen nog opgeblazen. De onze is bespaard gebleven, ze zullen gedacht hebben brede “sloot”
kunnen ze weinig mee. Dat de Canadezen eraan kwamen wisten we snel via de tamtam.
H) Toen de bevrijding kwam, (ik was toen 11 jaar), zijn mijn zusters en ik nog wezen kijken, waar die
nacht ervoor café Slomp aan de Mantingerdijk, behoorlijk was beschoten. Vele kogelgaten zaten in
de muren. En het bevrijdingsfeest bij school kan ik me nog heel goed herinneren. We kregen na
afloop een grote kartonnen plaquette als aandenken mee naar huis, met de tekst; ‘10 mei 1940 werd
ons land bezet. Door overmacht moest Neerland vallen. Maar de strijd werd voortgezet. Tot nu
oranje trompets weer schallen’. Nog jaren heeft die plaquette bij mijn ouders aan de muur gehangen.
I)

We hadden wel fietsen maar geen banden, die maakten we dan van dikke scheepstouwen met zo’n
las erin. Dat fietste mooi hobbelig. In Hoogeveen heb ik er wel wat van mee gekregen maar hier
niet.

J) Wij kregen nog een huiszoeking op de Bevrijdingsdag, mannen uit het verzet wilden bij ons in het
hooi slapen. Toen kwamen de Duitsers weer terug dat was nog even angstig. Verder was het dorp
heel eensgezind, echt honger of zo heeft niemand hier gehad. Er kwamen wel veel mensen van elders
om eten vragen. Ze kregen altijd wel wat.
K) Veel tanks. Mijn broer is nog meegegaan richting Oosterhesselen We kregen sigaretten en chocolade
repen
L) Canadezen kwamen vanaf de Haar bij Tiendeveen, over de Haarweg door ons dorp gereden. De
school was net uitgegaan en we zagen de stoet Canadezen langs rijden. Ze gooiden chocola en zelfs
sigaretten naar ons!

6) Denkt u nog vaak aan die tijd terug?
A) Niet anders dan wanneer het terloops in een gesprek voorbij komt.
B) Wanneer ze het er bv. op tv over hebben, of zo af en toe eens met leeftijdsgenoten en het per
toeval in een gesprek ter tafel komt.
C) Nooit. Misschien komt dat omdat ik die tijd absoluut niet als vervelend heb ervaren.
D) Nooit eigenlijk.
E) Weinig. Wel heeft het mijn interesse dat ik heel graag boeken mag lezen over die periode.
F) Gelukkig denk ik niet zo vaak terug aan die tijd. Ik heb er wel door leren spinnen. We hadden
schapen en mijn moeder wilde graag breien dus ging ik weer spinnen zodat ze weer garen had om te
breien.
G) Als ik er aan terug denk is het aan mijn vader die in het kamp zat. Die heeft een moeilijke tijd gehad,
heeft ook nog een tijd in Scheveningen en Kleef gezeten. Broodmager, maar hij kwam gelukkig wel
weer terug. Maar hij is niet zo oud geworden.

H) Nee, alleen als het per toeval in de praat te pas komt. Ik denk er met mooie herinneringen aan terug,
want er was voor ons als kinderen, veel te beleven. Onze buren van destijds zijn later geëmigreerd
naar Canada. Zo’n 54 Jaar na de oorlog, heeft mijn toenmalige buurjongen ons nog een bezoek
gebracht, op de plek waar we nu wonen.
I) Bijna nooit.
J) Ik denk er eigenlijk nooit aan terug.
K) Nee, denk nooit aan die tijd terug.
L) Nooit.

Dit verslag kwam tot stand door medewerking van:, Gé Sok-Post, Anne Hekker, Evert Sok,
Koert Sok, Jo Sok-Prins, Jan Koekoek, Rieks Sok, Gerrit Slomp, Dikkie Vos-Smand, Dientje
Kootstra-Kats, Hilbrand Wielink, Roelie Dijkhuis-de Jonge. Hiervoor onze hartelijke dank!!

_____________________________________________________________________
Enige uitleg omtrent woorden en begrippen die naar voren kwamen in deze interviews.
Dwangarbeid: In de Tweede Wereldoorlog werden arbeiders uit de bezette gebieden tewerkgesteld in Duitsland. In
eerste instantie was de tewerkstelling ‘vrijwillig’. Maar dat leverde niet voldoende arbeidskrachten op en maart 1942
werd een verordening aangenomen over verplichte tewerkstelling in Duitsland. Veel arbeiders keerden illegaal terug
en doken onder. Vanaf mei 1943 werden alle mannen tussen 18 en 35 jaar verplicht zich voor werk in Duitsland aan te
melden. Wie zich niet aanmeldde werd gestraft.

Distributiebonnen: Tijdens de oorlog betekende de uitdrukking “op de bon” heel iets anders dan nu. Nu denken we
dan bijvoorbeeld aan zo'n akelig stukje papier onder de ruitenwisser. Maar in de bezettingstijd, en nog jaren daarna,
was iets “op de bon” als het onder de distributiebepalingen viel. De oorlog maakte vele goederen schaars, na verloop
van tijd ontstonden zelfs tekorten. Om die schaarste min of meer rechtvaardig te verdelen, kregen de burgers bonnen.
Alleen op vertoon daarvan, kon iets gekocht worden.

Landwacht: De Landwacht bestond voornamelijk uit NSB’ers
die met jachtgeweren waren uitgerust. Vandaar dat de bevolking
de scheldnaam "Jan-Hagel" bedacht. De Landwacht werd door de
bevolking gehaat onder meer omdat deze de voedselpakketten van
de bevolking in de Hongerwinter in beslag nam. Vele duizenden
Nederlanders hadden tijdens de hongertochten honderden
kilometers afgelegd om een stuk brood of wat aardappelen te
bemachtigen. De landwachters droegen de zwarte NSB
partijkleding.

Verzet / Ondergrondse: Verzet kwam in de Tweede
Wereldoorlog voor in alle bezette landen. Dit varieerde van het
lezen van verzetskranten tot het verbergen van neergestorte piloten
of zelf gewapend in opstand komen tegen de bezetters. Het verzet
wordt ook wel aangeduid als de ondergrondse.

Avondklok: De Duitsers probeerden op allerlei manieren het
verzet te ontmoedigen, bijvoorbeeld door verzetsacties met zware
represailles te bestraffen. Een andere maatregel om het
Nederlandse verzet tegen te gaan was de avondklok. Dat betekende
dat men na 20.00 uur ’s avonds niet meer naar buiten mocht.

Wapendroppings: Drenthe was voor Noord-Nederland dé regio
voor droppings. Bij ons was het Mantingerveld bij uitstek geschikt
hiervoor. Leden van het verzet / de ondergrondse, haalden (meestal
’s nachts) de wapens uit het veld, waarna ze op een geheime plaats
werden schoongemaakt (ontvet).

Een soortgelijke plaquette zoals genoemd in
antwoord H onder vraag 5.

Ingezonden gedicht.

Oordeel niet
Voor elke misstap in het leven
Voor alle kwaad dat wordt bedreven
Voor elke fout die werd gemaakt

Tienersoos Teenspirit
Mei

Bar

Ouders

3-mei
10-mei
17-mei

Bart - Jorn
Fam. Span
Dicht
Jennifer - Noa
Sandra en Marcella
24-mei
Dicht
31-mei
Maureen - Teun
Petra Kats
7-jun
Femke - Bart
Laatste
soosavond Art2Start, bonbons maken

En ongenadig werd afgekraakt
Voor elk verdriet voor elk gevaar
Hebben we snel ons oordeel klaar
Want och wij weten toch zo goed
Hoe het wel of niet moet
Maar wat gebeurd of wat geschiedt
Wij kennen vaak de oorzaak niet
Als men de achtergrond bekijkt
Is ’t al vaak heel anders dan het lijkt

Zaterdag 31 mei Sozen
Voetbaltoernooi in Balinge.
Vanuit de Tienersoos doet er 1 meidenteam
mee met dit leuke toernooi.
Succes!!

Spanningen, zorgen en veel leed
Waarvan geen buitenstaander weet
En wie in deze maatschappij
Is geheel van schulden vrij
Geen mens, zo zegt men heel terecht
Is enkel goed of enkel slecht
En het bedrijven van het kwaad

Gezocht
Ouders voor het leukste bestuur van NieuwBalinge…..De Tienersoos Teenspirit
 Vind je het leuk om de tieners te
begeleiden?
 1x per maand vergaderen.
 We zijn op zoek naar 1 ouder voor het
tienersoosbestuur
 Vanaf september 2014
 Wie oh wie?
 Opgeven bij Anneke Oelen, Henriette
Kreeft of Marinca van der Woude
 Geef u snel op…………….want er is
maar plaats voor 1!

Verdient wel straf, maar nimmer kwaad
Wat men zegt of wat men doet
Van haten wordt geen mens ooit goed
Daarom, hoe wij het kwaad ook vrezen
Laat toch ons oordeel minder wezen
Opdat geen mens door onze schuld
Geheel van wanhoop wordt vervuld
En door ons toedoen, onze haat
In ’s levens maalstroom ondergaat
In deze wereld zo verward
Is vaak ons oordeel snel en hard
Maar geef toch wat hoop en moed
Want liefde is het hoogste goed!

S.V. Nieuw-Balinge
organiseert:

JEUGDMIXTOERNOOI 2014
Op vrijdag 30 mei (dag na hemelvaart) organiseert de
sv Nw. Balinge weer het jeugdmixtoernooi.
AANVANG 10.00 uur
Er wordt in 2 leeftijdsgroepen gespeeld.
Jongens en Meisjes 5 t/m 8 jaar
Jongens en Meisjes 9 t/m 13 jaar.
Het toernooi duurt van 10.00 uur tot ongeveer 15.00 uur.
Ieder die meedoet krijgt een herinnering.
Men kan zich opgeven t/m 26 mei
Lever het opgavestrookje in of mail .
Richard Mol
Mail to richardmol@ziggo.nl
Menno v/d Zwaag ( Voornweg 13 )
Mail to mennovanderzwaag@hotmail.nl
Voor vragen bel je met Menno van der Zwaag: 0528-321035

Naam: -----------------------------------------------------------Leeftijd: ----------------------------------------------------------

TIENERSOOS-KAMP 2014
Op kamp met de tienersoos: het wordt weer gaaf!

In juli wordt er opnieuw een zomerkamp georganiseerd door de Tienersoos. We gaan van
vrijdagmiddag 5 juli t/m zondagmiddag 7 juli. Het eerste vakantieweekend!
Voor iedereen in groep 8 of 12 t/m 15 jaar, dan mag je mee op dit kamp! Het echte kampleven,
dat moet je zelf beleven! Veel sport, (nacht)spelen, corvee en vriendschappen maken het
onvergetelijk. Kortom: je moet het een keer meemaken! De kamplocatie is Klonie in Ellertshaar.
Je moet in het bezit zijn van een goede fiets, mét licht, om de afstand tussen Nieuw Balinge en
Ellertshaar te overbruggen. Je bagage wordt met auto’s vervoerd van en naar de kamplocatie.
DE KOSTEN
De kampprijs voor 2014 is vastgesteld op 30 euro. In de bevestigingsbrief vertellen we wanneer
en hoe je het kampgeld moet betalen.
LEIDING
Naast deelnemers gaan er ook stafleden mee. Dit zijn volwassen dames en heren (boven de 18 jr).

INFORMATIE en AANMELDEN
Wil je mee op kamp, mail dan naar jmvanderwoude@ziggo.nl . Je aanmelding willen we graag zo
spoedig mogelijk in de mailbox treffen. Half juni 2014 ontvang je een bevestigingsbrief waarin
we je inschrijving bevestigen en vertellen hoe je moet betalen. De accommodatie is geschikt voor
30 personen, dus wees op tijd met aanmelden.

Tot ziens op het kamp!
Als u vragen heeft over het kamp, dan kunt u contact opnemen met
Anneke Oelen, Henriette Kreeft en Marinca van der Woude

veranderd in dikke wolken, die keihard komen
aanrollen boven zee, richting duinen. Nogal
beangstigend, en ik hol nu zo snel mogelijk met
hem mee.

We waren lekker aan ’t uitwaaien op ’t Schierse
strand. In alle jaargetijden is ’t daar heerlijk,
maakt niet uit wat voor weer het is, alleen moet
het er niet te lang regenen. Een oude liefde is dat,
die is overgeslagen op mijn jongste dochter, ze is
er zelfs getrouwd! En heeft er, bij paal zeven, de
as van haar eerste, doodgeboren kindje,
uitgestrooid.
Een eiland met veel herinneringen.
En een plek om heerlijk te ontspannen.
Je hoofd leeg te maken, muizenissen achter je te
laten, en alleen maar de wind door je haren te
voelen en het zachte bruisen van de branding aan
je voeten te horen. Soms ineens zo’n vermetel
golfje, dat aan je tenen knabbelt.
De hemel helder blauw, op een paar nevelslierten
boven zee na. Krijsende meeuwen, die soms een
snoekduik maken langs die twee eenzame
mensen daar op dat onmetelijke strand, wat een
zalige rust! En zo nieuw voor mij, na het drukke
Brabant.
Plotseling een ruk aan mijn hand, hij trekt me
richting duinen, roept – rennen!- en sleurt me
met zich mee.
Een beetje
verbluft
laat ik me
meevoeren,
niet
begrijpend
wat er
gebeurt.
-Kijk dan!- roept hij, en wijst achter ons. En dan
zie ik het. De nevelsliertjes zijn plotseling

Zo hard als we kunnen, lopen we het mulle zand
op, misschien vinden we een plekje om te
schuilen. Want we worden ingehaald, de nevel is
veranderd in een ijskoude, natte mist, die ons tot
op het bot verkilt.
Eenmaal boven op het duin kijken we nog even
om, en hollen dan door naar beneden, naar het
huisje turend als naar een anker. Gelukkig staat
ons schuilhol op een goede plek: dichtbij!
Morrelend met de sleutel gooit hij de deur open
en, mij naar binnen duwend, met een klap weer
dicht. Kletsnat staan we daar te hijgen, niet in
staat een woord uit te brengen.
-Zeedamp!- brengt hij tenslotte uit en we vallen
neer op de krakkemikkige bank. We kijken naar
buiten, maar daar is niets te zien dan een witte
waas. -Komt plotseling aanrollen over zee en de
duinen!Eerst maar even lekker douchen en de open
haard aan. Wat zijn we koud! Het knisperende
vuur en de dikke truien helpen ons weer een
beetje bij ons zelf te komen. Ik steek een kaars
aan. –En nou moet je me eens vertellen wat dit in
vredesnaam is!- zegt het onwetende Brabantse
kind.
-Zeedamp!- zegt hij weer. –Komt plotseling
opzetten. Dat heb je in Friesland wel eens.
Meestal in het voorjaar, zoals nu. Het water is
nog koud en soms ontstaat er dan mist in een
warme, vochtige luchtstroom. En die gaat dan
rollen. Een enkele keer trekt-ie ver het land in.
Gaat vanzelf weer over hoor.Ik staar hem aan. Weer zoiets waar ik nog nooit
van gehoord heb. Het hele andere. Het grote
verschil tussen Brabant en Friesland. Spannend,
en boeiend ook. Maar er zijn toch echt een boel
dingen waaraan ik nog moet wennen.
Gelukkig bestaan er lekker warme huisjes en
haardvuren. Met zulk natuurgeweld zijn die nog
knusser dan gewoonlijk.

Alexandra van’t Veer.

(ingezonden; oud gedicht over Kamp Westerbork in de oorlog)

Kamp Westerbork
Westerbork, o Westerbork, je was nog kort geleen’
In Drenthe een vergeten dorp, nu kent je iedereen
Veel gingen er naar Westerbork, te werken in het veld
Maar wat er kwam na Westerbork heeft niemand nog verteld
Vanmorgen zag ik een transport, vannacht droomd’ ik er van
Omdat ik dit, hoe oud ik word, nooit meer vergeten kan
Want op het Amsterdamsch station zag ik vanmorgen vroeg
Dat de politie langs het perron menschen als beesten joeg
En ik zag midden in die troep die strompelde en viel
Een man die in een dekentje een heel klein kindje hield
Zo gingen zij naar Westerbork en dit weet ieders wel
Achter de hei van Westerbork, ligt enkel nog de hel
Toen door dit dekentje van blauw, dacht ik opeens weer aan
Mijn buurman, aan zijn kind en vrouw en hoe zij moesten gaan
Zij werden naar het kamp gebracht, toen het nog pas begon
Zij moesten midden in de nacht, zich melden op ’t station
Zij wisten nog niet hoe het was, het was pas in ’t begin
Zij liepen nog met zak en tasch en alles zat er in
Papier, een inktpot en een pen, een trui voor weer en wind
Werklaarzen, vitamines en…. wat speelgoed voor het kind
Dat kleine kind, het was voor mij… het liefste wat ik zag
Want altijd als hij langs kwam zei hij lachend mij gedag
En toen die nacht zich achter hem de deur sloot met een slag
Hoorde ik nog zijn ijle stem, door ’t donker roepen ‘dag’.
Ter wille van dit kleine lam, zijn licht, zijn lief gezicht
Zijn stemmetje dat afscheid nam, heb ik dit lied gedicht…

Herinneringscentrum Kamp Westerbork vertelt het verhaal van
de plek van kamp Westerbork. Rode draad zijn de persoonlijke
verhalen. Van mensen die via kamp Westerbork zijn weggevoerd,
maar ook van bewakers, treinbestuurders, buren en mensen die
Joden hielpen onderduiken of ontsnappen.
Kamp Westerbork werd op 12 april 1945 bevrijd, maar het terrein
bleef in gebruik. Slechts enkele weken na de bevrijding werd het
kamp in gebruik genomen als interneringskamp voor van
collaboratie verdachte Nederlanders.
MUSEUM
In het museum van het Herinneringscentrum Kamp Westerbork
wordt over het leven van slachtoffers en overlevenden van het
kamp verteld. Persoonlijke verhalen in tentoonstellingen en films
maken het verhaal van kamp Westerbork ook voor kinderen toegankelijk. Filmbeelden uit 1944, een
gedeeltelijk ingerichte barak, een uit de trein geworpen laatste afscheidsgroet, een grote maquette van
het kamp, tekeningen van spelende kinderen geven een beeld en een gevoel van dit sprekende verleden.
De meer dan honderdduizend namen van de slachtoffers worden in het museum continue geprojecteerd.
Naast tentoonstellingen worden er vele activiteiten in het museum georganiseerd. Te zien zijn bijzondere
films over de geschiedenis van kamp Westerbork of mensen die er gevangen zaten. Medewerkers van het
museum geven toelichting bij collectiestukken houden lezingen. Ook voor kinderen zijn er speciale
activiteiten.
KAMPTERREIN
De laatste zondag van iedere maand is gereserveerd voor een lezing door een ooggetuige: iemand die
vertelt over de eigen ervaringen in de Tweede Wereldoorlog.
In 1971 werden de laatste barakken van kamp Westerbork afgebroken. De historische plek was daardoor
nauwelijks meer herkenbaar. Om hierin verandering te brengen heeft een herinrichting plaatsgevonden.
Taluds en reconstructies geven de oorspronkelijke grootte en plaats van een aantal barakken aan.
Oude paden en wegen zijn opnieuw aangelegd. Op de appèlplaats De 102.000 stenen: symbool voor de
vermoorde gedeporteerden. Op het kampterrein geeft het Nationaal Monument Westerbork op
indringende wijze de essentie van kamp Westerbork weer. De Jerusalem Stone en de Tekens in Westerbork
zijn herinneringen aan de tragedie die hier plaatsvond.
TENTOONSTELLINGEN
Behalve de vaste tentoonstelling 'Durchgangslager Westerbork' stelt het Herinneringscentrum Kamp
Westerbork regelmatig exposities samen die de verschillende periodes van het kamp belichten en
informeren over het kampleven.
In de loop der tijd zijn er verschillende tentoonstellingen ontwikkeld die ook op andere locaties getoond
kunnen worden.

Oosthalen 8, Hooghalen. Voor meer informatie kunt u terecht op: www.kampwesterbork.nl

• Zaterdag

• Pakket van € 1.000 aan
prijzen voor bingo en
verloting

31 mei 2014
• Zaal open
19.00 uur
• Aanvang

• Hoofdronde t.w.v.
€ 200

• Vaste jackpot van
€ 100, € 150 en € 300

Nei-Baoling op een zunnige
morg´n. ‘t Hekke wordt lös
edaone. Welk hekke? En
wat ku´j er achter viend’n?
Luuster zundag 18 mei naor
et radioprogramma van
RTV Drenthe Op Pad um
twei ure, gepresenteerd
deur Geerhard Gras en
Harry Popken.

Geerhard Gras en Harrie Popken struinen regelmatig door Drenthe. Ze trekken naar een
dorp of een stad, vaak vergezeld van een gids. Ze vliegen elkaar geregeld in de haren, maar
dat hoort erbij. Onlangs waren beide heren in Nieuw-Balinge! De gidsen in Nieuw-Balinge
waren; Albert Wielink en Kees Wielink.
De uitzending hiervan is
op zondag 18 mei tussen 14.00 - 15.00 uur.

JONGENS EN MEISJES OPGELET!
Toneelvereniging VDO wil graag met jullie in gesprek over het
opzetten van een jeugdtoneelgroep.
Dus vragen we aan: Claudia van de Weide, Julian Kroezen, Rienk
Schonewille, Robin Wobben, Saskia Koekoek, Cynthia Kreeft, Sara Moret, Janita Uiterwijk,
Lisanne Slomp, Jamai Kroezen, Dennis Hilberink en Thomas Oosting om op 21 april a.s. om
14.00 uur naar het Dorpshuis te komen. Jullie waren allemaal bij de Work shop
toneelspelen. En gaven aan graag te willen spelen. We gaan nu kijken of we iets op kunnen
starten?
Geef het aan elkaar door en tot 21 april 14.00 uur in het Dorpshuis!
Tot ziens bestuur VDO

Rabobank Westerbork
medefinancier verlichting
voetbalveld VKW
Het Projectenfonds van
Rabobank Westerbork heeft een bedrag van €
12.500,-- toegezegd aan de plaatselijke
voetbalvereniging VKW voor de installatie van
lichtmasten met schijnwerpers rondom een van de
velden. Dit maakt het mogelijk dat hier in de herfst
en de winter ook wedstrijden en trainingen kunnen
plaatsvinden voor senioren en junioren. “De aanleg
van de nieuwe lichtinstallatie is een geweldige
aanwinst voor VKW”, zegt secretaris Hilco
Zeewuster in reactie op de aanvraag voor
medefinanciering door de Rabobank. Een extra veld
met verlichting dat voldoet aan alle normen van
deze tijd is in zijn ogen van grote toegevoegde
waarde voor de leden van de Westerborker
voetbalclub.
Op de twee bestaande terreinen met lichtmasten
mogen in de donkere avonduren geen wedstrijden
worden gespeeld, omdat het niveau van de
verlichting onvoldoende is. Dat is des te lastiger
omdat tegenwoordig steeds vaker ’s avonds
inhaalwedstrijden op het programma staan.
Het bestuur van VKW is momenteel druk bezig met
de voorbereidingen voor de bouw van de nieuwe
installatie op het terrein achter de jeugdvelden en
vóór de kantine. Om de financiering rond te krijgen
staan sponsoracties gepland. Ook betaalt de
vereniging zelf mee aan het project en steken
vrijwilligers de handen uit de mouwen. Zij doen
vooral graaf- en straatwerk.
Als alles volgens plan verloopt, begint de aanleg van
de lichtinstallatie over een paar maanden en is de
oplevering in september.
VKW is een voetbalclub met ca. 450 leden en 50
vrijwilligers. De vereniging is in 1929 opgericht en is
gevestigd op sportpark De Perkenslag aan de rand
van Westerbork. Naast een kantine en kleedkamers
zijn er vijf wedstrijdvelden en twee trainingsvelden
voor zowel senioren als junioren. Het
standaardelftal speelt in de eerste klasse, op twee
na de hoogste categorie in het amateurvoetbal.
--------

Rabobank sponsort bushokje met landelijke
uitstraling in Broekstreek
Rabobank Westerbork betaalt mee aan de bouw
van een nieuw, onalledaags bushokje aan de

Schiphorsten in Mantinge. Het Projectenfonds van
de bank stelt hiervoor 2.000 euro beschikbaar aan
Plaatselijk Belang De Broekstreek. Met deze
toezegging is de financiering van het project rond.
Ook de gemeente Midden-Drenthe draagt bij in de
kosten via het gemeentelijke fonds ‘Mooi op Eigen
Kracht’.
De milieuvriendelijke en duurzame materialen voor
het gebouwtje komen uit Estland en zijn inmiddels
besteld. Binnenkort beginnen vrijwilligers met de
bouwwerkzaamheden. In september is de
ingebruikname gepland.
De nieuwe wachtruimte is nodig nadat de bushalte
in Mantinge is verplaatst van de Wijsterseweg naar
de Schiphorsten, de meest gebruikte opstapplaats
voor de jeugd. Het bushokje is niet meegegaan. Om
passagiers ook hier de mogelijkheid te bieden droog
of in de schaduw te wachten op de komst van de
bus hebben de jongeren uit de Broekstreek overleg
gevoerd met Plaatselijk Belang. Zij zijn enthousiast
over het bouwen van een nieuw bushokje en
werken er graag aan mee. Om te beginnen hebben
ze een maquette ontworpen. Die toont een
functioneel en futuristisch bushokje dat heel goed
past in de natuurlijke omgeving van de
Schiphorsten. Op deze plek staan nu bankjes waar
fietsers en wandelaars graag gebruik van maken om
even uit te rusten. Straks kunnen ze hier ook onder
dak zitten.

Het nieuwe houten gebouwtje krijgt afmetingen
van 4 x 1½ meter met een dak van 15 m2. Dit staat
vol met vetplantjes, ziet er groen uit en krijgt een
bijzondere vorm. Aan de ene kant een oversteek
van een meter en aan de andere kant loopt het
schuin af tot bijna op de grond. Hieronder kunnen
busreizigers hun fietsen neerzetten.
Voorzitter Kees Kuik van Plaatselijk Belang De
Broekstreek is trots op de manier waarop inwoners
van de Broekstreek met dit bouwproject omgaan.
“Jongeren en volwassenen trekken samen op. Ze
kiezen voor een sociale wachtruimte met een
landschappelijke uitstraling.” Dat het
Projectenfonds van Rabobank Westerbork hieraan
wil meebetalen noemt Kuik “perfect.”

Pasen 2014
De donderdag voor Goede Vrijdag was het weer
zover. Het jaarlijkse schoolpaasontbijt en
spelletjesochtend stond weer voor de deur.
De ouderraad had een geweldig paasontbijt
georganiseerd voor alle kinderen. Ze hadden zelfs
geregeld dat paashaas Henk aanwezig was om
de kinderen te voorzien van een warm eitje.
Na het ontbijt gingen de kinderen in vier groepen
allemaal activiteiten doen. Zo hebben alle
kinderen een palmpasenstok gemaakt, een ei
geverfd, spelletjes op het plein gedaan en een
stukje gezien van een echte paasfilm genaamd
Hop.

Na dit enorme dansfestijn gingen de kinderen in
groepjes uit elkaar om spelletjes te spelen. Het
hele schoolplein lag vol met spelletjes en was
versierd met 250 meter oranje vlaggetjes.
De kinderen hebben ruim anderhalf uur gerend,
gedanst, gelopen, spekkies gehapt en nog te veel
om op te noemen.
Om 12.00 uur gingen de kinderen naar huis met
een bandana, een fluitje en een oorkonde.

TE KOOP:
Toogkast, donker eiken

€ 50,=

TV-kastje, licht eiken

€ 25,=

Ronde eethoektafel, donker eiken € 25,=
Alle kinderen hebben zich enorm vermaakt en
hiervoor danken wij de ouderraad. Ook de
hulpouders worden door ons bedankt. Zonder
deze ouders en de Ouderraad kunnen wij dit niet
allemaal organiseren.

Ronde salontafel, licht eiken

€ 25,=

Rieten/rotan stoelen 3 stuks

€ 75,=

Tel. 321579 (na 17.00 uur)

Koningsspelen
25 April was het de dag om de Koningsspelen te
spelen.
Deze dag starten we met een Koningsontbijt die
mede mogelijk werd gemaakt door de Jumbo.
Na een goed en gezellig ontbijt gingen we met de
gehele school naar buiten. Ook wij deden
namelijk mee met de recordpoging om met
zoveel mogelijk mensen tegelijk te dansen. Vol
overgave dansten alle kinderen mee met het
liedje “Doe de Kanga” van Kinderen voor
Kinderen.

Rommelmarkt Ger. Kerk Nieuweroord
Drostenraai 41 te Noordscheschut.

Op zaterdag 17 mei van 09 - 13.00 uur.
Met medewerking van 'Cross Raod’

Rommelmarkt
Waar?

Bij de Herv. Kerk

Wanneer?

Zaterdag 17 mei a.s.

Hoe laat?

Van 8.30 – 12.30uur

Voor wie?

Voor jong en oud!

Wat is er verkrijgbaar?







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

Tot ziens op 17 mei v.a. 8.30uur

Mededelingen Plaatselijk-Belang
“De Vooruitgang”
Aftreden Kees Wielink
Op de algemene
ledenvergadering van 15 april
jongstleden, stond ook op de
agenda het aftreden en niet
herkiesbaar zijn van Kees
Wielink. We hadden een
poging gedaan om vast te stellen hoelang Kees in
het bestuur had gezeten. Volgens de gegevens
die bij de Kamer van Koophandel bekend zijn, zou
dat vanaf 1992 zijn. Op de ledenvergadering werd
dit ook vermeld. Dit is echter niet juist. Kees is in
1984 in het bestuur gekomen en nam toen de
plek over van Willem Prins. Hij kwam als jong
broekie tussen oude rotten als Jan Koekoek,
Pieter Mekkes en Gerrit Slomp. Dit betekent dus
dat Kees 30 jaar lang de belangen van ons dorp
vertegenwoordigd heeft.

Paasvuur
Het bouwen en verbranden van het paasvuur is
weer voorbij. (Door een deskundige jury van het
Dorpen-overleg Midden-Drenthe en de gemeente
is de paasbult op de tweede plaats geëindigd).
Op de vijf zaterdagmorgens dat het hek open
was, was het een komen en gaan van mensen die
hun snoeiafval kwamen brengen. Het was niet
altijd
materiaal wat
op een
paasvuur
hoort.
Deze mensen
werden dan
ook
teruggestuurd door Geert Post en Albert Wielink
die daar zeer deskundig op letten. Deze
deskundigheid werd zeer gewaardeerd door vele
mensen. En wel in die mate dat Geert en Albert
van allerlei lekkernijen werden voorzien.
Misschien dat nu het boek van Sonja Bakker wel
op zijn plaats zou zijn. In het bijzonder willen we
Henk Hilberink hartelijk bedanken voor het
beschikbaar stellen van een keet en Piet Mekkes
voor het opstapelen van de takken met de
verreiker.
******

Het besturen was soms wel een beetje dubbel
voor Kees. Omdat het heel vaak raakvlakken had
met zijn werk voor de gemeente, werd hem nog
wel eens verzocht om de gemeente pet af te
doen en de Plaatselijk-Belang-pet op te zetten.
Gelukkig ging dit altijd prima en heeft het dorp
soms ook geprofiteerd van de dubbele petten van
Kees. Kees, en ook Janny, nogmaals heel hartelijk
bedankt voor alle vrije tijd die besteed is aan vele
goede zaken die gerealiseerd zijn in en voor ons
dorp.
Meldingen aan gemeente Midden-Drenthe
Wanneer er zaken zijn die aan de gemeente
gemeld moeten worden, zoals gebreken aan
wegen, bermen of bomen en lichtmasten die het
niet meer doen, kan dat rechtsreeks door een
mail te sturen naar gemeente@middendrenthe.nl
Op de site van de gemeente vind u tevens alle
info: portaal.middendrenthe.nl Bellen naar het
gemeentehuis kan natuurlijk ook: 0593-539222.

Contribut
ie
Plaatselijk
Belang
In de maand mei zal Wolter Strijker onze leden
bezoeken om de lidmaatschap gelden te innen.
Diegene die geen lid is en dat wel wil worden kan
zich melden bij de penningmeester of één van
onze andere bestuursleden. Het lidmaatschap
kost 7 euro per jaar.
Met vr. gr. Gert Slomp
Penningmeester Plaatselijk belang “De
Vooruitgang”
0528-321011
gertslomp@hotmail.com

Met vriendelijke groet,
Bestuur Plaatselijk-Belang “De Vooruitgang”

Waarom een opfriscursus “spelling”?
Heeft u kinderen of kleinkinderen op de basisschool? Ja,….. dan weet u dat kinderen veel, heel veel
moeten leren vanaf het moment dat zij de school binnenstappen.
Wat is de basis om te kunnen leren? Dat is taal!. Vanaf het moment dat wij op deze aardbol zijn,
leren wij om te gaan met taal.
Luisteren – naar klanken en de toon van een stem.
Spreken – Het nazeggen van klanken
Schrijven – bij een klank hoort een teken – hoor je de klank; schrijf je het teken op
Lezen – de tekens “vertalen” naar klanken (woorden).
Luisteren en spreken (klanken) leren we vanaf het moment dat we geboren zijn,
daar is geen school voor nodig.
Maar helaas dit is niet voldoende. Je gaat naar de basisschool en moet daar nog
heel veel leren. En voor dit alles is “taal” nodig.
Iedere kind komt weleens mopperend uit school. “Weer zo’n stomme les, schrijf
je een d of een t? Wat moet je daar mee? Ik niks! Ik snap er niets van!!! Weet jij het?”
Dat is het moment waarop u denkt: “hoe was het ook al weer? ’t Is ook al zo lang geleden”.
Denk nu niet dat u de enige bent die iets niet meer weet. Velen met u. Bovendien
is taal altijd in beweging en verandert steeds weer.
Daarom de opfriscursus “spelling”.
De cursus is kort en duurt 8 weken. Dat wil zeggen: 1 middag in de week van 2 uur, onder schooltijd.
Wat doen wij?
De basisschool heeft 8 groepen. De cursus duurt 8 weken. We beginnen in groep 1
en gaan iedere week over naar de volgende groep. En dat zonder toetsen!
De les wordt gekoppeld aan het lesniveau van de betreffende groep. Hebt u zelf een vraag of wilt u graag
meer weten over een onderwerp. Zeg het en er wordt een les gemaakt over dit onderwerp.
Na afloop van de cursus heeft een map waarin alle lessen uitgebreid beschreven en uitgelegd worden. Bij
vragen kunt u alles wat is behandeld nakijken.

BEWIJS VAN DEELNAME
Op de laatste lesdag ontvangt u een Bewijs Van Deelname. Mits u voldoende aanwezig bent geweest.
Inmiddels hebben wij afgelopen dinsdag de 1e cursus afgesloten.
Deze cursisten ontvingen hun bewijs van deelname. Albert Wielink, José Post. Corien Moret , Jan Smeenge,
Margot Smeenge.

Is deze cursus iets voor u? Meldt u snel aan bij Juf Miranda of Albert Wielink dan kan de cursus op
korte termijn starten of in september? De cursus wordt gegeven in De Heugte.
1

2e mtb toertocht te Nieuw Balinge voor het goede
doel de ziekte van Hirschsprung

06 April 2014
hebben wij onze
2e mtb toertocht
mogen
organiseren voor
het goede doel.
Na maanden van
voorbereidingen was het dan zover…
Het hele weekend druk bezig met de laatste
dingen, mochten we dan ook maar liefst 481
deelnemers verwelkomen. De voorzitter van de
vereniging van Hirschsprung was uiteraard
aanwezig en ook leden van de vereniging van
Hirschsprung fietsten mee voor ons goede doel.
De afstanden van 30, 50 en 70 kilometer werden
weer gefietst net als vorig jaar.
De deelnemers weer enorm enthousiast en wij
uiterst tevreden over het bedrag wat we hebben
kunnen overmaken naar de vereniging van
Hirschsprung.
4000,- Mochten we dit jaar doneren, dat is het
dubbele wat we vorig jaar hebben kunnen
doneren.
Kortom we zijn zeer tevreden over het resultaat.
Dit alles hadden we niet voor mekaar kunnen
krijgen zonder alle vrijwilligers en sponsoren en
uiteraard dorpshuis de Heugte en hun
vrijwilligers!! Enorm bedankt.

Wij kijken terug op een geslaagde mtb toertocht!!
Nogmaals hartelijk bedankt!
Sportieve groet namens ons mtb bestuur
Martin, Raymond, Bennie, Marc en Angelique.

Rommelmarkt NH Kerk

Op 17 mei
Van 8.30 uur tot 12.30 uur

Welkom!

Activiteitenkalender Nw-Balinge 2014
MEI
03-05: Tienersoos open.
10-05: Oud papier.
13-05: Herhalingscursus AED, aanvang 19.30
uur in de Heugte.
17-05: Dansavond in de Heugte.
17-05: Rommelmarkt NH Kerk 08.30-12.30 u.
17-05: Tienersoos open.
18-05: Uitzending RTV Drenthe “Op pad”
van 14.00-15.00 uur.
30-05: Jeugdmixtoernooi SV Nieuw Balinge,
aanvang 10.00 uur.
31-05: Bingo de Heugte. Aanvang 20.00 uur,
zaal open 19.00 uur.
31-05: Tienersoos open.
Juni
06-06: Voetbalavond SV Nieuw-Balinge
07-06: Tienersoos open.
28-06: Oud papier.
JULI
05-06 tot 07-06: Tienerkamp.

Uitnodiging Voetbal avond
sv. Nieuw Balinge op 6 juni a.s.

We hebben dit jaar een andere opzet van het straten voetbal.
Iedereen van 14 jaar en ouder mag/ kan meedoen, mits zij inwoner van
Nieuw Balinge zijn, of je bent lid, vrijwilliger, trainer, leider donateur van SV
Nieuw Balinge of WNBC.
Je mag je eigen team samenstellen.
Het team bestaat uit 6 spelers (incl. keeper)
Er moeten minimaal 2 dames in een team zitten.
Het toernooi begint om 18.00 uur.
En we strijden om de Koert Sok bokaal.
Om 19.00 uur is de finale van het penaltybokaal.
De keuken is open en er staat een BBQ klaar.
Tevens is er na afloop de trekking van de grote verloting.
Blijf na afloop nog even gezellig nazitten.

Opgeven kan via email svnieuwbalinge@gmail.com of bij
Evelien Sok 06- 10605866
Opgave kan tot en met 31 mei. 2014
Je geeft dan je gehele team op en geeft je eigen team een naam.
==================================================================================
Mededeling
De automatische incasso van de donateurs zal in mei geïnd worden.

HUISARTSEN
Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur
Huisartsenpraktijk Ettenheim Noordscheschut
Mevr. Dahler/ Mevr. Damman
Tel. 0528 – 34 12 28
Huisartsenpraktijk Hollandscheveld
Dhr. Mielet/Dhr. Veenhouwer
Tel. 0528 – 34 12 19
Huisartsenpraktijk Elim
Dhr. Mors/Dhr. Brugman
Tel. 0528 – 35 12 12
Op werkdagen van 's middags 17.00 uur tot de
volgende ochtend 08.00 uur en in de
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 donderdagmiddag praktijk in
dorpshuis “de Heugte”. Alleen op afspraak:
Tel: 0528-343518 of 06-43453799
Email: info@fysioettenheim.nl
Preekrooster 2014 Herv. Kerk te Nw-Balinge
11-05: 10.00 u. ds. R.W.v.Mourik (Elburg)
19.00 u. ds. M.Noorderijk
18-05: 10.00 u. ds. M.Noorderijk
Bediening Heilig Avondmaal
19.00 u. ds. M.Noorderijk
25-05: 10.00 u. ds. M.Noorderijk
19.00 u. ds. J.Harteman (Kampen)
29-05: Hemelvaart
10.00 u. kand. J.Mulder (Nijkerkerveen)
01-06: 10.00 u. ds. D.J.W.Kok (Oldebroek)
19.00 u. ds. J.W.v.Bart (Wierden)
08-06: 1e Pinksterdag
10.00 u. kand. J.Mulder (Nijkerkerveen)
19.00 u. ds. M.Noorderijk
09-06: 2e Pinksterdag
10.00 u. zangdienst ds. M.Noorderijk
wijzigingen voorbehouden
Iedere zondagmorgen is er oppas voor de kleintjes in de
consistorie bij de kerk.

Preekrooster 2014 Chr.Geref.Kerk Nw-Balinge
11-05: 09.30 + 14.30 u. Prof. Dr. G.C. den
Hartog
18-05: 09.30 + 14.30 u. ds. C.P.den Boer
25-05: 09.30 + 14.30 u. ds. B.de Romph
26-05: Hemelvaart
09.30 u. ds. A.v.d.Weerd
01-06: 09.30 + 14.30 u. ds. H.K.Sok
08-06: 1e Pinksterdag
09.30 + 14.30 u. ds. C.Bos
09-06: 2e Pinksterdag
09.30 u. student T.Wijnsma
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 (08.30-16.30 uur)
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 op 10 mei 2014.
Daarna weer op 28 juni 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 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:
14-05: GRIJS
21-05: GROEN
28-05: GRIJS
04-06: GROEN
11-06: GRIJS
18-06: GROEN
Ophalen grof vuil of container stuk? Bel met:

gemeente Midden Drenthe: 0593-539222 of
met van Gansewinkel 0800-0130
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 Nieuw-Balinge, is
opgericht op 6 september 1979.
De leden van het schoolfonds zijn
mensen die de meester Sieberingschool een warm hart toedragen en daarom
jaarlijks een financiële bijdrage geven die ten
goede komt aan de leerlingen. In september
/oktober wordt de jaarlijkse ledenbijdrage
opgehaald. Bent u geen lid en wilt u dit wel
graag worden, meldt u zich dan aan bij één van
de 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:
07.30u. - 18.00u.
Website: www.thuishuis.info

Peuterspeelzaal Duimelot
Staat uw peuter al ingeschreven? Geef uw
peuter tijdig op. Liefst een ½ jaar van tevoren.
Uw peuter is al vanaf 2 jaar van harte welkom
op maan-, woens- en vrijdagochtend van 8.30
uur tot 11.45 uur en woensdag tot 12 uur.
Voor even kijken of voor vragen kunt u een
informatieboekje en aanmeldingsformulier
halen bij peuterleidster Karin Gils op 1 van de
speelochtenden. Voor digitaal aanmelden kijkt
u op www.spmd.nl
Als uw peuter is aangemeld hoort u
automatisch door middel van een belletje of
een kaartje van de wachtlijstbeheerster Marian
Dijkstra wanneer uw peuter wordt verwacht.
‘Spelend leren’, een mooie voorbereiding voor
de basisschool.
Komt u eens langs met uw peuter?
………………………………………………….
GJVV (gymnastiek, judo, en volleybal vereniging)
Bestuur:
Evelien Sok
voorz.
tel: 321482
Fia Jager
penn.
tel: 321224
Janneke Eising
secr.
Delia Slomp
lid
tel: 321011
Heidi Koekoek
lid
tel: 321024

 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.
2e 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
Woensdag
Vrijdag
Keuken
Zaterdag
Keuken Bingo
Zondag
Keuken

09.00 – 12.00 uur
09.00 – 12.00 uur
16.00 – 20.00 uur
16.30 – 19.00 uur
22.00 – 01.30 uur
20.30 – 23.30 uur
10.00 – 21.00 uur
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 -10.00 u
KOERSBAL: elke woensdagmorgen van 9.30 - 11.30 u

Stichting Welzijn Midden-Drenthe
Loket voor Zorg en Dienstverlening
Voor informatie over o.a.
 Ouderenadviseur
 de klussendienst
 de plusbus

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!!

Weidesteyn Hoogeveen
WZC Beatrix Hollandescheveld
Jannes v/d Sleedenhuis Hgvn
De Westerkim Hoogeveen
WZC Olden Kinholt Hoogeveen

0528 286111
0528 348248
0528 266944
0528 264038
0528 263288

BUSDIENSTEN
Niet op zater-, zon- en feestdagen.

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
elke dag gesloten
17.30 tot 18.30 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

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

Website Nieuw-Balinge: www.nieuwbalinge.eu

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

