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Kopij digitaal aanleveren in een Word-bestand.
Kopij en advertenties altijd
aanleveren vóór de 28e dag van de maand.
Het plaatsen van kopij is geheel voor de
verantwoordelijkheid van de inzender.
Indien nodig, zullen kleine (tekstuele)
aanpassingen zonder overleg gedaan worden.
Kopij wordt aangepast naar de huisstijl.
Wanneer er ingrijpend dient aangepast te
worden, doen we dit in overleg met de inzender.
Anoniem plaatsen van kopij is mogelijk, mits de
naam van de inzender bij de redactie bekend is.
Aangeleverde kopij kan worden geweigerd voor
plaatsing, dit ter beoordeling van de redactie.
Plaatsing van kopij wordt geweigerd indien deze
is gericht tegen personen of groeperingen met
het oogmerk van negatieve publiciteit.
Het plaatsen van kopij is gratis voor inwoners
van Nieuw-Balinge (particulieren).
Plaatsen van een incidentele kleine advertentie is
gratis voor inwoners van Nieuw-Balinge
(particulier).
Voor zakelijke advertenties bestaan vaste
tarieven.
Voor kopij, afkomstig van buiten Nieuw-Balinge,
worden kosten in rekening gebracht als er sprake
is van commerciële doeleinden.
Dit ter beoordeling van de redactie.
Kontakt verschijnt maandelijks, met uitzondering
van de maand augustus.
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In deze editie van Kontakt leest u
onder andere:
Er is hard gewerkt bij de ijsbaan.
Twee dames uit ons dorp beoefenen
een spannende sport!
Een verhaal van Alexandra.
Ria Strijker schrijft gedichten.
De oeverzwaluwwand is weer klaar
voor gebruik.
Laura de Bie vertelt over haar
mobiele koffiebar.
Twee lekkere recepten met
aardbeien!
Er zijn een aantal kampioenen in
ons dorp.
De klootschietvereniging zoekt
leden.
De Heugte organiseert weer een
tweetal activiteiten.
De soos ging karten!

…en nog veel meer!
We wensen u veel leesplezier!
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IJsbaan Nieuw-Balinge doet mee aan project “Soortenrijke IJsbanen”
De ijsvereniging Nieuw-Balinge heeft mee gedaan
aan het project “Soortenrijke IJsbanen” van
Landschapsbeheer Drenthe. Binnen het project
was er de mogelijkheid om de ijsbaan dusdanig in
te richten dat dit de natuur ten goede zou komen.
Zo waren er diverse mogelijkheden voor het
aanplanten van hagen, het plaatsen van
vogelkasten, planten van fruitbomen, onderhoud
aan poelen, enz. Dit alles ter verhoging van de
biodiversiteit en het aanbrengen van meer
structuur rond de ijsbaan. Ook was er de mogelijkheid om het clubgebouw natuurlijk in te
passen door het aanbrengen van nestkasten. Het project is gefinancierd door de Provincie
Drenthe en de Nationale Postcode Loterij, waardoor deelname aan het project geheel
kosteloos was.
Er is door een medewerker van Landschapsbeheer Drenthe een QuickScan uitgevoerd naar
de reeds aanwezige natuurwaarden. Vervolgens is er een werkplan opgesteld waarin de
mogelijkheden zijn aangegeven, welke maatregelen er genomen konden worden om de
biodiversiteit rond de ijsbaan te versterken. Uit het werkplan kwamen een aantal
mogelijkheden naar voren die tot verbetering konden leiden:
*Langs de oprit naar de ijsbaan is aan weerzijden een meidoornhaag aangeplant. De
meidoornhaag is een ideale broedplaats voor vogels, de vogels vinden in de haag
bescherming tegen wind en roofdieren.
*De poel die aangelegd is naast de ijsbaan is door de jaren heen deels dicht geslibd. Een
poel moet om de 6 jaar uitgebaggerd worden en indien nodig opnieuw onder profiel
gebracht. Dit houdt in dat het talud aan de noordzijde schuin wordt afgegraven zodat het
water hier sneller opwarmt. Hierdoor is een poel bij uitstek een geschikt biotoop voor
amfibieën en reptielen, hier kunnen zij hun eieren afzetten zodat ze door de warmte van de
zon sneller uit zullen komen. Poelen hebben een hoge landschappelijke waarde.
*Aan de noordzijde van de ijsbaan zijn een aantal fruitbomen aangeplant ter verhoging van
de biodiversiteit. De bloei van de fruitbomen komt ten goede aan de insecten die zich
tegoed kunnen doen aan de nectar die zij op de bloesem van de fruitbomen kunnen
verzamelen. Een leuke bijkomstigheid is, dat de wandelaar een appeltje kan plukken na
een stevige wandeling door de natuur.
*Ook is er aan de noordzijde meer bes-dragende beplanting aangebracht in de singel. De
beplanting bestond voornamelijk uit berk en fijnspar. Hier is een deel van gekapt en
hiervoor in de plaats zijn besdragers als vuilboom, lijsterbes en hondsroos aangeplant.
*Door de leerlingen van de lagere school zijn er vorig jaar een 40 tal mezenkasten
opgehangen. Deze kasten zijn ter beschikking gesteld door Landschapsbeheer Drenthe en
geplaatst als educatieve route voor de leerlingen. De kasten zijn laag aan de bomen
bevestigd, zodat de leerlingen zelf kunnen controleren of er eieren of jonge vogels in de
kasten zitten.
*Aan de lichtmasten aan de noordzijde en aan de zuidzijde zijn nestkasten opgehangen
voor valken. Deze valken leven voornamelijk van muizen en mollen die ruim voorradig zijn
in de omliggende weilanden van Natuurmonumenten. Ook is er in het bos aan de oostzijde
een nestkast voor de bosuil geplaatst. Verder zijn er aan het gebouw een aantal kasten
geplaatst voor de zwaluwen, die bij de zomerdag muggen en andere insecten vangen.
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*Rond de ijsbaan zijn een aantal jaren ijsvogels gespot, dit is een
zeer zeldzame soort die men maar weinig ziet. Deze vogels broeden
voornamelijk in de wortelkluiten van omgewaaide bomen en
foerageren op een overhangende tak boven het water. De ijsvogel
leeft voornamelijk van kleine visjes die ruim voorradig zijn in de
ijsbaan. Om de broedmogelijkheden van deze soort te verbeteren,
zal er een boom worden omgelierd bij de poel.
*Al sinds enige jaren worden er door vrijwilligers van de ijsbaan, broedhopen gemaakt voor
de ringslangen. De ringslang is een geheel ongevaarlijke slang. De ringslang (Natrix natrix)
is een watergebonden slang. Hij heeft ronde pupillen
en twee duidelijke gele en zwarte vlekken achter de
kop. Het is de grootste slang in Nederland (tot 1 meter
40). Hij is niet giftig. En hij bijt zelfs niet als hij
gevangen wordt. Ringslangen leggen hun twintig tot
dertig eieren in compost, bladhopen en in
mestvaalten. Op het menu staan voornamelijk kikkers
die langs de oevers van verschillende wateren
buitgemaakt worden.
*Rond de ijsbaan loopt een wandelpad wat in de winter met de ijsperiode, gebruikt wordt
voor de opslag van sneeuw. Als de sneeuw op de baan blijft liggen zal het ijs onder de
sneeuw smelten en is het niet verantwoord dat hier het ijs betreden wordt. Bij de
zomerdag is het wandelpad de ideale plek als visstek en kunnen vissers een lekker plekje
zoeken om hun hobby uit te oefenen. In de ijsbaan bevindt zich een breed scala aan
soorten vis, wat voor de meeste sportvissers de mogelijkheid bied om hier hun uitdaging in
te vinden. Uit onderzoek van de visvereniging “De Ruisvoorn” is gebleken dat de
waterkwaliteit in de ijsbaan uitermate geschikt is voor de voortplanting van diverse
vissoorten. Ook wordt het pad bij zomerdag gebruikt voor het onderhoud aan de ijsbaan en
dient deze de ruimte te geven om met een machine rond de ijsbaan te begeven. Het pad is
op een aantal plaatsen dusdanig smal, dat dit niet mogelijk is en dient op die plaatsen
verbreed te worden. Verder zullen er op een aantal plaatsen, aanpassingen gedaan worden
aan het talud zodat er een natuurvriendelijk oever ontstaat.
De ijsbaan in Nieuw-Balinge is vrij toegankelijk voor wandelaars, mits men zich houdt aan
de landelijke regelgeving voor wandelpaden in natuurterreinen. Wil men zich bezig houden
met andere activiteiten bij de ijsbaan, dient men lid te zijn van de ijsvereniging NieuwBalinge en moet men zich houden aan het “Huishoudelijk Regelement” van de ijsbaan. Het
huishoudelijk regelement is op te vragen via de website van www.nieuwbalinge.eu, sub
map ijsvereniging site. Ook kan men contact opnemen via één van de e-mailadressen die
op de site vermeldt staat.
Namens het bestuur van de ijsvereniging Nieuw-Balinge,
Roelof Bisschop

_____________________________________________________________________________________
Zonnewijzer weggenomen
In de laatste week van mei is tweemaal een deel van mijn koperen zonnewijzer
weggenomen die op mijn erf staat. De eerste keer de pijl en later is ook de bol weggehaald
bij Vosseveen nr. 1. Deze wijzer is speciaal gemaakt voor mijn opa en die heb ik weer
mogen krijgen. Daarom vind ik het ook zeer jammer.
Wie brengt de zonnewijzer terug?
Met vriendelijke groet, Christian
Dorpsblad Kontakt 2016
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Het raadselspel
De foto in de mei editie van Kontakt is gemaakt:

Bij het bord bij de ingang van de ijsbaan.

De winnaar van deze maand is:
Grietje de Jonge!
Grietje, de prijs komt snel jouw kant op!

De prijsvraag van de maand juni
luidt als volgt:

Waar is deze foto genomen?
Stuur uw antwoord in voor 21 juni 2016!

Het antwoord op de prijsvraag kunt u mailen naar: redactiekontakt@outlook.com of
opsturen naar het kopij adres (Verlengde Middenraai 53a te Nieuw-Balinge), onder
vermelding van uw naam en adres. Onder de goede inzendingen zullen we een
leuke/lekkere prijs verloten en bezorgen bij de prijswinnaar.
In de volgende editie van Kontakt ziet u waar deze foto genomen is en vertellen we u wie
de prijswinnaar is geworden!
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Opgaveformulier 24e survivaltocht Nieuw-Balinge

Maandag 1 augustus 2016

Ook dit jaar zijn we weer bezig om een mooie tocht te organiseren. We willen er weer een
mooie tocht van maken. Daarvoor hebben we zowel oude als nieuwe teams nodig. Geef je
a.u.b. vroegtijdig op.
Evenals voorgaande jaren dient een groep te bestaan uit minimaal 4 en maximaal 5
personen. Opgeven kan tot 18 juli!
De minimum leeftijd is 16 jaar.
Inleggeld: € 7,50 p.p. Bij opgave betalen a.u.b.
Opgeven kan bij:
René Sok
Dennis Kroezen
Linda Lips

tel.: 06-46157880
tel.: 06-22575861
tel.: 06-22155304

Niels Slomp
Stefan Kroezen
Derrick Linde

tel.: 06-12479118
tel.: 06-29129614
tel.: 06-41311193

Of vul onderstaande strook volledig in en lever deze in bij een van bovengenoemde
personen.
---------------------------------------------------------------------------------------------Naam:
1 (teamcaptain)

Woonplaats:

Leeftijd:

Telefoonnummer:

2

3

4

5

Teamnaam:_______________________________________________
Dorpsblad Kontakt 2016
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…voor een dagje weg!
Grachtenfestival Meppel
Jaarlijks vindt in juni een groots opgezet grachtenfestival plaats in Meppel.
Met een botenshow met historische schepen, concerten op een drijvend
podium, shanty- en piratenkorenfestival en een grote braderie met oude
ambachten. Dit jaar is er op vrijdagavond een Late Night Grachtenwalk van
5 of 10 kilometer. In, op en langs het water zijn een aantal spectaculaire
attracties voor kinderen van alle leeftijden.
Aanvangstijden
Prijzen
Bezoekersinformatie
Vrijdag 10 juni, zaterdag Gratis toegang voor iedereen.
Grachten en binnenstad
11 juni en zondag 12 juni
Meppel.
2016, de gehele dag en
avond.
Barrel Food Truck Fest vol. 2
Na het succes van de eerste editie vindt in het weekend van 25 en 26
juni 2016 Barrel Food Truck Fest Vol. 2 in Emmen plaats. Ook dit jaar
toveren wij het Raadhuisplein om tot één groot foodtruck walhalla! Een
bonte en stoere verzameling van originele foodtrucks en mobiele
keukens versieren het centrumplein van Emmen tot één groot eetfest.
Aanvangstijden
Prijzen
Bezoekersinformatie
Zaterdag 25 juni,
Gratis toegang.
Raadhuisplein
13.00 uur – 22.00 uur
7811 AP Emmen
Zondag 26 juni,
13.00 uur – 20.00 uur
TT-festival Assen
Het TT-festival is een gratis toegankelijk 4-daags festival in het centrum van
Assen. De tofste bands en meest uiteenlopende acts uit binnen- en buitenland
staan op de verschillende podia. Uiteraard ontbreekt ook motorvermaak niet in
de programmering.
Aanvangstijden
Prijzen
Bezoekersinformatie
22 juni t/m 25 juni 2016
Gratis toegang.
Centrum van Assen.
Zie de website voor het
exacte programma.
Braderie Dieverbrug
In Dieverbrug, nabij de dieversluis is een
sfeervolle braderie op een prachtige locatie. Vele
standhouders met kramen, stands en
verkoopwagens zullen hun goederen en spulletjes
aanbieden. Zo zijn er standhouders met kleding
en fashion, sieraden, hobbymateriaal,
cadeauartikelen en andere snuisterijen. De aanwezige winkeltjes zijn ook geopend. Tevens
kunt u heerlijk zitten op het terras van de schenkerij en kijken naar de boten aan de
waterkant of de jachthaven. De sluis is handbediend en het is leuk om te zien hoe de boten
in en uitvaren.
Aanvangstijden
Prijzen
Bezoekersinformatie
12 juni 2016
Gratis toegang.
Dieverbrug / Dieversluis
11.00 – 17.00 uur
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Uit het archief van Kontakt: April 1975

___________________________________________________________
Karten in Hoogeveen
Wij vonden het karten erg leuk! Ook het lasergamen was grappig.
De verzorging van de hele avond was goed voor elkaar!
Wij willen de werkgroep Veilig door het dorp, Nieuw–Balinge
bedanken voor deze leuke avond!
Bestuur Jeugdsoos
Dorpsblad Kontakt 2016
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Oma weet raad…
Schoonmaken met koffiedik
Een heel fijn middel dat je op verschillende manieren kunt gebruiken,
is koffiedik. Als je dit af en toe door de afvoer spoelt, raakt het door
de schurende werking nooit verstopt. Babyflesjes krijg je ook goed
schoon door eerst een grote schep koffiedik in de fles te doen,
vervolgens vul je de fles half met water, draait de speen erop en
schud even goed. Spoel de fles daarna goed om en je zult zien dat hij stralend schoon is.
Tegelijkertijd is koffiedik ook een handig scrubmiddel: Door diezelfde schurende werking
krijg je er een heel zachte huid van.
Veelzijdig azijn
Azijn is ook een wondermiddel dat je echt eindeloos kunt gebruiken. Zo is het heel goed in
te zetten als ontkalker. Van de waterkoker bijvoorbeeld: giet wat azijn in de koker, doe er
veel water bij en laat de boel koken. In no time is de binnenkant van de waterkoker weer
helemaal schoon. Doe azijn op je schuursponsje en je ontkalkt er je badkamer en
douchewand mee. En als je azijn toevoegt bij het koken van eieren voorkom je dat de schil
breekt. Nog een paar handige manieren om azijn in te zetten: Een aangesneden citroen
beschimmelt niet als je deze met azijn insmeert, mierenpaden kun je bestrijden met hete
azijn, Perzische tapijten bescherm je tegen motten door ze af en toe te besproeien met een
oplossing van water met een scheutje azijn en snijbloemen blijven langer goed als je een
beetje azijn aan het water toevoegt.
________________________________________________________________________

’n Bakkie?
Hallo hier is hij dan mijn koffie/theebar ’n Bakkie?. Altijd mijn droom geweest dát eens te
beginnen en nu is het dan zover. Mijn vaste standplaats wordt in Aalden voor de Korenhof.
De bedoeling is iedere ochtend en vrijdag + zaterdag de hele dag, maar aangezien ik eerst
maar ervaren moet of het lekker gaat lopen blijf ik nog een poosje in de wijkverpleging
werken. Het is ook de bedoeling om naar festivals en braderieën te gaan en we zijn ook
voor familie feesten of bruiloften te boeken. Leuk om aan het einde van het
buffet/barbecue een heerlijke koffie en een lekker ijsje te nuttigen.
Op mijn facebookpagina lekkerbakkiekoffie kun je lezen op welke evenementen wij te
vinden zijn. Ik zeg wij omdat een vriendin mij helpt op sommige dagen en festivals. Mijn
verkoop is Catunambu zéér speciale koffie: lungo/espresso/cappuccino/latté macchiato,
Lipton theeën in diverse smaken, chocolademelk, frisdranken en dat alles met iets lekkers
erbij: gevulde of appelkoeken/glacé koeken/stroopwafels. Op evenementen verkoop ik cup
cakes en brownies. Ook speel ik in op het weer: Warm weer, lekkere meloen of aardbeien
met slagroom of lekkere smoothies. Koud weer, lekkere warme dranken en gerechten
(bijvoorbeeld soep). Italiaans roomijs op een hoorntje verkoop ik de gehele zomer.
Ik hoop je een keertje aan mijn koffie/theebar 'n Bakkie? te mogen begroeten!
Laura de Bie

10

Dorpsblad Kontakt 2016

Recept: IJssmoothie aardbei en framboos
Ingrediënten:
25 g amandelschaafsel
250 g aardbeien (schoongemaakt)
150 g frambozen
250 ml yoghurtijs
100 ml melk
Keukenspullen:
blender of staafmixer
Bereidingswijze:
Verhit een koekenpan zonder olie of boter en rooster het amandelschaafsel in 2 min.
goudbruin. Schep op een bord en laat afkoelen. Doe de rest van de ingrediënten in een
kom en mix tot een gladde smoothie. Garneer met het amandelschaafsel.

Recept: Salade van aardbeien, koolrabi en koriander
Ingrediënten:
1 limoen
4 el olijfolie
1½ tl honing
1 koolrabi
1 sjalot (fijngehakt)
250 g aardbeien
2 el verse koriander (fijngehakt)
Bereidingswijze:
Rasp de gele schil dun van de limoen en pers de vrucht uit. Klop in een schaal een dressing
van het limoensap met de olie, de honing en naar smaak zout en peper. Schil de koolrabi,
snijd hem in dunne plakken en snijd de plakken vervolgens in kleine blokjes. Meng de
koolrabi en de sjalot door de dressing en laat de dressing minimaal 30 minuten intrekken.
Maak de aardbeien schoon en snijd ze in vieren. Meng de aardbeien met de geraspte
limoenschil en laat dit 30 minuten marineren. Schep de aardbeien en koriander door de
koolrabi en maal er nog wat verse peper over. Lekker bij gegrilde kip of kalfsvlees.

Goudplevierrun
Voor alle sportievelingen onder ons is er dit jaar weer de
Goudplevierrun. Vanwege de extreme hitte ging in 2015 de zevende
editie van de Goudplevierrun niet door, maar dit jaar zijn we er weer
bij en zal de run plaats vinden op: Zaterdag 2 juli!
Dit jaar met...
-Vernieuwde routes van 6 of 10 kilometer.
-Een kidsrun in de ochtend.
-Wandelaars zijn van harte welkom om deel te nemen aan de 6 kilometer route.
De kidsrun zal starten om 11:00 uur. De afstand van deze route is +/- 1,5 km.
Inschrijfgeld bedraagt €2,50. Start & finish bij dorpshuis de Heugte. De routes van de 6 en
10 kilometer starten om 14:00 uur. Inschrijfgeld bedraagt €6,-. Start & finish bij dorpshuis
de Heugte. Gebruik van de kleedkamers in de sportzaal naast de Heugte. Inschrijven kan
via de website www.goudplevierrun.nl. Tevens vindt u hier meer informatie over de run,
evenals op de facebookpagina: www.facebook.nl/goudplevierrun.
Dorpsblad Kontakt 2016
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Schrijf allemaal uitjes (ijsje eten, naar de bioscoop,
spelletje spelen, ...) op een kleurig papiertje en stop die
in een pot. Je kan iedere (vakantie)dag eentje graaien
om met elkaar te gaan doen.

Regenachtig dagje? Neem twee vliegenmeppers en een
ballon en speel een potje ballonnentennis met elkaar!

Verven met een afwasborstel.
Bijvoorbeeld deze pluizige paardenbloemen.

Maak zelf een katapult met ijscostokjes, een
plastic lepel en elastiekjes!
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Project Veilig door het dorp
Daar is door de tiener- en jeugdsoos op een
andere manier invulling aan gegeven!
Het project loopt al enige tijd en is opgezet
voor alle leeftijden. Zo zijn de peuters en
kleuters bezig geweest met het verkeer
door een route aan te leggen op het
dorpsplein met stoplichten en een
zebrapad. Bijzonder leerzaam en ze vonden
het erg leuk.
De ouderen konden een opfriscursus
bijwonen, de basisschool had een lasergun
actie, tijdens het vorige zomerfeest kon
iedereen meedoen aan de crashtest. En
toen waren de tieners en twintigers aan de
beurt. Er is veel mogelijk voor deze leeftijd, maar we hebben de keuze aan hen gelaten en
toen bleek dat allemaal samen karten wel een leuke optie was. Zo gezegd zo gedaan, want
ook daar leer je van. En dat is op vrijdagavond 27 mei volbracht.
32 personen hebben genoten bij Indoor Karting te Hoogeveen. 2 ritten per groep en voor
de aardigheid ook nog een wedstrijd lasergamen er achteraan. En als je dan afrekent, ach
het kost wel wat! Maar als je dan al die vrolijke gezichten ziet en niet anders hoort dan:
Wat super, echt vet, leuk om te doen. Dan denk je, kijk hier doen we het voor! Een leuke
groep jongeren die het samen gezellig vinden en genieten door samen dingen te doen.
Super! Het was een gezellige
avond. Leuk om er getuige van te
mogen zijn!
Elders leest u in Kontakt dat we
op 18 juni a.s. dit project afsluiten
met een grote
landbouw/voertuigen dag op het
dorpsplein, een zeer interessante
dag voor iedereen!
De Tienersoosdames hebben ook
nog snel even een stukje gemaakt
voor Kontakt want op het moment
van dit schrijven is de deadline:
We moesten om 17.45 uur verzamelen bij het Dorpshuis, hierna gingen we in de auto’s
naar Hoogeveen. We kwamen op de kartbaan aan, hier kregen we wat te eten en te
drinken. En we kregen uitleg, we werden vervolgens in twee groepen gesplitst.
Eerst ging de eerste groep karten en moest de tweede groep even wachten. Elke groep
mocht twee keer karten. De rode zwaailichten gingen een paar keer aan omdat er mensen
een paar keer botsten of tegen de wand reden. Jammer was dat, maar wel super om te
doen.
Daarna gingen we weer gescheiden lasergamen, dit was in een donkere ruimte met heel
veel rook, super spannend. Het was een geslaagde avond, aldus de dames van de
Tienersoos!
Het was zeker een geslaagde avond!
Werkgroep: Veilig door het dorp!, i.o. José Post
Dorpsblad Kontakt 2016
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Felicitatiepagina

Wilt u iemand in het zonnetje zetten?
Is er binnenkort iemand jarig of geslaagd?
Kent u iemand die een jubileum viert?
Laat het de redactie weten!

Martin Wind wordt 26 juni 38!
Edwin van den Bosse werd 31 op 3 juni!
Esmee van der Werff wordt 8 op 7 juni!
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Oeverzaluwwand opgeknapt door dorpsbewoners
In augustus 2013 is in het
natuurontwikkelingsgebied Hullenzand –
Lentsche veen op verzoek van de
dorpsbewoners van Nieuw-Balinge een
oeverzwaluwwand aangelegd in
samenwerking met Natuurmonumenten.
Afgesproken is dat het onderhoud gebeurt
door dorpsbewoners. Op 20 april hebben
de heren Luuk, Harm, Bertus en Albert de
wand loodrecht afgestoken om de
oeverzwaluwen in 2016 te verwelkomen.
De oeverzwaluwwand ligt tegen het
Lentsche veen aan. Je kunt de wand zowel
vanaf de Hoogeveenseweg als vanaf de
Haarweg zien. Het eerste broedseizoen van 2014 hebben hier ruim 40 broedparen
genesteld. Het tweede broedseizoen bleef het bij een enkel broedpaar. Daarom is nu hard
gewerkt om de wand loodrecht af te steken, zodat we hopelijk weer een groot aantal
broedparen kunnen verwelkomen in 2016. Inmiddels zijn de oeverzwaluwen al begonnen
met het bouwen van nesten in de wand! Natuurmonumenten bedankt deze harde werkers,
ook namens de oeverzwaluwen!
Olga de Lange,
Boswachter Communicatie en Recreatie
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Met trots presenteer ik de gedichtenbundel 
Zomaar wat woordenspinsels
Zomaar een stil couplet
Zomaar wat stille woorden
Op het papier gezet…
Dit zijn de beginregels van het gedicht
“Voor jou… lief mens”, uit de bundel…

“Woorden van het hart”

Ze werden geschreven door het leven.
Geïnspireerd door de liefde voor woorden.
Geïnspireerd door de liefde voor mensen.
Geïnspireerd door u en jou!
Al jaren schrijf ik gedichten. Soms zomaar, maar vaak doordat ik geraakt ben door iets of
iemand. Steeds vaker komt het voor dat ik ook gevraagd word om een gedicht speciaal
voor iemand (of iets) te maken. Dat is heel bijzonder. Gedachten en gevoelens verwoorden
voor een ander. Prachtig dat ik mijn gave, want zo ervaar ik het “stoeien” met woorden,
mag delen met anderen. Woorden die het hart raken. Die een ander tot steun zijn,
bemoedigen of vrolijk maken. Wat is er mooier dan dat?!
De bundel is tot stand gekomen door lieve mensen om mij heen, die mij geïnspireerd
hebben om de gedichten die ik schrijf te bundelen en in boekvorm te laten uitkomen. Hoe
geweldig is dat… een stille gedachte die waarheid wordt. Je eigen boek!
Alles heb ik in eigen beheer. Naast dat ik het natuurlijk heel bijzonder en mooi vind dat
deze bundel er is, wil ik ook proberen om het boekje te verkopen. Want eerlijk is eerlijk:
het zou mooi zijn dat de gemaakte kosten er weer uitkomen.
Mocht je interesse hebben:
De bundel bestaat uit 55 gedichten, verdeeld over 76 pagina`s.
De prijs van de bundel is € 15,=.
Deze is te bestellen via mijn Facebookpagina “Gedichten van Ria”.
Ook kan je mailen naar: wolterenria@hotmail.com.
Natuurlijk kan je ook gewoon even bij mij aanwippen. De bundel inkijken (onder het genot
van een bakkie) en eventueel gelijk meenemen.
Adres:
Verlengde Middenraai 80
Telefoon:
06 12359752
Hartelijke groet,
Ria Strijker

Noot van de redactie: Verderop in Kontakt alvast een voorproefje en kunt u alvast een
gedicht van Ria lezen.
Dorpsblad Kontakt 2016
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Plaatselijk Belang wil deze brief met u delen
Mei 2016
Betreft: budget voor jeugdactiviteiten
Aan het bestuur,
Vorig jaar heeft het bestuur van Dorpenoverleg Midden-Drenthe besloten een budget te
begroten voor activiteiten voor de jeugd in onze dorpen.
In een eerste aanzet om met de jeugd in contact te komen hebben we vorig jaar in oktober
de jeugd van 12-18 jaar uit onze dorpen uitgenodigd voor een sportieve bijeenkomst in
Oranje om te peilen waar de jeugd in onze dorpen behoefte aan heeft.
Hier was niet veel animo voor, maar de jongeren die we gesproken hebben bleken wel
tevreden te zijn over wat er in hun dorp voor de jeugd te doen is.
Vervolgens hebben we contact gezocht met het jeugdsozenoverleg en hier bleek dat er wel
belangstelling is voor jeugdprojecten, maar dan wel op hun eigen manier.
De jeugdsozen in de dorpen vervullen een belangrijke functie voor de jongeren, ook in
relatie tot het verantwoord alcoholgebruik. De jongeren spelen hier zelf een grote rol in en
houden elkaar wat dat betreft in de gaten. Door de jeugd zelf verantwoordelijk te laten zijn
voor hun onderkomen leren ze om te gaan met de verantwoordelijkheden die hier bij
horen.
Door de jeugd zelf activiteiten te laten organiseren leren ze elkaar kennen.
En elkaar kennen is een voorwaarde om elkaar in te gaten te kunnen houden.
Om de positie van de jeugd in de dorpen te versterken heeft het Dorpenoverleg MiddenDrenthe (DOM) ook dit jaar een budget beschikbaar gesteld voor activiteiten die door de
jeugd georganiseerd worden en die een verbindende factor vormen tussen de jeugd uit de
dorpen uit het werkgebied van de DOM.
De jongeren kunnen hiervoor zelf, na overleg met het bestuur van dorpsbelangen c.q.
buurtvereniging, een verzoek indienen bij het DOM, waarbij de aanvraag moet voldoen
tenminste twee van de hieronder vermelde criteria.
Bij de aanvraag dient een eenvoudig werkplan te worden ingediend, waarin deze criteria
onderbouwd worden. Tevens moet een begroting worden toegevoegd, waaruit blijkt dat
meerdere partijen een financiële bijdrage leveren en dat de jongeren middels
zelfwerkzaamheid ook zelf een bijdrage leveren.
Criteria:
*De activiteit moet een bijdrage leveren aan het verbeteren van de positie van jongeren in
het dorp.
*De activiteit moet een bijdrage leveren aan het veilig en gezond opgroeien van jongeren
(bijvoorbeeld verantwoord alcohol gebruik of project verkeersveiligheid).
*Jongerenzelforganisatie (bijvoorbeeld jeugdsozen).
*Het stimuleren van uitwisseling van jongeren tussen dorpen onderling.
(bijvoorbeeld jeugdsozenoverleg Samen Stark, gezamenlijke activiteiten etc.).
*Verbindingen tussen jongeren en ouderen in het dorp (bijvoorbeeld gezamenlijk eten).
*Een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de woonomgeving van het dorp.
(bijvoorbeeld klusdag in en om het dorp).
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*Het project/de activiteit moet een grote mate van zelfwerkzaamheid tonen van de
jongeren.
Wij verzoeken u, als bestuur van dorpsbelangen of buurtvereniging, de jongeren in uw dorp
op de hoogte te stellen van de mogelijkheid een financiële ondersteuning voor activiteiten
aan te vragen bij het Dorpenoverleg. Aanvragen kunnen worden ingediend via
info@dorpenoverleg.nl. Het verzoek zal door het bestuur getoetst worden aan de criteria.
Met vriendelijke groet,
Dorpenoverleg Midden Drenthe
Jan Voortman
Janny Buiter
‘trekkers’ van dit project

_____________________________________________________________________________________
Opsteken in
de Heugte!
Kom vrijdag 29 juli de
vakantie inluiden in het
dorpshuis!

Barbecue aan
vanaf 18.00 uur.

_____________________________________________________________________________________
Rommelmarkt Nieuw-Balinge
Op 21 mei j.l. was weer de jaarlijkse rommelmarkt bij de kerk.
Om 8.30 uur begon de markt en kwamen de mensen een kijkje
nemen bij de spullen die wij hadden verzameld. Ook waren er
dit jaar weer knieperties, oliebollen, koffie met gebak en
(broodjes) hamburgers te koop en hadden we nog dingen in de
verloting. We kunnen terugzien op een geslaagde morgen, die
goed is verlopen.
We willen bij deze iedereen die zijn/haar bijdrage heeft geleverd aan deze dag, hartelijk
bedanken. De rommelmarkt is gesponsord door bouwbedrijf Hilberink en studio Tyara.
De taarten gingen dit jaar naar: mw. G. Jager, dhr. van Arkel, mw. C. Schelhaas en mw. I.
Koekoek. Het huishoudpakket wat in de verloting was, is gewonnen door mw. N. Poortman.
Het sjoelen is gewonnen door Bert Gosink. De beloning was een taart. Ook was er een prijs
voor de kinderen, deze ging naar Eric Jan Luten. Voor hem was er een knutselpakket.
De rommelmarkt heeft het bedrag van €1772,50 opgeleverd. Dit is bestemd voor het
bouwfonds van de kerk.
De bouwcommissie van de Hervormde Kerk
Dorpsblad Kontakt 2016
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Twee meiden met een bijzondere sport…

Kickboksen

Op een middag na schooltijd hebben we Saskia Koekoek (13) en Leanne Slomp (13)
geïnterviewd. Deze meiden beoefenen een bijzondere sport: Kickboksen!
Kunnen jullie wat vertellen over kickboksen?
Ze vertellen dat kickboksen leuker is dan boksen. Bij
boksen mag je alleen slaan. Bij kickboksen maak je ook
gebruik van trappen en je knieën. Saskia zegt: “Soms
denken mensen dat kickboksen gewoon slaan is, maar je
leert technieken om harder te slaan en schoppen en om
de tegenstander goed te kunnen raken. Ook moet je
veel meer denken en ‘slim’ zijn om iemand sneller af te
zijn.” Daarnaast word je van kickboksen sterk en krijg je
een goede conditie. Je hoeft niet altijd hard te slaan, als
je maar een goede plek raakt, op bijvoorbeeld het hoofd
of de lever. Leanne zegt: “Het maakt je ook
zelfverzekerder. Als iemand buiten de sportschool begint
met slaan, dan weet je hoe je jezelf kan verdedigen.”
Hoe lang boksen jullie al?
Nu 3 jaar.
Op de foto: Links, Leanne op een gala.

Hoe vaak trainen jullie?
Op dinsdag en donderdag trainen ze een uur. Die training bestaat uit conditie- en
krachttraining en daarna gaan ze met elkaar oefenen. Op vrijdag en zaterdag krijgen ze
individuele training. Die training duurt 1,5 uur en bestaat uit sparren en patch. Sparren
betekent een wedstrijd nabootsen zonder iemand knock out te slaan. Patch betekent dat je
moet doen wat de trainer zegt. Ze trainen in totaal 4 keer in de week!
Doen jullie mee aan wedstrijden?
Gemiddeld doen ze 1 keer in de 1 á 2 maanden mee aan
een wedstrijd. De trainer bepaalt of je er klaar voor bent om
een wedstrijd te boksen. Als dat zo is, dan vraagt hij of je
het zelf ook wil. Als je mee wilt doen aan een wedstrijd dan
zoekt de trainer een toernooi en tegenstander van hetzelfde
gewicht. Saskia heeft op 4 juni in Uithuizen en op 9 juli in
Emmen een wedstrijd op het programma staan. Leanne
heeft op 9 juli in Emmen een wedstrijd. Een wedstrijd duurt
3 keer 1 minuut. Ze zeggen: “Dat klinkt kort, maar als je in
de ring staat is het lang genoeg.” De wedstrijden zijn
verspreid door heel Nederland. Soms zijn tegenstanders niet
sportief, maar soms zijn ze ook heel aardig. In iedere hoek
van de ring zit een jurylid, zodat alle stoten goed gezien
worden. Als er een stoot of trap wordt uitgedeeld, dan klikt
de jury op een ‘klikding’, waardoor uiteindelijk diegene met
de meeste punten wint.
Hebben jullie weleens prijzen gewonnen?
Bij iedere wedstrijd krijg je een beker of medaille.
Foto: Saskia en Leanne
Als je gewonnen hebt staat er ‘winnaar’ op. Als je verloren hebt, dan staat er ‘deelnemer’
op.
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Is het een gevaarlijke sport?
Saskia zegt: “Het kan gevaarlijk zijn. Bijvoorbeeld als je je dekking niet hoog hebt.” Leanne
zegt: “Soms is voetbal nog een gevaarlijkere sport dan boksen. De scheids is bij het
kickboksen streng en fluit snel af.” Als er op het hoofd gestoten of getrapt wordt, dan krijg
je waarschijnlijk al punten aftrek of een waarschuwing. Ze leggen uit dat het belangrijk is
om de tegenstander op een gevoelige plek te raken, bijvoorbeeld op de lever. Als je
iemand daar goed raakt, dan zakt de tegenstander in elkaar en ben je zo klaar. Ze leggen
uit dat je de lever niet kan trainen om sterker te worden. Het is dus belangrijk om een
goede dekking te hebben en een helm te dragen. In een wedstrijd zeggen ze geen pijn te
voelen, niets te horen en niet vermoeid te zijn. Zo geconcentreerd zijn ze tijdens de
wedstrijd. Maar als ze in de hoek van de ring rust hebben (halve minuut) dan voelen ze de
vermoeidheid en eventuele pijn. Ze leggen uit dat je na een stoot soms staat te wiebelen
op je benen. Dan krijg je 8 seconden rust. Als je in een wedstrijd 2 keer 8 rust seconden
nodig bent, dan is de wedstrijd beslist en heeft de tegenstander gewonnen.
Vanaf welke leeftijd kun je op deze sport?
Vanaf 6 jaar. Er zijn 2 verschillende leeftijdsgroepen: Een groep van 6 tot 14 jaar en een
groep van 14 jaar en ouder. Saskia en Leanne trainen mee met de hogere groep omdat ze
al lang in de jongste groep mee getraind hebben. Er is geen maximum leeftijd aan
verbonden. Zolang je je goed voelt kun je kickboksen. Bennie (de vader van Leanne) en
Sjacco (de vader van Saskia) zitten ook op boksen. Saskia en Leanne zeggen: “Dat is wel
leuk en grappig, want soms vinden zij iets zwaar. Dan vinden wij het helemaal niet zwaar
want wij doen het al langer.” De groepsgrootte varieert van 17 tot 32 personen.
Heb je ook speciale spullen nodig om te kickboksen?
Voor training heb je scheenbeschermers,
handschoenen en bandages nodig. De bandages zijn
niet perse nodig, maar is wel fijn voor om de
polsen.
Voor de wedstrijden heb je daarnaast een helm, een
tok (kruisbeschermer), een bitje (bescherming voor
de tanden), tape (om de handschoenen en
scheenbeschermers goed en strak vast te tapen) en
vaseline (om de wenkbrauwen te beschermen zodat
het niet openscheurt) nodig.
Qua kleding heb je een broekje nodig en een strak
shirt, zodat iemand er niet in kan haken of aan kan
trekken. Op de sportschool is een speciale
kledinglijn waar je spullen kan bestellen. De meiden
hebben allebei al een paar handschoenen versleten.
Is het een dure sport?
Als je alles aan moet schaffen dan is het duur, maar
daarna niet meer. De contributie valt mee.
Foto: Rechts, Saskia in actie.

Waar kunnen mensen terecht als het ze leuk lijkt?
Bij het Sportpaleis in Hoogeveen. Dan kunnen ze gratis een les meedoen om te kijken of ze
het leuk vinden. Als iemand belangstelling heeft dan mogen ze ook altijd Leanne en Saskia
benaderen voor vragen. Ze vertellen dat ze leuke trainers hebben: Johan en Enrico. De één
is technisch heel goed, de ander is grappig en traint gericht op kracht.
Wat vind je het allerleukste aan kickboksen?
Saskia zegt: “Het allerleukste aan kickboksen vind ik om op een kickboksgala bekende
boksers te zien.” Zo heeft ze wereldkampioenen Remy Bonjasky en Peter Aerts
Dorpsblad Kontakt 2016
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(lumberjack) gezien en staat ze met hen op de foto. Saskia heeft tegen de dochter van
Peter Aerts een wedstrijd gebokst.
Leanne zegt: “Het allerleukste vind ik dat ik mezelf goed kan verdedigen en een goede
conditie heb. Vaak verwachten mensen niet dat ik op kickboksen zit en krijg daar leuke
reacties op.” De meiden zeggen dat meester Gert het helemaal niets vindt dat ze op
kickboksen zitten.
We waren erg onder de indruk van de verhalen van Leanne en Saskia. De interviewers
vinden het maar een gevaarlijke sport. We verwachten nog veel van de meiden te horen op
kickboksgebied en willen ze veel succes wensen.
Saskia en Leanne, bedankt voor het interview!
E. & R.

_____________________________________________________________________________________
WNBC’09 F1 kampioen!

Het F1 team van WNBC’09 is
kampioen geworden! Dit
seizoen hebben ze alle
wedstrijden gewonnen.
V.l.n.r.: Tim, Mikaj, Levi, Nick,
Roan, Robin.
Vooraan: Dennis en Ryan
Leiders: Henk Wiechers en
Gerco van Brouwershaven.

Ze hebben er allemaal keihard voor
gewerkt en kregen een echte
kampioensschaal uitgereikt!
Super goed gedaan jongens!
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Bonte avond Zomerfeest!
Op woensdag 3 augustus a.s. is het weer zover! De Bonte
avond! En jullie doen toch ook weer mee? Ieder jaar horen we
eigenlijk best wel vaak: ‘wat leuk, volgend jaar doen wij ook
mee…!’ Dit jaar gaan we dus ook echt allemaal mee doen, jong
en oud en alles wat er tussen in zit!
We maken weer twee categorieën: Tot en met 15 jaar en 16 jaar en ouder!
Een gezellige DJ zal alles in goede orde laten
verlopen en de gasten in de zaal kunnen
hopelijk weer genieten van heel veel Nieuw–
Balings talent, want dat hebben we genoeg.
Dus ga aan de slag en doe weer gezellig mee op
3 augustus a.s. in Dorpshuis “De Heugte” tijdens
ons Zomerfeest. De winnaars kunnen een leuk
geldprijsje tegemoet zien, altijd leuk aan het
begin van het Zomerfeest, toch?
Laten we trots zijn op wat we nog kunnen met elkaar, in ons kleine dorpje!
Stichting Zomerfeest

_____________________________________________________________________________________
Knutselmiddag voor alle leeftijden
Deur doen met kunst!
Voor alle jongens en meisjes die het leuk vinden om
samen met de buurvrouw of oma of opa, papa of mama,
tante of wie dan ook, creatief bezig te zijn, dan is dit
leuk om aan mee te doen!
Op woensdag 22 juni 2016, creatief met Jacqueline in dorpshuis “De Heugte”. Vanaf 13.30
uur is iedereen van harte welkom! Het idee hierachter is dat alle leeftijden met elkaar
samen bezig zijn en met iets leuks naar huis toe gaan.
Dus vraag iemand om samen met jou te gaan, naar deze gezellige middag. We hopen weer
op een grote opkomst net als de vorige keer toen het ook echt super leuk en gezellig was.
We gaan nu “oude” spelletjes maken zoals een vlieger,
knikkerzak, tol, springtouw.
Geven jullie even door met hoeveel personen je komt?
Opgeven kan bij:
Anneke Kroezen
Jennie Hekker
Laura Wielink
José Post
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tel.:
tel.:
tel.:
tel.:

0528
0528
0528
0528

361256
321018
321576
321354
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Ingezonden verhaal
Vandaag ga ik niet naar school. Niet naar die rotjuf. Ik zeg wel dat ik ziek ben. Blijf gewoon
in bed liggen. Mama roept dat ik moet opstaan. Ik geef geen antwoord. Trek de dekens
over mijn hoofd. Ik hoor mama’s voetstappen op de trap. Je kunt merken dat ze boos is, ze
maakt harde korte stappen. -Waarom lig jij nog in bed!- roept ze. -Je had er allang uit
moeten zijn, je komt nog te laat op school!- -Ik kan niet naar school, piep ik van onder de
dekens. -Ik ben hartstikke ziek!- Mama wordt nog bozer en trekt de dekens van me af. Hoezo ziek! Je bent helemaal niet ziek! -Jawel, zeg ik zielig, ik heb vreselijke buikpijn en en hoofdpijn en haarpijn en ik ben ook misselijk...- Mama trekt een raar gezicht. Er komen
allemaal rimpels in haar voorhoofd. -Nou, dat zullen we nog wel eens zien,- zegt ze terwijl
ze de kamer uitloopt. Mijn hart bonst erg. Met de thermometer in haar hand komt ze terug.
–Hup, kijken of je koorts hebt, zegt ze met een strenge stem. Ik lig raar met het ding in
mijn mond. Mama staat er bij te kijken met haar handen in haar zij. Ze staart me aan. Ik
voel me steeds roder worden. Eindelijk trekt ze hem eruit en zegt verbaasd: -38.9! Nou,
dat is wel een beetje hoog. Nou goed, dan mag je vandaag thuisblijven.- Ik voel me
ontzettend opgelucht. Gisteren moest ik met mijn schrift voor de klas komen omdat ik zo
had geknoeid bij de schrijfles. Ik knoei meestal, heb altijd spatten en blauwe vingers. Ik
hoor mama telefoneren in de gang. Na een tijdje word ik wakker. De dokter staat voor mijn
bed. Hij praat zachtjes met mama. Hoe het kan, weet ik niet, maar ineens ben ik in het
ziekenhuis, hoe ben ik hier gekomen? Voel me naar en koud en warm. Er lopen allemaal
nonnen rond. Dat kan ik goed zien, want het kamertje waarin mijn bed staat is helemaal
van glas. De nonnen hebben witte jurken aan, helemaal tot op de grond en een brede witte
kap op hun hoofd. Het lijken net grote witte vogels met een kruis om hun nek. Ik vind ze
een beetje eng. Er zijn een boel glazen kamertjes met allemaal kinderen erin. Eén jongetje
steekt steeds zijn tong naar me uit maar dat kan me niet schelen. Naast mij in een
kamertje ligt een klein baby’tje en er zitten een papa en mama bij te huilen. Er komt ook
een pastoor binnen in zijn lange zwarte jurk. Ik ben op mijn linkerzij gaan liggen omdat
mijn rug zo’n pijn doet en dan kan ik het ook beter zien. De pastoor zegt dingen tegen het
kindje en doet iets met water. De papa en mama beginnen nu nog veel harder te huilen. Ik
vind het zielig. In mijn glazen hok komt ineens een non binnen die met een ruk het
gordijntje dicht doet. (Er zijn wel gordijntjes, hele lelijke, lichtgeel met bruine ruiten). Ze
zegt heel kwaad tegen mij dat ik niet mag kijken en duwt me hard weer op mijn rug. Dat
doet erge pijn.
Ik ben zeker weer in slaap gevallen, want ineens staat papa voor mijn bed. Hij kijkt erg
bezorgd en verdrietig. Naast hem staat mama en hij wijst op de kaart die aan de
achterkant van mijn bed zit. Dat is de koortskaart. Dat weet ik, want die hebben de andere
kinderen ook allemaal aan hun bed. Als de rode lijn naar boven gaat, is de koorts ook
hoger geworden .Ik hou heel veel van papa en vind het naar dat hij moet huilen. Ik
probeer naar hem te lachen. Hij zegt dat het niet erg is als ik blijf zitten op school. Maar ik
wil niet blijven zitten! Niet bij die vreselijke juffrouw de Gilde. Huilend val ik weer in slaap
en ineens is daar de juf, met een gele jurk met bruine ruiten en ze blaast tegen mij dat ik
een viespeuk ben en ze laat allemaal vlek-schriften aan de nonnen en de andere kinderen
zien. Alle nonnen komen nu binnen, ze hebben allemaal paarse en groene jurken aan, en
hele grote prikspuiten die allemaal naar mij wijzen. Ze lachen allemaal heel gemeen en
wijzen naar mijn schriften, met hele grote wijde open monden en ze schreeuwen heel hard.
HA! HA! Moet je dat stomme kind zien! En die wil nog wel over naar de vierde klas!
Juffrouw de Gilde heeft een hele grote beker melk en die moet ik metéén opdrinken. Ik
roep: -Ik kan het niet! Ik wordt er hartstikke misselijk van!- Maar ze lacht en blijft de
beker tegen me aanhouden. Ik voel dat ik ga stikken en probeer heel hard te roepen.
Ineens ben ik wakker en er is niemand in het kamertje, behalve papa die me verbaasd
aankijkt. - Heb je nou zo naar gedroomd?- vraagt hij. - Het is echt niet erg als je blijft
zitten.- Maar dan moet ik alweer huilen en eindelijk vertel ik aan papa dat ik zo bang ben
voor juffrouw de Gilde en dat ik daarom over MOET gaan, want anders moet ik nog weer
een heel jaar bij haar. En dat ze zo de pik op me heeft. Als ik wél overga, kom ik bij
meneer Rienks en die is heel erg aardig. Papa denkt een tijdje na, kijkt me een tijd lief aan
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en belooft dat hij met meneer Rienks zal gaan praten. Ik ben zo blij dat ik moet lachen en
huilen tegelijk. -En nou ga je lekker slapen, zegt hij, en helemaal zonder nare dromen.Maar de koorts wil maar niet zakken en ik krijg nieuwe pillen. Het schijnt dat ik hier al een
hele tijd ben. Ik weet ’t niet precies, want ik val steeds in slaap. Op een morgen word ik
wakker met overal grote rooie bulten, die vreselijk kriebelen. Ze zitten op mijn armen en
benen en buik, en ook op mijn gezicht. De dokter zegt, dat het van de pillen komt, ze
helpen wel wat, maar eigenlijk kan ik er niet goed tegen. De nare dromen komen weer
terug, maar nu gaan ze over de baby’tjes, die een heleboel prikken krijgen van de paarse
nonnen en erg moeten huilen. Ze schreeuwen en gillen. Zo akelig!
Eindelijk wordt de pijn in mijn rug en buik wat minder en de koorts zakt ook een beetje. De
dokter van het ziekenhuis zegt dat ik nog niet naar huis mag, maar dat het nu niet lang
meer zal duren. Ik kan me niet goed voorstellen hoe het is, thuis. Dat is zo lang geleden.
Maar eindelijk gebeurt het toch. Papa en mama komen me halen met de auto en thuis ziet
het er geweldig uit. Ik wist niet dat het thuis zo mooi was. Overal staan bloemen en mama
heeft op alle vensterbanken bloeiende planten. Mijn bed staat in de huiskamer en dat is
hartstikke gezellig. Ik wist niet dat we zulke mooie schilderijen hadden: allemaal kleuren.
Ik mag ook weer lezen, dat is het heerlijkste wat er is.
Nu is het mei en volgende maand wordt ik negen. Mama zegt dat ik acht weken in het
ziekenhuis ben geweest. Ik kan het me niet voorstellen. Na een paar dagen mag ik even
naar buiten met mama en we lopen wat in onze straat. Het is heerlijk om weer buiten te
zijn, de wind te voelen, de bloeiende struiken en bomen te zien en alles weer te ruiken.
En dan ben ik op een dag helemaal beter en mag weer naar school. Ik trek me niets aan
van juffrouw de Gilde, want ik weet dat ik toch wel overga. Ze kijkt wel lelijk naar mij,
maar ik doe of ik niets zie. Gek eigenlijk. Ik was schoolziek door haar. En toen was ik echt
ziek. Maar nu niet meer. Het is voorbij.
Alexandra van’t Veer

_____________________________________________________________________________________
F2 WNBC ’09 is kampioen!
F2 is kampioen geworden!
Tot de laatste wedstrijd was
het spannend. Na winst in de laatste
wedstrijd, zijn ze kampioen!
Foto rechts: met de kampioensschaal!

Foto links:

Staand v.l.n.r.: Matthijs, Delano, Sil, Ties,
Melvin.
Vooraan: Sem, Lars en Kevin.
Leiders: Martin Jager en Jarno Pol.
Op de foto ontbreekt: Nick.
Dorpsblad Kontakt 2016
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In de stilte van je hart kom je tot rust…
In een leven van onrust en pijn
Moet er een plaats van stilte zijn
Een plaats waar je tot rust kunt komen
Een plaats voor mijmeringen en dromen
Een plaats waar jij jezelf kan zijn
In het ruisen van de wind
In de schommelingen van het water
In de stille ochtenduren
In de beslotenheid van de nacht
In een hele drukke kamer
In een ruimte heel alleen
Zoek de stilte
Kom tot rust
Droom
Beleef
Ontmoet
Creëer
Leer
Ontmoet jezelf
In de stilte van je hart
Zoek de stilte steeds weer op
Laat herinneringen herleven
Geniet van die momenten die je blij maken
Geniet van die momenten die je sterk maken
Geniet van die momenten die je gelukkig doen zijn
Schep
Herschep
Laad op
Voel de rust
De tintelingen
Voel het leven
Van binnenuit
Borrelend Krachtig Machtig
Ontmoet jezelf en leef
Ria
In de drukte van je bestaan
5 maart 2016
________________________________________________________________________

Goudplevierrun zoekt vrijwilligers
Over een paar weken is het alweer zo ver: de Goudplevierrun! Wij als organisatie zijn al
druk bezig met de voorbereidingen en de inschrijvingen stromen al goed binnen! Ook zijn
er al een aantal enthousiaste vrijwilligers die zich weer hebben aangemeld om te komen
helpen tijdens dit leuke event! Maar we hebben er nog niet genoeg... Dus zijn wij nog op
zoek naar vrijwilligers die tijdens de Goudplevierrun op zaterdag 2 juli willen helpen! Dit
kan een dagdeel zijn of natuurlijk de hele dag, alle kleine beetjes zijn welkom! Mocht u
hierin interesse hebben dan kunt u contact opnemen via de mail, maar een appje mag ook!
Met vriendelijke groet,
De organisatie: Hilde, Denise, Richard en Ronald
E-mail: hildewielink@hotmail.com
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Belangrijke vraag vanuit het DB van
Dorpshuis “De Heugte”
Na vele jaren trouw vrijwilligerswerk te hebben
verricht, willen mensen op een bepaald moment
stoppen en het stokje aan een ander over geven.
Daar hebben we allemaal begrip voor, maar het valt
niet altijd mee een opvolger/ster te vinden.
Het beste is persoonlijk benaderen en vragen, dat klopt... Maar wellicht vraag je dan juist
niet de persoon die het wel zou willen doen? Daarom deze oproep, wie o wie vindt het leuk
om Bingo’s te draaien? Hopelijk zelfs meerdere mensen, zodat er een rooster gemaakt kan
worden en het voor een persoon niet te belastend wordt?
André heeft tijdig aangegeven, dat hij in augustus 2016 gaat
stoppen met de Bingo’s draaien elke laatste zaterdag van de
maand. Maar wij zijn nog niemand tegen gekomen die staat
te juichen om het over te nemen, dus dan toch maar
proberen langs deze weg.
Je doet het niet alleen, maar samen met een leuke groep
vrijwilligers die de inkoop regelen, alles klaar zetten enz.
Het zou heel erg zijn als de Bingo’s niet meer door zouden
kunnen gaan. Dat heeft een hele impact op de Dorpshuis
inkomsten en dat wordt dan een lastige.
Dus wie belt als eerste om zich aan te melden of wil nog iets meer weten?
Kom op en bel mij! Ik wacht op jullie telefoontje, namens het DB,
Bel: 0528 321354 of 06 13621011.
i.o. José Post

_____________________________________________________________________________________
Verbind de lijntjes met elkaar
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Jeugdsoos Kentucky: Carwash 17 juni
Wij gaan nog even door met het organiseren van
activiteiten: Niet omdat het moet, maar omdat het
kan. Na de geslaagde reünie vindt op vrijdagavond 17
juni onze carwash plaats. Ook hiermee willen wij geld
inzamelen voor de reis naar Praag. Geen auto om te
wassen? Geen probleem! Kom dan gezellig langs voor
de muziek en heerlijke hamburgers.
Datum:
Vrijdag 17 juni
Locatie:
Parkeerplaats Dorpshuis de Heugte
Tijd:
Vanaf 18.00 uur
Voor maar €5,- wassen wij uw auto stralend schoon!

_____________________________________________
Wat was het een mooi feestje!

De reünie van 14 mei is alweer een paar weken
geleden. We willen iedereen bedanken voor zijn
of haar komst en wij hopen dat jullie net zo’n
gezellige avond hebben gehad als ons. Het was
een ouderwets gezellig Nieuw-Balings feestje,
georganiseerd door jeugdsoos Kentucky.

Tevens zijn deze avond de prijzen van de
verloting getrokken. De hoofdprijs van deze
verloting, een weekendje Wannerperveen is
gewonnen door: Gerwin Strijker.
Wij willen iedereen bedanken die loten heeft
gekocht en ook zeker de sponsoren voor
hun bijdrage. Zonder jullie was het niet
mogelijk geweest.
Sponsoren Reünie Jeugdsoos Kentucky
Dorpshuis de Heugte
Administratiekantoor Mol
Metselbedrijf Strijker b.v.
Bi’j Oons
Goudplevierrun Nieuw-Balinge
Kapsalon Priscilla
Strijker en Strijker
M&D hout
Bruno Bosbouw
Studio Tyara
Patrick Kroezen
Pluimveebedrijf Mekkes
Beauty Holyday Nails Sharon
Jeugdsoos Kentucky
S.V. Nieuw Balinge
Hilbrands
MS Schippers
Top Installatie Groep
Beautysalon Miranda
Hotel ‘Het Witteveen’
Hedi studio
Plaza Westerbork
Bouwbedrijf WR Scholten
BEDANKT!
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Klootschietvereniging “de Doorzetters” Nieuw-Balinge
zoekt leden
Wij, Appe, Appie, Peter, Bert, Jan, Jaap en Bennie zijn de Doorzetters
en zijn op zoek naar nieuwe leden. Lijkt het je leuk om ook te gaan
klootschieten kom dan op zondag tussen 9.00 en 10.00 uur naar het
clubgebouw van de ijsvereniging in Nieuw-Balinge. De koffie staat klaar. Op zaterdag 18
juni 2016 hebben we weer ons jaarlijkse toernooi. Voor wie niet weet wat klootschieten
precies inhoudt, hieronder een korte uitleg:
*De teams bestaan in de regel uit 3-5 personen. Er wordt altijd met 2 teams tegelijk
geschoten, waarbij de beide teams fungeren als elkaars jury.
*Het is de bedoeling om te trachten de afstand in zo min mogelijk worpen af te leggen.
Wanneer een kloot de finish passeert, dan wordt het aantal meters geteld die verder dan
de finish gegooid worden.
*Het is aan te raden om makkelijk zittende sportieve kleding aan te trekken, dus niet een
lange jas, dit belemmert u bij het schieten van de kloot. Het is verstandig om
sportschoenen of wandelschoenen te dragen.
*Een kloot is een houten of kunststoffen bal van minimaal 5 cm doorsnee, die driemaal is
doorboord en waarvan de gaten met lood zijn opgevuld. Er is geen maximum gesteld aan
gewicht en grootte. De gemiddelde kloot weegt ongeveer een halve kilo.
*Klootschieten is niet geheel ongevaarlijk. Een schutter mag niet eerder schieten nadat hij
dat heeft aangekondigd. Een kreet in de trant van “daar komt ie” is voldoende. Alle spelers
die dan vooruit zijn, kijken naar de schutter die gaat schieten en kunnen dus goed volgen
waar de kloot blijft zodat deze niet zoek raakt. Het is verder noodzakelijk goed op het
verkeer te letten. Het verkeer heeft altijd voorrang en mag niet worden gehinderd. Er
wordt geschoten op verharde binnenwegen waarop een parcours is uitgezet van zo’n 5 km.
Er schieten twee teams tegen elkaar, die elk in de regel uit 4 personen bestaan. De eerste
persoon van team A schiet de kloot vanaf de startstreep zover hij of zij kan, over de weg
vooruit. Hij gooit de kloot met of zonder aanloop, onderhands. Zijn teamgenoten zijn
inmiddels vooruit. Dat wil zeggen, dat ze zich verspreid opstellen langs de kant van de
weg, om de kloot in de gaten te houden en terug te vinden in de berm of de sloot.
Wanneer de eerste van team A geschoten heeft, dan is de schutter van team B aan de
beurt. Schiet de eerste schutter van team B verder dan die van team A, dan is de tweede
schutter van team A aan de beurt. Deze moet weer voorbij de kloot van team B proberen
te komen. Eenvoudig gezegd is de ploeg die achter ligt altijd als eerste aan de beurt. En zo
moet je proberen in zo min mogelijk schoten het parcours af te leggen.
Tot zondag,
“de Doorzetters”

_____________________________________________________________________________________
Haak- en breicafé
Op elke woensdag avond in juni, is er weer haak- en
breicafé! Onder het genot van een kop koffie of thee,
gezellig samen aan het handwerken.
Lijkt het je leuk om te komen, maar heeft u geen vervoer,
bel dan even, dan komen wij u ophalen.
(Tel.: 0528-321533).
Vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar!
Dorpsblad Kontakt 2016
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Kinderen genieten van clinic met spelers FC Emmen
Ruim zestig voetballers in de leeftijd van vier tot en met dertien jaar uit Nieuw-Balinge,
Witteveen en de Broekstreek genoten zaterdag volop van de activiteiten op het voetbalveld
van s.v. Nieuw-Balinge. Onder
leiding van drie spelers van FC
Emmen, dat uitkomt in de Jupiler
League, vond er een bijna twee
uur durende voetbalclinic plaats.
Frank Olijve, Eser Elmali en Nande
Wielink hadden vijf aantrekkelijke
spelvormen klaargezet, waarna de
jeugd, onder leiding van een
aantal vrijwilligers, zich uit kon
leven. Dat deden ze uitbundig en
met veel inzet. Tussen de
bedrijven door kregen ze drinken
aangeboden en dat was, gezien
het warme weer, ook wel
noodzakelijk. Na afloop ging het
patatje er bij iedereen ook
uitstekend in.
Natuurlijk was het plezier deze middag het belangrijkste, maar het team met de best
scorende voetballers bij het onderdeel doel schieten won de hoofdprijs. Zij krijgen namelijk
een rondleiding door het stadion van FC Emmen. Het winnende team bestond uit Maron
Pol, Jamai Kroezen, Senna Kroezen, Finn Woering, Ryan Siegers, Ramon Mulder, Ruben
Bouwmeester, Sander Otten, Dilando Kreeft, Wesley Sikkenga en Kevin Pol. Maar in feite
vielen alle kinderen in de
prijzen want FC Emmen stelde
entreekaarten voor een
thuiswedstrijd in de komende
competitie voor de helft van de
prijs beschikbaar. Het bestuur
van de organiserende
voetbalvereniging besloot de
andere helft voor haar rekening
te nemen, waardoor de
jeugdige voetballers later dit
jaar een reisje naar FC Emmen
maken. Na afloop kregen de
kinderen ook allemaal nog een
mooie kalender van de BVO
waarop de drie spelers
natuurlijk veelvuldig hun
handtekening moesten zetten.

_____________________________________________________________________________________
Dag van de…
1 juni
2 juni
5 juni
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Dag van de kinderen
Dag van de coach
Dag van het milieu

14 juni
20 juni
28 juni

Bloeddonordag
Dag van de vluchteling
CAPSLOCKDAG
Dorpsblad Kontakt 2016

High beer in dorpshuis de Heugte
4 verschillende bieren.
Bijpassende
hapjes:
Onder andere
spareribs.

Prijs:
Waar:

€17,50 p.p.
Dorpshuis de Heugte
Lijsterstraat 1
Nieuw-Balinge
Zondag 19 juni
Vanaf 15.00 uur

Wanneer:
Hoe laat:

Reserveer tijdig! Uiterlijk voor 11 juni.
Tel.: 0528 321300 of 06 12102173.

_____________________________________________________________________________________
Oproep Tienersoos aan tieners en ouders
Via deze weg hebben we al een aantal keren geprobeerd om ons
bestuur aan te vullen met nieuwe jeugdleden en ouders. Tot nu toe
is dit helaas nog steeds niet gelukt. Het is de laatste tijd sowieso
lastig om de (nieuwe) tieners actief te krijgen voor onze
soosavonden. Alleen de soosavonden met een activiteit worden
gelukkig altijd goed bezocht.
Het bestuur bestaat uit een groep jeugdleden (uit elke groep of klas 2 leerlingen vanaf
groep 8) en 3 of 4 ouders. De oudere tieners (en ouders) gaan uit het bestuur en moeten
weer aangevuld worden met nieuwe en dat is nu al ruim een jaar niet gebeurd.
Als (bestuur)ouder ben ik van mening dat het zonde zou zijn dat de tienersoos zo
“doodbloed”, omdat ik heb gezien dat mijn tieners altijd heel veel plezier aan de soos
hebben beleefd (foute party’s, gala- avonden, greppeltochten, filmavonden, zwarte
pietendisco, slapen in de soos enz. maar ook zeker niet te vergeten.. het jaarlijks
terugkerende kampweekend!).
Het tienersoos gebeuren is een echt dorpsgebeuren waarvan ik vind dat het heel zonde zou
zijn dat dit verloren zou gaan. Dus bij deze: Wie o wie zou in het bestuur willen?
Tieners vanaf groep 8 zijn welkom. Maar we zijn ook op zoek naar een paar ouders die ons
bestuur komen versterken. Het is een gezellige groep en het neemt echt niet zoveel tijd in
beslag. Voor vragen mag je ons altijd bellen.
Vriendelijke groet namens het bestuur,
Anneke Oelen
Anneke Oelen
Tel.: 0528 321188
Marcella Sportel Tel.: 06 22798545
Dorpsblad Kontakt 2016

Henriette Kreeft Tel.: 0528 321360
Sandra Hidding Tel.: 06 26720166
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Vakantie Bijbel Club 2016

Aan tafel...

samen eten!
Kom gezellig bij ons eten, knutselen, zingen en luisteren naar een verhaal uit de Bijbel.
In de eerste week van de zomervakantie is de Vakantie Bijbel Club.
Je kunt ons vinden in dorpshuis “De Heugte”, Lijsterstraat 1 in Nieuw-Balinge op de
volgende dagen en tijden:
Maandag 18 juli van 13:30 – 15:30 uur.
Dinsdag 19 juli van 10:00 – 12:00 uur.
Woensdag 20 juli van 10:00 – 14:00 uur.
Woensdag zijn ook de ouders/broertjes/zusjes/grootouders uitgenodigd vanaf
12:00 uur om mee te eten en te luisteren en kijken wat de kinderen de afgelopen
dagen hebben gedaan.
Alle kinderen van 4 tot 12 jaar zijn hiervoor van harte uitgenodigd.
Wil je eerst nog even meer informatie? Bel dan even met Helma, tel.: 0528 851606.
Kom jij ook? Van harte welkom!
________________________________________________________________________

Afsluiting project Veilig door het dorp!
De bijzondere landbouwvoertuigendag is nu definitief op 18 juni a.s. op en rondom het
dorpsplein! We moesten de datum wijzigen omdat alles door de natte periode later in de
grond is verwerkt. Maar dat heeft dan ook geresulteerd in heel veel spontane enthousiaste
reacties, die Patrick en Wiljo kregen, om deel te nemen aan deze bijzondere
voertuigendag.
Meer dan vijftien tractoren met een werktuig, vrachtwagens, een tankwagen,
verkeersschool, een mestwagen, een transportwagen en een kraan komen allemaal naar
het dorpsplein, in het kader van de afsluiting van ons project: VEILIG DOOR HET DORP!
Het lijkt ons namelijk heel zinvol om iedereen eens van dichtbij kennis te laten maken met
deze grote, zware voertuigen. Je bent maar klein en kwetsbaar als kind of mens naast die
grote voertuigen, dus geef ze de ruimte en blijf uit de buurt als ze aan het werk zijn!
Tevens is er een remweg demonstratie en niet te vergeten de onthulling van het nieuwe
verkeersbord wat in Nieuw–Balinge geplaatst wordt en getekend is door Merle Pol!
Iedereen is van harte welkom vanaf 10.00 uur bij de opening en doorlopend tot 15.00 uur!
Tot ziens op zaterdag 18 juni namens de werkgroepleden,
Tjitske, Helena, Albert, Herman, Josien, Patrick, Wiljo en José
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Kermismunten en de lijstcollecte
Beste inwoners van Nieuw-Balinge,
Wij als Stichting Zomerfeest voelen de noodzaak om een
verklaring te geven over de kermis en de bijbehorende
kermismunten die wij jaarlijks uitgaven.
De kermisexploitant heeft bij ons aangegeven dat het huidige
systeem dat we hanteren niet meer vol te houden is. Tot op dit moment is het zo dat bij
iedere €2,50 gedoneerd op de lijstcollecte u een kermismunt ontvangt. Deze kermismunt is
vervolgens te besteden op de kermis. We merken echter al jaren dat er meer munten
uitgegeven worden, dan dat er weer ingeleverd worden. U kunt zich voorstellen dat dit voor
de toekomst een onhoudbare situatie is. Om te zorgen dat de kermis ook voor de toekomst
levensvatbaar blijft, hebben we het volgende besloten. De munten komen dus te vervallen
en zijn niet meer geldig in 2016.
Omdat wij de munten deels ook
moesten betalen aan de
kermisexploitant leek het ons leuk
een nieuwe actie te starten. U krijgt
nu bij iedere €2,50 gedoneerd op de
lijstcollecte een gratis lot. Op de
woensdagmiddag, tijdens de opening
van het Zomerfeest, gaan we uit de
ingeleverde loten een aantal mensen
blij maken met een leuke prijs!
Zittend op het terras hoort u wie de
winnaars zijn van deze lotenactie! Op
deze manier hopen we een nog
leukere sfeer te creëren tijdens onze
Rad van Fortuin middag en onze marktdag in Caribische sfeer!
Aan de kermisexploitant is gevraagd een leuk alternatief te bedenken.
Het lotensysteem werkt als volgt: de door u ontvangen loten vult u in met uw naam, adres
en telefoonnummer en u deponeert ze in een speciale doos die vanaf de collecte al in het
dorpshuis wordt geplaatst. Daaruit worden dan op 3 augustus de winnaars getrokken.
Mocht u niet aanwezig kunnen zijn dan wordt de prijs uiteraard voor u bewaard en kunt u
die later ophalen.
De vrijwilligers komen in de eerste weken van juli bij u aan de deur. Wij hopen weer op uw
gulle bijdrage. En zoals u weet wordt de lijstcollecte ingezet voor de kinderen, sport en
spel, spooktocht, bonte avond, prijsjes, drinken, een attentie enzovoort. Het is voor de
kinderen tot 15 jaar allemaal GRATIS!
Voor alle duidelijkheid: de kosten van de band en verdere muziek op de avonden tijdens
het Zomerfeest zijn voor rekening van het dorpshuis.
Mocht u nog groene munten in huis hebben, lever ze dan in bij de vrijwilligers die bij u aan
de deur komen met de lijstcollecte. Daarvoor krijgt u dan een extra lot!
Wij hopen dat het voor iedereen duidelijk is. Zo niet, dan kunt u altijd bij ons aankloppen.
Hartelijke groet namens Stichting Zomerfeest,
José Post, Anneke Oelen, Koop Oelen, Jeanet Slomp,
Ramon van der Sleen en Henriëtte Kreeft
Dorpsblad Kontakt 2016
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E2 WNBC ’09 kampioen!

Julia, Hanne, Everon, Jonathan, Niek,
Casper, Tessa, Jermia, Kris en Aron, goed
gedaan!
Trainers: Thijs Uineken en Hendrik Kreeft.

________________________________________________________________________

Activiteitenkalender juni / juli
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JUNI
17 juni

Carwash Jeugdsoos

18 juni

Goede doelen dag Opkikker

18 juni

Lanbouwvoertuigendag

18 juni

Klootschiettoernooi

19 juni

High Beer de Heugte

22 juni

Knutselmiddag OOD

25 juni

Bingo dorpshuis de Heugte

JULI
2 juli

Goudplevierrun

9 juli

Oud papier

18 – 20 juli

Vakantie Bijbel Club

29 juli

Opsteken de Heugte
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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. Miellet/Dhr. Veenhouwer
Tel. (0528) 34 12 19
• Huisartsenpraktijk Elim
Dhr. Mors/Dhr. Brugman
Tel. (0528) 35 12 12

Openingstijden Gemeentehuis
• Westerbork, B.G. van Weezelplein 10
Dinsdag van 8.30 tot 12.00
• Beilen, Raadhuisplein 1
Maandag, dinsdag, vrijdag van 8.30 tot 12.00.
Woensdag van 8.30 tot 16.00.
Donderdag van 8.30 tot 20.00.
Tel. (0593) 53 92 22
E-mail: gemeente@middendrenthe.nl
Website: www.middendrenthe.nl

Op werkdagen van 's middags 17.00 uur tot de
volgende ochtend 08.00 uur en in de
weekenden, kunt u voor spoedgevallen bellen
met de centrale huisartsenpost, Tel. 0900 112 0
112. Website: www.chd.nl
Fysiotherapie
Praktijk Fysio Ettenheim; Roel Schoemaker
Dinsdag- en donderdagmiddag praktijk in
Dorpshuis de Heugte. Alleen op afspraak.
Tel. (0528) 34 35 18 of (06) 43 45 37 99
E-mail: info@fysioettenheim.nl

Weekenddiensten
Voor het rooster van de weekenddiensten van
tandarts, apotheker, dierenarts, Icare, Bureau
Slachtofferhulp en de Stichting Welzijnswerk zie
bladzijde 2 van de (huis-aan-huis)
woensdageditie van de Hoogeveense Courant

Preekrooster 2016
Chr. Geref. Kerk Nieuw-Balinge

Preekrooster 2016
Ned. Hervormde Kerk Nieuw-Balinge

12 juni 9.30 uur
14.30 uur
19 juni 9.30 uur
14.30 uur
26 juni 9.30 uur
14.30 uur
3 juli
9.30 uur
14.30 uur

12 juni

Ds. J.P. Boiten (HA)
Ds. J.P. Boiten
Prof. A. Baars
Prof. A. Baars
Prof. H.J. Selderhuis
Ds. W. Moolhuizen
Ds. A.K. Wallet
Ds. A.K. Wallet

19 juni
26 juni
3 juli
10 juli
17 juli

10.00u:
19.00u:
10.00u:
19.00u:
10.00u:
19.00u:
10.00u:
19.00u:
10.00u:
19.00u:
10.00u:
19.00u:

kand. C.B. Westerink (Nunspeet)
ds. H. Born (Rouveen)
ds. M. Noorderijk
ds. W.C. Polinder (Kamperveen)
ds. H. Born (Rouveen)
ds. M. Noorderijk
ds. J.W. Goossen (Vriezenveen)
ds. H. Westerhout (Hasselt)
ds. M. Noorderijk
ds. A. v. Herk (Hasselt)
ds. J. Veldhuizen (Putten)
ds. M. Noorderijk

Wijzigingen voorbehouden. In de ochtend is er
oppas voor de kleinsten in het jeugdgebouw ‘Het
Anker’.

Wijzigingen voorbehouden. In de ochtend is er
oppas voor de kleinsten in de consistorie bij de
kerk.

Gym 55+ers in Dorpshuis de Heugte
Dinsdag van 9.15 uur tot 10.00 uur,
Loop gerust eens binnen!

Koersbal in Dorpshuis de Heugte
Woensdag van 9.30 uur tot 11.30 uur.
Nieuwe leden zijn welkom!

Ophaalschema containers
Iedere woensdag
01-06 GROEN
22-06 GRIJS
08-06 GRIJS
29-06 GROEN
15-06 GROEN
06-07 GRIJS

Contactgegevens Humanitas
• Midden-Drenthe
midden-drenthe@humanitas.nl
• Zuid-Drenthe
zuid-drenthe@humanitas.nl
• Tel. (0528) 27 79 92 | www.humanitas.nl
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Oud Papier
Oud papier wordt opgehaald door de Mr.
Sieberingschool op 9 juli, 17 september, 12
november 2016.
Vanaf 8.30 wordt het oud papier met een
pers/kraakwagen opgehaald.
Het verzoek om het papier gebundeld of in
dozen langs de weg te zetten.
LET OP: Liever niet de avond van te voren i.v.m.
eventuele regen. Voor de Breistroeken geldt;
het papier langs de hoofdroute zetten!
Politie
Bureau Hoogeveen
Griendtsveenweg 5, Hoogeveen
Postbus 107, 9400 AC Assen
Geopend: ma t/m za 9.00 – 17.00 uur
vrijdagavond tot 21.00 uur.
Bureau Beilen
Ettenstraat 9, Beilen
Postbus 107, 9400 AC Assen
Geopend: ma t/m vrij 9.00 – 17.00 uur
Telefoonnummer: 0900 88 44
Alarmnummer: 112
Meld Misdaad Anoniem: 0800 70 00
Voor aangifte via internet, contact met
wijkagent etc.: www.politie.nl
Trombosedienst
Iedere dinsdagmorgen in Dorpshuis de Heugte.

Ophalen grof vuil of container stuk?
Gemeente Midden Drenthe: (0593) 53 92 22
Van Gansewinkel: 0800 01 30
Grof vuil brengen naar: Milieustraat Beilen,
Eursing 2a: maandag gesloten, dinsdag en
vrijdag geopend van 8.00-12.00 en 13.0015.00, woensdag en donderdag geopend van
12.30 tot 15.00, zaterdag geopend van 8.00 tot
12.00.
www.middendrenthe.nl > Afvalwijzer
Hingstman recycling Westerbork,
de Noesten 82. Tel. (0593) 33 19 19
Belangrijke telefoonnummers
Ziekenhuis Hoogeveen
(0528)
Diaconessenhuis Meppel
(0522)
Ziekenhuis Emmen
(0591)
Ziekenhuis Assen
(0592)
UMCG Groningen
(0503)
Isala klinieken Zwolle
(0384)
Martini Ziekenh. Groningen (0505)

28
23
69
32
61
24
24

62
33
19
55
61
50
52

22
33
11
55
61
00
45

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

33
53
28
34
26
26
26

33
53
61
82
69
40
32

66
00
11
48
44
38
88

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

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

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

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

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

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

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

• Penningmeester/Ledenadministratie:
dhr. H. Mulderij, Molenweg 30, 7936 PB
Tiendeveen. Tel. (0528) 76 40 00
• Voor vragen of doorgeven van wijzigingen:
info@uitvaartvereniging-nieuweroord.nl
• Informatie over de vereniging:
www.uitvaartvereniging-nieuweroord.nl
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OBS Meester Sieberingschool
Haarweg 27 – Tel. (0528) 32 13 55

Peuterspeelzaal Duimelot
Komt uw peuter ook gezellig spelen?

e-mail: info.sieberingschool@obomd.nl

Uw peuter is vanaf 2 jaar van harte welkom
op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend
van 8.30 uur tot 11.45 uur en woensdag tot
12 uur.

Schoolfonds
Het Schoolfonds van de meester Sieberingschool in
Nieuw-Balinge, is opgericht op 6 september 1979.
De leden van het schoolfonds zijn mensen die de
meester Sieberingschool een warm hart toedragen
en daarom jaarlijks een financiële bijdrage geven
die ten goede komt aan de leerlingen. In
september/oktober wordt de jaarlijkse
ledenbijdrage opgehaald. Bent u geen lid en wilt u
dit wel graag worden, meldt u zich dan aan bij één
van de bestuursleden of bij de vertegenwoordiger
van het schoolteam.
Bestuursleden:
Voorz. Albert Wielink
Penn. Raymond Peters
Secr. Esther Bodewes
Lid
Manuela Mulderij
Lid
José Post
Lid
Ria Schoemaker
Lid
Wout Strijker
Vertegenwoordiger van het
Susan de Graaf

Tel. (0528) 32 13 23
Tel. (0528) 32 18 09
Tel. (06) 13 94 14 52
Tel. (0528) 22 12 51
Tel. (0528) 32 13 54
Tel. (0528) 32 07 61
Tel. (06) 51 35 23 48
schoolteam:
Tel. (0528) 32 13 55

Geef uw peuter tijdig op. Liefst een half jaar
van tevoren.
Om even te komen kijken of om het
informatieboekje met aanmeldingsformulier
af te halen, kunt u terecht bij peuterleidster
Karin Gils op 1 van de speelochtenden.
Als uw peuter is aangemeld, krijgt u bericht
van de wachtlijstbeheerster, wanneer uw
peuter kan beginnen.
Voor informatie kunt u bellen met de leidster
Karin Gils, tel.: (0593) 52 59 76. Voor
digitaal aanmelden kijkt u op www.spmd.nl.
‘Spelend leren’, een mooie voorbereiding
voor de basisschool. Komt u eens langs met
uw peuter?

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

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

Openingstijden dorpshuis de Heugte
Maandag
09.00 – 12.00 uur
Dinsdag
09.00 – 12.00 uur
Woensdag
09.00 – 12.00 uur
Vrijdag
16.30 – 20.00 uur
Keuken
16.30 – 19.00 uur
Zaterdag
22.30 – 01.30 uur
Keuken Bingo
20.30 – 23.30 uur
Zondag
17.00 – 21.00 uur
Keuken
17.00 – 19.30 uur

Busdiensten

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

Niet op zater-, zon- en feestdagen.
Op werkdagen:
Nieuw-Balinge - Hoogeveen Lijn 37
07:20 uur*

14:09

08:20

16:36

10:26

17:36*

12:26

18:09

Snacks kunnen op vrijdag en zondag ook telefonisch Nieuw-Balinge - Westerbork Lijn 37
besteld worden: (0528) 32 13 00.
07:31
13:31 x
Verder is het dorpshuis op alle dagen geopend op
afspraak, voor diverse activiteiten.

08:31*

15:31

09:48 x

16:31*

11:48 x

17:31 x

* niet in de kerst-, zomer en kleine vakantie
x rijdt niet verder dan Orvelte.
Voor uitgebreide dienstregeling:
www.9292.nl Tel. 0900 92 92
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GJVV
Bestuur:
Voorz. Evelien Sok
Penn. Fia Jager
Secr. Delia Slomp
Lid
Heidi Koekoek
Lid
Mariska Schonewille

Welzijnswerk Midden-Drenthe
Loket voor zorg- en dienstverlening
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.

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

32
32
32
32

14
12
10
10

82
24
11
24

Wanneer is er wat te doen?
DINSDAG; Volleybal
Herenvolleybal (16+)
20.30 – 21.30
WOENSDAG; Volleybal
Dames Recreanten 1
19.00 – 20.00
Dames Recreanten 3
20.00 – 21.00
DONDERDAG; Volleybal
Dames Recreanten 2
19.30 – 20.30
DONDERDAG: gymnastiek
1e groep, vanaf 4 jaar
17.15 – 18.00
2e groep
18.00 – 18.45
3e groep
18.45 – 19.30
De kosten zijn: tot 18 jaar € 30,- per half jaar en
vanaf 18 jaar € 40,- per half jaar.
Nieuwe leden kunnen we altijd gebruiken.
Dus: KOM EENS LANGS ALS JE DURFT!

Er is momenteel geen inloopspreekuur meer
op dinsdagmorgen in Nieuw-Balinge,
vanwege te weinig bezoekers. Mocht u toch
hulp nodig hebben, bel onderstaand
telefoonnummer en men maakt een
afspraak met u!
Voor informatie over o.a.
- ouderenadviseur
- de klussendienst
- de plusbus
- beperking en chronisch zieken
- hulp oproep systeem
- hulpverlening bij u thuis
kunt u bellen met S.W.O. in Westerbork.
Tel. locatie Westerbork (0593) 33 39 20
ma t/m do van 08.30 – 16.00 uur
vrijdag van 08.30 – 12.00 uur.
www.welzijnswerkmd.nl

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

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

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

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

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

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

Openingstijden winkel:
Maandag
Dinsdag t/m donderdag
Vrijdag
Zaterdag

09.00 tot 17.30 uur
18.30 tot 20.00 uur
08.00 tot 17.30 uur
18.30 tot 20.00 uur
08.00 tot 17.30 uur
08.00 tot 16.00 uur

Volkstuinvereniging Nieuw Balinge
Tuinhuur: €10,- per jaar voor 100m2 beste grond.
Info bij de secretaris: Gert Jan Prins. Tel.: 321174.

Maandag: overdag en ‘s avonds
Dinsdag: overdag en ‘s avonds
Woensdag: overdag
Donderdag: overdag
Vrijdag: overdag
Behandeling op afspraak.
Anne Hekker; IJzer en metalen
IJzer en metalen, Anne Hekker komt het
halen! Het kan ook gebracht worden.
Melkbussen, accu’s, fietsen, kabel,
aanhangwagens enz.

Nieuwe leden zijn altijd welkom!

Website Nieuw-Balinge
www.nieuwbalinge.eu
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Haarweg 91, Nieuw-Balinge.
Tel. (0528) 32 13 84
Ziet u info die niet juist is of mist u iets?
Laat het de redactie weten!
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