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In deze editie van Kontakt leest u
onder andere:
Nieuws uit groep 3 en 4 van de
Meester Sieberingschool.
Een lekker recept.
Er is weer rommelmarkt bij de
Hervormde Kerk.
Een column van Alexandra over het
paasvuur.
Merle en Denise zamelden geld in
voor een weeshuis in Gambia.
Er is weer een fakkeloptocht naar
de paasbult.
De wandel4daagse zoekt nog steeds
vrijwilligers.
Binnenkort dansdemonstraties in de
Heugte.
Nieuw van Plaatselijk Belang.

…en nog veel meer!
We wensen u veel leesplezier!
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Het raadselspel
De oplossing van het raadsel in de maart
editie van Kontakt is:
De echo.
De winnaar van deze maand is: Ina Zijnge.
Ina, de prijs komt snel jouw kant op!

De prijsvraag van de maand april luidt als volgt:

Als er een gat in zit, zit er geen gat in.
Als er geen gat in zin, zit er een gat in.
Wat is het?

Stuur uw antwoord in voor 21 april 2017!
Het antwoord op de prijsvraag kunt u mailen naar: redactiekontakt@outlook.com of
inleveren op 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 de oplossing en vertellen we u wie de
prijswinnaar is geworden!
________________________________________________________________________

Kinderclub: Woensdag 10 mei 2017
Woensdag 10 mei 2017, van 15.00 uur tot 16.30 uur hebben we weer een leuke kinderclub
middag. We gaan knutselen onder leiding van Jacqueline Zwiebel, van Kreakracht. We gaan
nog niet verklappen wat we gaan knutselen, want dat is een verrassing. Knutselen met
Jacqueline is altijd leuk en gezellig!
Kom je ook? Geef je dan op voor 3 mei bij:
Manuela Mulderij, Vossenveen 18 Nieuw-Balinge
Tjitske Bruinenberg, Haarweg 39 Nieuw-Balinge
Onderstaande opgavestrook graag inleveren voor 3 mei 2017.
--------------------------------------------------------------------------------------------------Kinderclub 10 mei 2017
Naam:___________________________________________________________
Leeftijd:__________________________________________________________
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Survival Tiendeveen (15 jaar en ouder)
Werkgroep Survival Tiendeveen organiseert 16 juni 2017 voor de 12e
keer een survival voor de leeftijd van 15 jaar en ouder.
Dus wil jij je eigen grenzen verleggen en durf jij het aan om
spannende spectaculaire opdrachten uit te voeren. Twijfel dan niet en
geef je op t/m 9 juni 2017. Minimaal 5 personen en maximaal 6
personen per ploeg. Maar VOL = VOL.
Datum: 16 juni
Tijd: 18.30 uur (vertrekt de 1ste ploeg)
Bij het M.F.C.
Plaats: Tiendeveen
Opgave bij: reinderymker@hetnet.nl
Kosten: € 40,00 per team.
Bij opgave betalen via rekeningnummer NL75RABO0121169650 t.n.v. Stichting Michelina.
Teamnaam wel vermelden. Meer info via www.survivaltiendeveen.nl.
De jeugdsurvival word ook gehouden op 16 juni.
Opgave formulier GROTE SURVIVAL:
Vul onderstaand opgaveformulier in voor de survivaltocht op 16 juni 2017 in Tiendeveen.
En stuur dit terug t/m 9 juni aanstaande via e-mail of naar onderstaand adres:
Werkgroep Survival Tiendeveen. R. IJmker, Kerkweg 29, 7936 PC Tiendeveen
E-mailadres: reinderymker@hetnet.nl
De naam van de ploeg:
Contactpersoon
Adres
Postcode en woonplaats
Mobiel nummer die je tijdens de
survival meeneemt
E-mailadres
Leeftijd
Overige ploegleden
Naam

Woonplaats

Leeftijd

2
3
4
5
6
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Nieuws van de meester Sieberingschool, groep 3 en 4
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Recept: Carrot cake muffins
Ingrediënten
200 ml zonnebloemolie
250 gr witte basterdsuiker
klein scheutje vanille extract
200 gr bloem
2 theelepels bakpoeder
snufje zout
snuf kaneel
250 gr wortels (geraspt)
100 gr walnoten (grof gehakt)
3 eieren

Topping
150 gr roomkaas
75 gr boter
75 gr poedersuiker
hele walnoten voor de garnering
Materialen
muffin bakblik
mixer
18 muffinvormpjes

Bereiding
Verwarm de oven voor op 180 graden. Mix de olie, eieren, suiker en vanille extract goed
door elkaar. Zeef de bloem en bakpoeder er bij en voeg ook het zout en kaneel toe. Spatel
alles door elkaar. Schep dan ook de wortels er door (bewaar eventueel iets voor de
garnering) en de gehakte walnoten.
Vul de muffinvormpjes met het beslag. Gebruik je geen papieren vormpjes, vet dan de
muffinvorm goed in met boter. Bak de carrot cake muffins ongeveer 30 minuten tot ze
mooi goudbruin zijn.
Maak ondertussen de roomkaas
topping: mix de boter, roomkaas en
poedersuiker goed door elkaar tot er
geen klontjes meer in zitten. Haal de
muffins uit de oven en laat ze
afkoelen. Besmeer ze dan met de
roomkaas topping. Je kunt ook een
spuitzak gebruiken om mooie toefjes
te maken. Garneer eventueel met
wat wortel en een hele walnoot.
Bewaar ze op een koele droge plek.
________________________________________________________________________

Uitvoering GJVV; uit de
krant van Midden-Drenthe
Nieuw-Balinge - De uitvoering
van gymvereniging GJVV in
Nieuw-Balinge trok
vrijdagavond veel volk naar de
gymzaal. Het was weer sinds
enige jaren dat er een
uitvoering was.
De jeugdige gymleden zorgden
voor een onderhoudende
gymshow met sprongen en
andere acties in verschillende
gradaties. De gymvereniging
telt twee groepen.
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Paaswandeling en paasbrunch
Zondag 16 april organiseren we vanuit dorpshuis de
Heugte een mooie wandeltocht voor jong en oud.
Je kunt kiezen uit twee leuke routes:
15 km
Start 9.00 uur – 9.15 uur
5 à 6 km
Start 11.00 uur – 11.15 uur
Tussen 12.30 en 13.00 uur starten we met een paasbrunch.
Volwassenen €7,50
Kinderen €5,00
Opgeven kan t/m 11 april via
dorpshuisdeheugte@gmail.com
Startadres: Lijsterstraat 1,
Nieuw-Balinge, tel.: 0528321300

_____________________________________________________________________________________
Inzameling oud papier
Wederom willen we jullie bedanken voor het inzamelen van
het oud papier. In januari hebben we €677,- euro voor het
opgehaalde papier ontvangen. Hartelijk dank daarvoor
namens de kinderen en het team van de meester Sieberingschool.
We hebben vernomen dat in de oud papier containers soms ook andere goederen (zoals
bijvoorbeeld kleding) wordt aangetroffen. Dit is niet de bedoeling. Daarom het verzoek om
alleen papier/karton te verzamelen. Dank alvast!
________________________________________________________________________

Bericht van uw apotheek
Apotheek Tjan
Het Hoekje 43
7913 BB Hollandscheveld
Tel: 0528- 342995

Apotheek ’t Dwarsgat
Dorpsstraat 19
7916 PA Elim
Tel: 0528-352400

Als apotheek zijn wij geïnteresseerd in uw mening. Daarom is er een cliëntenraad in het
leven geroepen. Minimaal 2x per jaar komen de leden van de cliëntenraad met de
apothekers samen om allerlei zaken te bespreken. De leden van de cliëntenraad kunt u
benaderen wanneer u tips of aandachtspunten heeft die wij tijdens deze vergadering
kunnen bespreken. Urgente zaken horen wij uiteraard zo spoedig mogelijk zelf van u.
De cliënten die zitting hebben genomen in onze cliëntenraad zijn:
Mevr. M. Seinen,
Mevr. A. de Jonge,
Dhr. A.P. Heiner
Mevr. N. Kats
Mevr A. Wanders
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e-mailadres:
e-mailadres:
e-mailadres:
e-mailadres:
e-mailadres:

marianne78@online.nl
aleidadejonge@live.nl
apheiner@home.nl
kats.n@home.nl
aliewanders@gmail.com

(Hollandscheveld)
(Noordscheschut)
(Elim)
(Nieuw-Balinge)
(alle plaatsen)
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Even puzzelen…
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Familie- en jeugdtoernooi bij de Witteveense Boys

Familie voetbal 9 juli 2017
Een team met familie moet bestaan uit mannen, vrouwen en kinderen vanaf 14 jaar. Het
moet familie zijn, partners mag ook (vaste relatie). Dit is een 7x7 toernooi.
-

-

-

Aanvang 12.30 uur.
Starten om 12.45 uur.
Er moeten minimaal 2 vrouwen in het veld staan.
Na afloop is er ook een BBQ.
Vooraf betalen!
Onder de 6 jaar €2,50 p.p.
Boven de 6 tot en met 12 jaar €5,- p.p.
12 jaar en ouder €10.- p.p.
Voor de BBQ moet u zich vooraf voor opgeven, dit kan bij:
Roel Seele
(roel.seele@planet.nl)
Miranda Huizing
(miranda_huizing@hotmail.nl)
Als afsluiter wordt er nog een feestje gebouwd in de tent!

Dit evenement is ook juist bedoelt voor NIET leden!
Wij zouden het fijn vinden dat het een sportief toernooitje wordt, en dat we lekker kunnen
voetballen met z’n allen.
Opgeven kan bij Miranda Huizing. U kunt de papiertjes afgeven of versturen via de mail,
naar miranda_huizing@hotmail.nl.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Familienaam : ____________________________
Aantal personen : __________________________
Deelname BBQ (Hoeveel personen ) : __________
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jeugdtoernooi 9 juli 2017
Een team moet bestaan uit minimaal 7 personen tot en met 13 jaar. Het is een 7x7
toernooi. Je mag je als team opgeven, maar kun je geen heel team bij elkaar krijgen mag
je je ook opgeven als individu, dan zorgen wij dat je in een team komt. Na het
jeugdtoernooi vindt er nog een familievoetbal toernooi plaats. Na dit toernooi is nog een
BBQ.
-

12

Aanvang 11.00 uur.
Starten om 11.30 uur.
Na afloop is er ook een BBQ. Dit moet vooraf worden betaald!
Van 6 tot en met 12 jaar €5,- p.p.
12 jaar en ouder €10,- p.p.
Voor de BBQ moet u zich opgeven bij :
Roel Seele (roel.seele@planet.nl)
Miranda Huizing (miranda_huizing@hotmail.nl)
Dorpsblad Kontakt 2017

Dit evenement is ook juist bedoelt voor NIET leden!
Opgeven kan bij Miranda Huizing. U kunt de papiertjes afgeven of versturen via de mail,
naar miranda_huizing@hotmail.nl
Wij zouden het fijn vinden dat het een sportief toernooitje wordt en dat we lekker kunnen
voetballen met z’n allen.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Team naam : ____________________________
Eigen naam : _____________________________
Aantal personen : __________________________
Deelname BBQ (hoeveel personen ) : ___________
-----------------------------------------------------------------------------------------------------________________________________________________________________________

Oppasadresje gezocht
Ik ben Chantal Koekoek, ik ben 16 jaar en ik heb straks vier
maanden vakantie. En vind het super leuk om op te passen en heb
veel ervaring met verschillende leeftijden. Hebt u nog oppas nodig
in de zomer maanden, dan kunt u mij altijd een berichtje doen.
Ik ben beschikbaar vanaf 9 mei en dan in principe elke dag. Dus
het mogen ook vaste dagen zijn!
Als je geïnteresseerd bent, stuur mij dan gerust een berichtje.
Groetjes,
Chantal Koekoek
Tel.: 06 57116123
________________________________________________________________________
Tuintips voor de maand april
Voor je de brandnetels in je tuin te lijf gaat: weet dat het eigenlijk bijzonder nuttige
planten zijn. Een hoop vlinders gebruiken ze om er hun eitjes op te leggen en je maakt er
excellente plantenthee van, vol magnesium,
zwavel en ijzer. Pluk ze na een regenbui, dan
prikken brandnetels minder.
Als vaste planten enkele jaren oud zijn beginnen
de oudste delen in het midden af te sterven.
Daarom is het aan te raden om vaste planten om
de drie jaar eens uit de grond te halen. Deel of
scheur de plant in meerdere stukken en plant ze
terug als aparte planten in de tuin. Voor het
uitplanten de grond verrijken door er compost
door te mengen. Plant ze even diep als ze oorspronkelijk stonden. Vergeet na het inplanten
niet goed water te geven.
Dorpsblad Kontakt 2017
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Rommelmarkt bij de Hervormde Kerk

Rommelmarkt
Waar?
Wanneer?
Hoe laat?
Voor wie?

Bij de Herv. Kerk
Zaterdag 13 mei a.s.
Van 8:30 – 12:00 uur
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.
Heeft u nog bruikbare spullen voor de rommelmarkt? Op maandag 8 mei a.s. vanaf 18.00
uur worden deze opgehaald. U mag uw spullen aan de straat zetten, dan halen wij het op.
Grote meubels zoals kasten, bedden of bankstellen zijn niet meer welkom. En we zijn geen
grofvuildienst! Alvast bedankt!

Tot ziens op 13 mei vanaf 8.30 uur

________________________________________________________________________

Ideeën gevraagd!
Heeft u een idee voor een leuke rubriek in Kontakt? Zou
u graag een interview van een bepaald iemand willen
lezen? Zijn er dingen die we beter anders zouden kunnen
doen?
We horen het graag! Mail naar redactiekontakt@outlook.com of lever uw idee aan op een
briefje op het kopij adres of neem contact op met één van de redactieleden.
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Paasbult
Zaterdag 18 maart is voor de eerste keer het hek weer open gegaan bij de paasbult. Door
de vele regen vorige week, kwam menig auto vast te zitten (zie Facebook). Dankzij de
chauffeurs van de tractoren, waren ze snel weer los. De firma Hummel heeft een rij ijzeren
platen op de dam gelegd om dat probleem de komende weken te voorkomen, ze hebben
dat gesponsord. Bouwbedrijf Hilberink heeft er weer voor gezorgd dat wij deze weken weer
droog kunnen zitten, onze dank daar voor.
Geert en Albert

___________________________________________________________
Bericht van de organisatie van de wandel 4 daagse
We willen jullie alvast mededelen dat de wandel 4 daagse gehouden wordt van 13 t/m 16
juni. Noteer het alvast op de kalender of in de agenda. Wij hopen natuurlijk weer op een
mooi aantal deelnemers. Verdere informatie volgt.
Wij zijn op zoek naar vaders/moeders, opa’s/oma’s, dorpsgenoten of wie dan ook, die ons
willen helpen tijdens de 4 daagse. Lijkt het je leuk om o.a. eens post te zitten, of te helpen
bij de start en/of finish? Ook al is het maar voor één dag, alle hulp is welkom. Ook zijn wij
op zoek naar mensen die het organisatieteam willen komen versterken. Lijkt het je wat en
wil je er samen met ons voor gaan om de wandel 4 daagse voort te blijven zetten of wil je
eerst wat meer informatie, laat het ons weten!
Neem dan contact op met: Martha Prins, mpd.7@hotmail.com /
0528 321174 of met Korina Vos, korinavos@hotmail.com / 0528 321074.
We zien graag uw reactie tegemoet!
Groeten,
Het wandel 4 daagse team
Dorpsblad Kontakt 2017
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Jeugdsurvival Tiendeveen
Werkgroep Survival Tiendeveen organiseert 16 juni 2017 voor de 12e keer een

voor de leeftijd van 12 t/m 16 jaar.
Wie volgt de winnaar van vorig jaar The Pink Panthers uit Nieuw-Balinge op?
Dus wil jij je eigen grenzen verleggen en durf jij het aan om spannende en spectaculaire
opdrachten uit te voeren? Twijfel dan niet en geef je op! Dit kan t/m vrijdag 9 juni.
Minimaal 5 personen en maximaal 6 personen per ploeg.
Geef je op tijd op want: VOL = VOL
Datum:
16 juni 2017
Tijd:
19.00 uur (vertrekt de 1ste ploeg)
Plaats:
MFC Tiendeveen
Kosten:
€ 30,00 per team. Overmaken op NL75RABO0121169650.
De grote survival wordt gelijk met de jeugdsurvival gehouden.
Opgave formulier JEUGDSURVIVAL:
Vul onderstaande opgave formulier in voor de survivaltocht op 16-06-2017 in Tiendeveen.
En stuur dit terug voor vrijdag 9 juni aanstaande via e-mail of naar onderstaand adres:
Werkgroep Survival Tiendeveen | Kerkweg 29 | 7936 PC Tiendeveen
E-mailadres: reinderymker@hetnet.nl
De naam van de ploeg:
Contactpersoon
Adres
Postcode en woonplaats
Mobiel nummer die je tijdens de
survival meeneemt
E-mailadres
Leeftijd
Overige ploegleden
Naam

Woonplaats

Leeftijd

2
3
4
5
6
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Uit het archief van Kontakt: September 1975
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___________________________________________________________

Wilt u ook adverteren in Kontakt?
Dat kan!
Mail naar redactiekontakt@outlook.com
20
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…voor een dagje weg!
Horsepowerrun
Een circa 80 kilometer lange toertocht wordt jaarlijks gereden met zo’n 80 internationale
motorrijwielen, driewielers en zijspannen die gebouwd zijn vóór 1 januari 1921.
Deze 34ste Horsepowerrun begint bij het Gevangenismuseum te Veenhuizen (kop van
Drenthe). De route loopt via een 8 zodat ook de lunchstop in het gevangenismuseum in
Veenhuizen is. Tevens vindt hier de slotpresentatie plaats met prijsuitreikingen. Bekijk de
website voor de route.
Aanvangstijden
Zondag 23 april 2017
Start: 9.30 uur
Slotpresentatie:
omstreeks 15.00 uur

Prijzen
Toegang is gratis.

Bezoekersinformatie
Horsepowerrun
Gevangenismuseum
Veenhuizen

Vrijetijdsfair Norg
Bent u ook zo toe aan het voorjaar? Kunt u niet wachten tot het weer tijd is voor terrasjes,
leuke uitstapjes, ijsjes, kampeervakanties... Kortom heeft u ook de lentekriebels? Kom dan
alvast ideeën opdoen tijdens de jaarlijkse Vrijetijdsfair in Norg.
Gezellige stands, de lekkerste streekproducten, galerietjes, musea, funshop winkeltjes,
diverse buitenactiviteiten, fiets- en wandelroutes, informatie over prachtige natuurgebieden
in de nabije omgeving en diverse kinderactiviteiten. Volop leuke, lekkere, spannende en
leerzame activiteiten!
Aanvangstijden
Zondag 9 april 2016:
10.30 - 17.00 uur

Prijzen
Entree €1,- p.p.
Kinderen gratis.
Honden zijn aangelijnd welkom.

Bezoekersinformatie
De Norgerberg
Langeloerweg 63
9331 VA Norg

Rommelmarkt Noordscheschut
Op zaterdag 13 mei a.s. vindt de jaarlijkse rommelmarkt bij de Gereformeerde Kerk aan de
Drostenraai in Noordscheschut plaats van 10:00-13:00 uur.
Lammetjesdag in Lhee
Natuurmonumenten organiseert de jaarlijkse ‘lammetjesdag’ bij schaapskooi ‘Achter ‘t
Zaand’ in Lhee. Dit voorjaar krijgt de kudde er ruim 200 lammetjes bij, een feest om te
zien. Er staat beschuit met muisjes klaar voor alle bezoekers. Herder Johan Coelingh geeft
uitleg over zijn kudde Drentse heideschapen. Komt u ook gezellig met het hele gezin naar
de schaapskooi om met de lammetjes te knuffelen? U bent van harte welkom. Wel vooraf
aanmelden via de website van Natuurmonumenten.
Aanvangstijden
Zondag 9 april 2016:
13.00 - 16.00 uur
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Prijzen
Entree €2,50 per persoon.
Gratis toegang voor
(OERRR)leden van
Natuurmonumenten (op vertoon
ledenpas) en kinderen t/m 3
jaar.

Bezoekersinformatie
Schaapskooi 'Achter 't Zaand'
Achter 't Zaand 4
7991 NG Lhee
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Een interview met…
Jan en Aukje Slomp van Bi’j Oons
Op een vrijdagavond in maart werden we
verwacht bij ‘Bi’j Oons’. De stamtafel zat nog
vol met ‘eters’ die aan het nagenieten waren
van een heerlijk maaltijd. Het rook er lekker
naar lasagne en er werd gezellig gekletst en
gelachen. Kortom, er hing een gezellige sfeer.
We werden hartelijk ontvangen met een kop
koffie en heerlijke eigengemaakte cake met
walnoten.
Jan en Aukje zijn twee jaar geleden verhuisd van de Verlengde Middenraai naar de
Voornweg 1, beter bekent als ‘de voormalige Christelijke basisschool’. Ze hebben de
basisschool omgetoverd tot een veelzijdige accommodatie met vele mogelijkheden. De
verbouwing is ons zeker niet ontgaan en het werd nodig tijd voor een interview in Kontakt.
Willen jullie je voorstellen?
Het gezin bestaat uit Jan (58), Aukje (52) en hun 3 kinderen Wiljo (30), Jeanet (28) en
Hanneke (27). Daarnaast hebben ze een kat, schapen en kippen. Jan woont zijn hele leven
al in Nieuw-Balinge. Toen Aukje bij haar zus kwam wonen (winkel van Blanken) leerde ze
Jan kennen en in 1985 zijn ze getrouwd.
Hoe is het idee ontstaan om Bi’j Oons op te richten?
Het idee voor een koffie- en theehuis is ontstaan doordat Jan, wanneer hij bijvoorbeeld in
de tuin aan het werk was, regelmatig de vraag van voorbijgaande fietsers kreeg waar ze
een kop koffie konden drinken. Noordscheschut is de dichtstbijzijnde plek waar dit kon en
dit vonden ze eigenlijk jammer. De school stond al 5 jaar leeg en op een zondag hebben ze
bedacht dat het ontzettend leuk zou zijn om met hun dochter Hanneke het pand te kopen
en er iets leuks mee te doen. Jan had al snel bedacht hoe het pand er uit moest gaan zien.
En zo zijn ze aan dit avontuur begonnen, waarna langzaam alles op zijn plek viel. Op 25
februari 2015 zijn ze verhuisd. Tevens hebben Hanneke en Wiljo er hun appartement, elk
met een eigen ingang. Jan geeft aan dat de woning levensloop bestendig is, waardoor ze
hier kunnen blijven wonen als ze ouder worden en meer hulpbehoevend zijn.
Hoe zijn jullie op deze naam gekomen?
De naam Bi’j Oons kwamen ze tegen, maar dan
anders geschreven, en sprak ze meteen aan. Jan
en Aukje willen dat de mensen zich bij hun thuis
voelen. Ze willen gezelligheid bieden en iedereen
is er welkom. Als voorbeelden noemen ze dat er 2
mannen op de fiets uit Hoogeveen kwamen, die
vanwege de gezelligheid opnieuw langskwamen.
Ook een damesfietsclub uit Drijber en Westerbork
komt regelmatig koffie drinken. Bi’j Oons biedt
een veelzijdigheid aan mogelijkheden. Het
belangrijkste is dat ze ‘gezelligheid’ bieden.
Wat heeft Bi’j Oons te bieden? Wat organiseren
jullie?
Bi’j Oons is 7 dagen per week geopend van 10.00
tot 22.00 uur. In het weekend zijn ze geopend tot
de gezelligheid voorbij is. Men kan er een kop
koffie of thee komen drinken, er kan een feest gegeven worden (verjaardag, familiedag
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enz.), er kan gegeten worden (high tea, frituur, alles is mogelijk), er worden workshops
gegeven (bloemschikken en taarten versieren), er zijn kaartjes, cadeautjes en bloemen te
koop, kinderfeestjes kunnen er gegeven worden en er is ijs te koop (los ijs en schepijs).
Aukje geeft aan dat ze inspelen op de wensen van de mensen. Jan zegt: “Zeg maar wat je
wil en daar passen wij een mouw aan.” Zo kunnen ze ook fiets- en wandeltochten
aanbieden gecombineerd met bijvoorbeeld een lunch. Tevens benoemt Jan dat ze zijn
aangesloten bij een app ‘fietsroute netwerk’, waarbij mensen een app krijgen waar ze op
de route iets kunnen eten of drinken. Elke woensdagavond is het haak- en breicafé open en
zit de stamtafel gezellig vol. Iedere vrijdagavond kan er meegegeten worden voor een
bedrag tussen de 6 en 8 euro. Aukje mag graag koken en als u vóór donderdag doorgeeft
dat u mee wil eten, dan staat er op vrijdagavond een heerlijke maaltijd voor u klaar. Ook
mogen de ‘mee eters’ een voorstel doen voor een volgende maaltijd. Het menu voor de
maand april vermelden we onderaan het interview. Aukje geeft aan dat ze hoopt dat de
ouderen en alleenstaanden de weg naar Bi’j Oons zullen vinden zodat ze niet alleen hoeven
te eten. Natuurlijk zijn ook de mensen welkom die geen tijd hebben om te koken of die de
gezelligheid op willen zoeken.
Ook heeft Hanneke in het gebouw haar bloemen- en cadeauwinkel. Iedere donderdag haalt
zij verse bloemen. Tevens is het mogelijk om bloemstukken op bestelling te laten maken.

Hebben jullie nog (uitbreidings) plannen voor de toekomst?
Naast al het huidige aanbod hebben Jan en Aukje nog veel ideeën. Binnenkort willen ze een
soort van bibliotheek openen. Wanneer u een boek van uzelf brengt, mag u kosteloos een
boek meenemen. Ook hebben ze ideeën om bijvoorbeeld een knapzakroute uit te zetten
waarbij mensen wat lekkers meekrijgen om tijdens een wandel- of fietsroute te nuttigen.
Aukje benoemt dat ze ook heeft nagedacht om iets voor de ouderen te organiseren.
Bijvoorbeeld één keer in de maand een lunch tegen een kleine vergoeding. Jan wil de
dierenweide nog uitbreiden met een pony en wat kippen. De peuterspeelzaal en
kinderopvang komen regelmatig kijken en de kinderen vinden het leuk om de dieren te
zien. Hier genieten zowel Jan als de kinderen van.
Hebben jullie ook personeel in dienst? Helpen de kinderen mee? Of doen jullie alles zelf?
Dit alles doen Jan en Aukje zeker niet alleen. Ze krijgen hulp van hun kinderen en ook
vrienden helpen graag. Dinie helpt iedere maandag. Zij helpt met schoonmaken, koken of
helpt in de tuin. Jan en Aukje zijn erg blij met ieders hulp.
Dorpsblad Kontakt 2017
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Waar kan men meer informatie vinden over Bi’j Oons?
Mocht u meer willen weten over Bi’j Oons dan is meer informatie te vinden op de
Facebookpagina, in Kontakt en bij bijzondere activiteiten wordt er huis aan huis een folder
verspreid. Natuurlijk kunt u contact opnemen met Jan en Aukje als u vragen heeft.
Willen jullie verder nog iets kwijt?
Met koningsdag is Bi’j Oons open. Er wordt muziek geregeld en de BBQ staat dan klaar.
Voor meer informatie kunt u de Facebookpagina in de gaten houden en er wordt een folder
verspreid.
We bedanken Jan en Aukje voor hun gastvrijheid en wensen ze veel succes en plezier met
Bi’j Oons!
E. & R.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Menu voor de maand april Bi’j Oons
7 april
14 april (Goede vrijdag)
21 april
28 april

Twee soorten soep met lekkere broodjes
Gourmetten
Meerdere soorten groentes, gebakken aardappelen en een
kippenpoot of kipfilet
Hachee met rode kool en aardappelpuree

De kosten zijn tussen de 6 en 8 euro per persoon. De kosten voor het drinken komen hier
overheen. Graag vóór donderdagavond doorgeven als u mee wilt eten. Aukje doet op
vrijdag de boodschappen. (Wellicht handig om te weten: er is de mogelijkheid om te
pinnen.)

_____________________________________________________________________________________
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Inzameling voor weeshuis Gambia
U heeft ze een tijdje terug vast zien lopen in het
dorp, bepakt en bezakt... Denise en Merle
waren druk bezig met een inzamelingsactie
voor Weeshuis Fatou in Gambia. Veel... héél
véél flessen wisten ze op te halen bij de mensen
thuis, om een mooi bedrag voor de meisjes in
Gambia op te halen. Na vuilniszakken vol
flessen te hebben ingeleverd bij verschillende
supermarkten, hebben ze een totaalbedrag van
€37,- weten binnen te slepen. Vol trots hebben
de meiden het geld overhandigd aan Tina
Mennink.
€37,- is best veel vonden de meiden, maar wat
is hier nu precies de waarde van in Gambia,
vroegen ze zich af... Volgens Tina is dit
ongeveer een maandloon voor een werknemer
in Gambia. "Een maandloon!" Voor ons bijna
niet voor te stellen... Van dit geld kunnen ze
daar dus heel wat maaltijden en andere
lekkernijen kopen! Een zeer geslaagd doel dus
voor Denise en Merle!
Mocht u ook uw steentje willen bijdragen aan
Weeshuis Fatou in Gambia, zomerkleding voor
dames en meisjes is erg welkom! Dus mocht u
kleding over hebben, te groot, te klein, lever
het dan in bij:
Tieme en Tina Mennink
Kievitstraat 23
Nieuw-Balinge
Namens Denise en Merle:
Onwijs bedankt voor jullie bijdrage aan de
inzamelingsactie!

________________________________________________________________________

Rommelmarkt
Bij de Herv. Kerk
Op 13 mei
Van 8.30 tot 12.00 uur
Welkom!
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Terogge naor vrogger
Wanneer: 15 april 2017
Waar: Dorpshuis de Heugte
Hoe laat: 21.00 uur tot de late uurtjes
Entree: € 3,00
Dit wil je niet missen!
Een heerlijke avond met herkenbare muziek.

Verkleed je in de stijl van welk jaar/tijdperk je geboren bent.
Er is een mooie prijs te verdienen voor wie het mooist verkleed is.
Georganiseerd door Jeugdsoos Kentucky.

_____________________________________________________________________________________
Ruiters en menners in het
Mantingerveld
Natuurmonumenten heeft samen met
de werkgroep ‘ruiterpaden
Mantingerveld’ het natuurgebied
toegankelijker gemaakt voor ruiters en
menners. Zo zijn er afgelopen jaar
nieuwe hekken geplaatst waardoor
ruiters en menners makkelijk toegang
hebben tot het gebied. Ook zijn er
opstap stammetjes geplaatst zodat het
makkelijk is om van en op je paard te
stappen.
Men moet wel lid zijn van
Natuurmonumenten om hiervan gebruik te kunnen maken en men dient een vergunning
aan te vragen om in het gebied te mogen rijden. Deze kan aangevraagd worden bij
Natuurmonumenten. De vergunning bedraagt €15,-. Elk nieuw lid ontvangt een route
omschrijving met de ruiter- en men paden.
De vergunning is aan te vragen bij het beheerkantoor van Zuid-Drenthe te Ruinen:
Tel.: 0522 – 47 62 00.
We hopen op een heerlijk rij en men seizoen in 2017 en wie weet komen we elkaar tegen.
Werkgroep ruiter- en menroute Mantingerveld
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Smokkeltocht! Tienersoos Teenspirit
Aan alle tieners van groep 8 t/m 15 jaar:
Tienersoos “Teenspirit” organiseert een gezellige en bovenal
spannende smokkeltocht! Welke groep lukt het om zo veel mogelijk
smokkelwaar te smokkelen zonder dat de douaniers hier lucht van
krijgen…
Heb je zin in weer eens een activiteit van de tienersoos, of zit je in groep 8 (dan mag je
voor het eerst meedoen) en lijkt het je leuk? Geef je dan snel op!
Wanneer:
Aanvang:
Kosten:
Opgave:
Bijzonderheden:

Vrijdag 28 april
21.00 uur bij Dorpshuis “de Heugte”
€1,50 per persoon
Alleen vooraf! Opgeven kan t/m 12 april via:
henriettekreeft@hotmail.com
Groepjes van maximaal 6 personen.
Doe je oude kleren aan en geen zaklamp mee.

We hopen natuurlijk op een grote en nieuwe groep enthousiaste tieners!

_____________________________________________________________________________________
Felicitatiepagina

Yannick Wind
wordt 12
op 13 april!

__________________________________________________________________
Fakkeloptocht
Tweede paasdag 17 april 2017:
Fakkeloptocht naar de paasbult
Uitdelen fakkels vanaf 18.30 uur! Halverwege de straat Koolveen.
We steken samen het vuur aan met de fakkels.
Kleine kinderen onder begeleiding van hun ouders / verzorgers.
Dorpsblad Kontakt 2017
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Bericht van de gemeente Midden-Drenthe over afvalinzameling

___________________________________________________________
NLdoet
In het kader van NLdoet
waren op vrijdag 10
maart jl. een groepje
vrijwilligers actief om de
jeu de boules baan bij
ons buurthuis 'de
Heugte' een
opknapbeurt te geven.
Dit initiatief werd mede
gesponsord door het
bedrijf Strijker &
Strijker uit NieuwBalinge die daarvoor
een trilplaat ter
beschikking stelde.
Alle initiatiefneemsters
en deelnemers hartelijk
dank daarvoor!
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Ingezonden verhaal
PAASVUUR
Komen jullie ook? Roepen onze buren. Het is Pasen in Denemarken en de camping loopt
leeg. Wij er achteraan. Na vijf minuten lopen komt ons al een rosse gloed tegemoet, de
hemel verkleurt, het donker begint op te lichten. We beginnen te hollen: Een vuur! Nog
even en we staan verbijsterd stil. Huizenhoog, rood, oranje, goud, geel, kronkelend,
trillend, streven de vlammen naar boven de duisternis in. Fel en heftig, stralend verlichten
ze de enorme kring van mensen om hen heen. De opgeheven gezichten worden
onwezenlijk verlicht. Er worden steeds meer takken aan gedragen en op het wilde vuur
gegooid, want het moet hoger, nóg hoger groeien, nóg machtiger.
Bloemenkinderen met opgewonden rode gezichtjes die onder
grote groene bladeren uit piepen, dansen er om heen. De mensen
zien er allemaal verhit uit, lachen, praten, wijzen.
Een kleine jongen stopt ons een blaadje in de hand met een
Deens lied erop en iedereen begint te zingen; maar ik kan alleen
maar kijken, kijken naar dit overweldigende, wonderlijke
schouwspel, de sprankelende kleuren in me opnemen, de lange
vurige tongen die zó hoog de donkere hemel in lekken.
As dwarrelt op onze hoofden. Nog nooit heb ik zó’n geweldig vuur
gezien. Het ruikt verrukkelijk. En verwarmt ons met zijn
knetterende oranje armen. Ik zie het leven, het woeste geschitter
van verzengende, heftig golvende vlammen, het lijkt of het nooit
meer uit zal gaan. En wij kunnen er niet genoeg van krijgen.
In Jutland zeggen ze dat bij Oostenwind, de vuren uit Funen te
ruiken zijn. Nou, dat verbaast me niets. We blijven staan tot
eindelijk, eindelijk de duisternis het wint en de as de wereld
vergrijst. Stil gaan we naar de camping terug en zitten nog lang
zwijgend in de stille avond.
Alexandra van’t Veer
________________________________________________________________________

Koek ’n sopie
Ook dit jaar staat op 17 april jeugdsoos Kentucky weer
bij de paasbult met de keet.
Voor de kinderen is er weer een zakje chips en iets te drinken.
Ook gaan we weer heerlijke hamburgers bakken.
Veel plezier!
Team Kentucky
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Bericht van Oes Plekkie
Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat
kinderen die veel tijd in de natuur doorbrengen,
minder snel ziek worden. Ook de hersenen
worden door de frisse lucht gestimuleerd, waardoor kinderen zich beter kunnen
concentreren en de aandacht behouden. Dit was voor ons de drijfveer om het roer om te
gooien bij ons peuteraanbod. We hebben hier bij Oes Plekkie op loopafstand een
fantastisch bos, waar we naar ons idee te weinig mee deden.
Hier willen we graag verandering in brengen door 1 ochtend in het lokaal
te verruilen voor 1 ochtend in het bos! Dit houdt in dat de kinderen op
vrijdagochtend, met z’n allen richting het bos zullen gaan. In het bos is
een zo ecologisch en economisch mogelijk hutje gebouwd in
samenwerking met Staatsbosbeheer. Er is zo veel mogelijk gewerkt met
natuurlijke materialen, zoals houten paletten, houtsnippers, boomstronken en takken. Hier
en in het omliggende bos zal dan op spelenderwijze geleerd worden. In hun eigen hutje
kunnen ze droog zitten, worden verhalen vertelt en voorgelezen, gezellig rond het
kampvuurtje zitten!
Een greep uit ons aanbod zal zijn: in een boom klimmen, van een heuvel rollen,
een hutje bouwen in het bos,
een steen over het water ketsen, rennen in de regen,
vissen met een net en schatgraven op de speelweide.
Tevens hebben wij ons aangemeld bij OERRR, zodat we op de
hoogte zijn van die nieuwste ontwikkelingen en trends met
betrekking tot de natuur. Als ouder kunt u hier ook lid van
worden via: www.oerrr.nl, zodat u leuke tips en weetjes ontvangt. Ook staan hier leuke
activiteiten op vermeld!
Om te zorgen dat we alle vaardigheden stimuleren zal er ook 1 ochtend in de week
(woensdag) in het lokaal gespeeld en geleerd worden. Hier besteden we o.a. aandacht aan:
knippen en plakken, kralen rijgen, rollenspel en fijne en grove motoriek
Om een beter beeld te krijgen van de nieuwe Peuter Buitengroep, kunt u kijken naar het
volgende filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=14l7jed06qY
Vanaf vrijdag 7 april zullen we de vrijdagen te vinden zijn in het bos.
Mocht u geïnteresseerd zijn of wordt/is u kind (bijna) 2 jaar, kom dan gerust een ochtend
vrijblijvend een kijkje nemen bij de peuter buitengroep van Oes Plekkie. Aanvullende
informatie ligt voor u klaar op locatie.
Graag tot ziens bij Peuter Buitengroep Oes Plekkie!

_____________________________________________________________________________________
Dansliefhebbers opgelet!
Binnenkort dans demonstratie in Dorpshuis “De Heugte”
Streetdance Breakdance enz.
Heb je zin om te leren dansen?
Let dan op de brievenbus!

38

Dorpsblad Kontakt 2017

Dorpsblad Kontakt 2017

35

36

Dorpsblad Kontakt 2017

Een kleurplaat in paasstijl
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Bericht van Plaatselijk Belang ‘De Vooruitgang’
Plaatselijk belang houdt haar ledenvergadering 18 april
2017. Op de ledenvergadering zullen we de film ‘veilig
door het dorp’ vertonen.
Ook willen we iedereen bedanken voor de deelname aan
de trommelactie van onze werkgroep ‘dorpszorg’. De resultaten zullen binnenkort bekend
gemaakt worden. Daarna zal de werkgroep in samenwerking met plaatselijk belang aan de
slag gaan om zoveel als mogelijk te realiseren.
We hebben ons hard gemaakt voor een pad langs de Haarweg van de Mantingerweg naar
het fietspad. Dit is één van de gevaarlijke punten die kwam uit de inventarisatie van de
werkgroep ‘veilig door het dorp’. De gemeente is er hard mee aan de slag.
Verder zijn we samen met de gemeente aan het kijken naar ‘de dam’ om die te verfraaien.
Hopelijk kunnen we daar ook binnenkort meer over bekendmaken.
Wij zijn blij dat het oud-papier ophalen een enorm succes is. Bij velen zijn er 2 containers
vol en het ophalen zal misschien vaker moeten gebeuren.
________________________________________________________________________

Jaarverslag Plaatselijk Belang 19 april 2016
Aanwezig: Geertje Oelen, Gert Slomp, Peter Kroezen, Albert Wielink, Femmie Sok
Afwezig m.k.: Steven Meems, Niesje Kats
Aanwezige leden: Gerda de Weerd, Johan Vissia, Aaldert Kroezen
❖ De voorzitster Geertje Oelen opent de vergadering en heet iedereen welkom.
❖ De notulen van vorig jaar worden besproken. Het strooiveld waar vorig jaar over
werd gesproken is in principe voor iedereen beschikbaar en een ieder kan hier as
verstrooien. Dit altijd in overleg met Natuurmonumenten. Hieraan zijn wel kosten
verbonden. Zie ook website Natuurmonumenten.
Het punt begraafplaats in Nieuw-Balinge is nu ten einde. Hiervan komt een stukje in
het maandblad Kontakt.
❖ Ingekomen stukken: Albert Wielink vertelt dat de werkgroep Mann stopt na 7 jaar
bezig te zijn geweest om er iets van te maken. De joodse werkkampen heeft
uiteindelijk besloten om verder te gaan in het Herinneringscentrum te Westerbork.
De provincie wil nu bekijken wat er nog voor mogelijkheden zijn. (De brief heeft in
maandblad Kontakt gestaan.) Ze willen er toch iets van maken want het verpaupert
nu helemaal en dat is voor het dorp Nieuw-Balinge geen reclame .
Natuurmonumenten is moeilijk in omgang wat betreft Munitiedepot, ook het snoeien
van het terrein om het munitiedepot ziet er niet uit, het is een verwilderd terrein. De
provincie wordt binnenkort uitgenodigd om aan te schuiven bij Plaatselijk Belang.
❖ Het financieel jaarverslag van de penningmeester, werd d.m.v. een PowerPoint
presentatie toegelicht. Met dank aan administratiekantoor André Mol en Gert Slomp.
❖ Verslag van de kascommissie: Er is decharge verleend door Ton Moret en Niesje
Kats. Benoeming van nieuwe kascommissie is Ton Moret en …? Als reserve is Aaldert
Kroezen bereid gevonden om plaats te nemen.
❖ Jaarverslag dat staat afgedrukt in Kontakt:
✓ Hierover is een punt van aandacht. Het brengen van snoeiafval tijdens de
inbrengdagen bij het paasvuur, loopt een beetje uit de hand. Er is nu

42

Dorpsblad Kontakt 2017

❖

❖

❖

❖
❖

afgesproken dat de grote wagens niet meer storten op de bult, maar apart.
Later wordt dit afval bij de paasbult gevoegd. De toezichthouders kijken wat
er gestort wordt en kunnen dan gelijk actie ondernemen. Afgelopen jaar bleek
weer dat er stobben gestort worden en aangezien de regels volgend jaar
verscherpt worden, proberen wij het op deze manier te voorkomen.
✓ De dorpsvisie wordt besproken o.a. leefbaarheid/zorg. Het is de bedoeling dat
er een werkgroep is die hiermee bezig gaat. De werkgroep zal uit
verschillende disciplines bestaan. Actiepunten zijn o.a voetpad, parkeerhavens
langs de Haarweg, fietspad aan de stille kant richting Mantingerdijk,
aanpasbaar-bouwen/woningen. Zowel voor ouderen en jongeren. De
bedoeling is om de actiegroep compleet te hebben en dan te beginnen na de
zomervakantie. Plaatselijk Belang komt hierop terug tijdens de reguliere
vergadering.
Een presentatie van het kunstwerk bij de dam wordt bekeken en nu is het zaak om
voldoende subsidies te krijgen. (Alle werken bij water worden kunstwerken
genoemd). Vanaf nu worden ook subsidiefondsen aangeschreven.
Bestuursverkiezingen: Johan Vissia en Gerda de Weerd hebben zich bereid gevonden
om deel te nemen in het bestuur. Geertje Oelen en Albert Wielink nemen afscheid.
✓ Albert Wielink blijft ons nog wel steunen in een adviserende rol
Het bestuur ziet er nu als volg uit:
✓ Peter Kroezen
voorzitter
✓ Steven Meems
secretaris
✓ Gert Slomp
penningmeester
✓ Femmie Sok
bestuurslid
✓ Gerda de Weerd bestuurslid
✓ Johan Vissia
bestuurslid
Geertje Oelen heet de nieuwe leden hartelijk welkom.
Er zijn geen vragen voor de rondvraag en daarmee sluit Geertje de vergadering. Ze
bedankt iedereen, geeft nog een rondje van Plaatselijk Belang en wenst een ieder
wel thuis.

________________________________________________________________________

Appelbomen Breistroekenweg
Er zijn door de gemeente Midden-Drenthe drie nieuwe bomen geplant
aan de Breistroekenweg, het zijn appelbomen (goudrenet). De drie
perenbomen waren al verwijderd, doordat er een ziekte in zat.
________________________________________________________________________

Contributie S.V. Nieuw-Balinge
De contributie van S.V. Nieuw-Balinge gaat normalerwijs
altijd per automatische incasso.
Deze 2e periode van seizoen 2016/2017 zal per factuur gaan
in plaats van automatische incasso. Op deze factuur zal
rekening worden gehouden met een eventuele correctie in
de 1e periode van seizoen 2016/2017.
De donateurs, die ons gemachtigd hebben, zullen wel per automatische incasso verlopen.
Dorpsblad Kontakt 2017
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Activiteitenkalender april /mei

APRIL
8 april

Uitvoering VDO

15 april

Paaseieren zoeken ijsvereniging

15 april

Dansavond de Heugte

15 april

Terogge naor vrogger door de jeugdsoos

16 april

Paaswandeling + brunch de Heugte

17 april

Paasbult Koolveen + fakkeloptocht

18 april

Ledenvergadering Plaatselijk Belang

23 april

Ons cluppie - Anna Best – Paranormaal

28 april

Smokkeltocht Tienersoos

29 april

Bingo de Heugte

MEI

44

10 mei

Kinderclub

13 mei

Oud papier

13 mei

Rommelmarkt Hervormde Kerk

20 mei

Dansavond de Heugte

27 mei

Bingo de Heugte
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Huisartsen

Openingstijden Gemeentehuis

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
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

• Westerbork, B.G. van Weezelplein 10
Dinsdag van 8.30 tot 12.00

Fysiotherapie

Weekenddiensten

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

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 2017
Chr. Geref. Kerk Nieuw-Balinge

Preekrooster 2017
Ned. Hervormde Kerk Nieuw-Balinge

● Zondag 9 april
9.30 uur Ds. R. Kok
14.30 uur Ds. R. Kok
● Vrijdag 14 april (Goede Vrijdag)
19 .30 uur Ds. G. van de Groep
● Zondag 16 april (eerste Paasdag)
9.30 uur Ds. W. van Benthem
14.30 uur Ds. W. van Benthem
● Maandag 17 april (tweede Paasdag)
9.30 uur Ds. H.D. Rietveld
● Zondag 23 april
9.30 uur Kand. C. Cornet
14.30 uur Kand. C. Cornet
● Zondag 30 april
9.30 uur Ds. W. Steenbergen
14.30 uur Ds. J. de Bruin
● Zondag 7 mei
9.30 uur Ds. P. Roos
14.30 uur Ds. P. Roos
Wijzigingen voorbehouden. In de ochtend is er
oppas voor de kleinsten in het jeugdgebouw ‘Het
Anker’.

• 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

● Zondag 9 april
10:00 uur ds. J. Boer (Ermelo)
19:00 uur ds. G.H. Molenaar (Doornspijk)
● Vrijdag 14 april (Goede Vrijdag)
14:00 uur ds. M. Noorderijk
19:30 uur ds. A. van Herk (Hasselt)
● Zondag 16 apr. (1e Paasdag)
10:00 uur ds. P. Vermeer (Wezep)
19:00 uur ds. M. Noorderijk
● Maandag 17 apr, (2e Paasdag)
10:00 uur ds. M. Noorderijk
● Zondag 23 apr.
10:00 uur ds. M. Noorderijk
19:00 uur ds. H. Westerhout (Hasselt)
● Zondag 30 apr. (einde meivakantie)
10:00 uur ds. H.G. v.d. Ziel (Ooltgensplaat)
19:00 uur ds. A.N. v.d. Wind (Hollandscheveld)
● Zondag 7 mei
10:00 uur prop. M.G.M. Mudde (Nijkerk)
19:00uur ds. M. Noorderijk
Wijzigingen voorbehouden. In de ochtend is er
oppas voor de kleinsten in de consistorie bij de
kerk.

Gym 55+ers in Dorpshuis de Heugte

Koersbal in Dorpshuis de Heugte

Dinsdag van 9.15 uur tot 10.00 uur,
Loop gerust eens binnen!

Woensdag van 9.30 uur tot 11.30 uur.
Nieuwe leden zijn welkom!
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Ophaalschema containers
Iedere woensdag
04-04 GRIJS
19-04 GROEN
05-04 GROEN
26-04 ORANJE
12-04 ORANJE 02-05 GRIJS

03-05 GROEN
10-05 ORANJE
17-05 GROEN

Oud Papier
Oud papier wordt opgehaald door de mr.
Sieberingschool op 13 mei, 8 juli, 23 september,
18 november.
Vanaf 8.30 wordt het oud papier met een
pers/kraakwagen opgehaald. Het verzoek om
het papier gebundeld, in dozen of in de daarvoor
bestemde container, aan de weg te zetten. De
handvatten van de container naar de weg toe
zetten. LET OP: 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.

Contactgegevens Humanitas
• Midden-Drenthe
midden-drenthe@humanitas.nl
• Zuid-Drenthe
zuid-drenthe@humanitas.nl
• Tel. (0528) 27 79 92 | www.humanitas.nl
Ophalen grof vuil of container stuk?
Gemeente Midden Drenthe: (0593) 53 92 22
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

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

Kindcentrum Siebering (0-12 jaar)

Haarweg 27 – Tel. (0528) 32 13 55

Zoekt u opvang voor uw kinderen of wilt u
uw peuter voorbereiden op school dan
kunnen jullie terecht bij kindcentrum
Siebering.

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 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

S.V. Nieuw-Balinge

Op maandag-, woensdag- en vrijdagmorgen
van 8:30-11:30 is er peuteropvang voor
peuters van 2 tot 4 jaar. Op deze ochtenden
bereiden wij jullie peuters spelenderwijs
voor op de basisschool. We spelen in de
speelhoeken, we gaan knutselen, lezen een
boekje en zingen liedjes in de kring en leren
samen spelen. Een paar keer per jaar doen
we activiteiten met groep 1 en 2 van de
basisschool. Zo hebben de peuters een fijne
doorgaande lijn naar de basisschool en
maken we de overstap zo fijn mogelijk.
Naast deze peuterochtenden bieden wij ook
kinderopvang aan. Zo kan er voor de
peutergroep aan al eerder gespeeld worden
of na tijd een broodje gegeten worden. Ook
op andere tijden/dagen en in de vakanties
kan uw kind komen spelen bij ons. Elke dag
na 14:00 uur is er buitenschoolse opvang
mogelijk.
Kijk voor meer informatie op
www.kitsprimair.nl of kom eens gezellig
langs voor informatie en neem een kijkje.
Jeugd- en tienersoos

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.

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

Openingstijden dorpshuis de Heugte

S.V. Nieuw-Balinge

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Vrijdag
Keuken
Zaterdag
Keuken Bingo
Zondag
Keuken

De voetbalvereniging van Nieuw-Balinge
heeft een gezamenlijke jeugdafdeling met
Witteveen: WNBC ’09. Er zijn 8 jeugdteams.
Tevens zijn er 2 herenteams en 2
damesteams.

09.00
09.00
09.00
16.30
16.30
22.30
20.30
17.00
17.00

–
–
–
–
–
–
–
–
–

12.00
12.00
12.00
20.00
19.00
01.30
23.30
21.00
19.30

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

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

Voor meer info kunt u zich wenden tot het
bestuur:
Evelien Sok (voorzitter)
Inge Tump (afdeling jeugd)
Snacks kunnen op vrijdag en zondag ook telefonisch Winfred Sallomons (wedstrijdsecretaris)
besteld worden: (0528) 32 13 00.
Harry Hurink (penningmeester)
Netty Jager (ledenadministratie)
Verder is het dorpshuis op alle dagen geopend op
Miranda Schutte (scheidsrechtercoördinator)
afspraak, voor diverse activiteiten.
Lo Dijkstra (leden)
Website: www.svnieuw-balinge.nl
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GJVV
Bestuur:
Voorz. Evelien Sok
Penn. Fia Jager
Secr. Delia Slomp
Lid
Heidi Koekoek
Lid
Mariska Schonewille
MAANDAG; Volleybal
Dames recreanten 3 en 4
DINSDAG; Volleybal
Herenvolleybal (16+)
WOENSDAG; Volleybal
Dames Recreanten 1
DONDERDAG; Volleybal
Dames Recreanten 2
DONDERDAG: gymnastiek
1e groep, vanaf 4 jaar
2e groep
3e groep

Welzijnswerk Midden-Drenthe
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.

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

32
32
32
32

14
12
10
10

82
24
11
24

19.00 – 20.00
20.30 – 21.30
19.30 – 20.30
19.30 – 20.30
17.15 – 18.00
18.00 – 18.45
18.45 – 19.30

Welzijnswerk is er voor alle inwoners van de
gemeente Midden-Drenthe. U kunt met al
uw vragen op het gebied van wonen, welzijn
en zorg bij ons terecht. Maar ook met
vragen over bijvoorbeeld mantelzorg,
vrijwilligerswerk en leefbaarheid.
-U kunt ons bellen van maandag tot en met
donderdag van 08.30 – 17.00 uur en op
vrijdag van 08.30 – 12.00 uur op
telefoonnummer 088 16 51 200.
-U kunt een e-mail sturen naar:
beilen@welzijnswerkmd.nl
smilde@welzijnswerkmd.nl
westerbork@welzijnswerkmd.nl
-Of ons bezoeken:
Op maandag tot en met donderdag van
08.30 – 12.00 uur:

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!

*Karspelstraat 5, 9411 ND Beilen
*Stuurboord 1, 9422 HT Smilde
*Burg. v. Weezelplein 10, 9431 AG
Westerbork

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
penningmeester.pb@nieuwbalinge.eu.

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
08.00 tot
08.00 tot
08.00 tot

18.00 uur
18.00 uur
17.30 uur
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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