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Voorwoord

Colofon
Redactie
Evelien Sok
Karin Gils
Mellanie van den Bosse
Kopijadres
E-mailadres
Postadres
Bezorging
Dorp
De Breistroeken

(06) 13 86 00 18
(06) 30 68 49 46
(06) 28 99 16 80

: redactiekontakt@outlook.com
: Verlengde Middenraai 53a
7938 PA Nieuw-Balinge
: Familie Jager
(0528) 78 50 54
: Familie Koekoek (0528) 32 10 24

IBAN nummer
NL78 RABO 0369 4004 53
t.n.v. Plaatselijk Belang, o.v.v. Kontakt

Belangrijke punten voor het inzenden van kopij:
-

-

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:

Een leuke puzzel!
De datum voor de wandel4daagse
al in de agenda gezet?
De Heugte vraagt helpende
handen voor de klussendag.
De aankondiging voor de
fakkeloptocht naar het paasvuur.
Er zijn veel felicitaties!
Een nieuw huisdier van de maand.
De AED herhalingscursus zit er
weer aan te komen.
Een lekker recept.
Nieuws van de meester
Sieberingschool.
Alexandra schreef weer een
column
En… nog veel meer,
veel leesplezier!
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Het raadselspel
De prijsvraag voor de maand maart luidde als volgt:
Het juiste antwoord is:
718
We hadden 16 inzenders met het juiste antwoord.
We vinden het erg leuk dat er zo massaal
gereageerd wordt op de raadsels de laatste tijd!
De winnaar van deze maand is: Grietje Tielken!
Van harte gefeliciteerd! De prijs komt snel jouw
kant op.

De opdracht voor de maand april is als volgt:

Los de rebussen op!
We zoeken (in willekeurige volgorde): een lichaamsdeel, een eigenschap en een dier.

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________
Het antwoord op het raadsel 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.
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Recept: Spinazie ricotta aardappelomelet
Ingrediënten
450 g diepvries gesneden bladspinazie
3 el arachideolie
600 g bakaardappeltjes (zak, koelvers)
2 tl paprikapoeder
6 middelgrote eieren
250 g Galbani ricotta (verse kaas)
295 ml semi-zongedroogde tomaten (295 ml, AH
Excellent)
500 g gesneden champignons
Verhit de olie in een grote koekenpan en bak de
aardappeltjes met de paprikapoeder en wat zout 4
min. op hoog vuur. Laat ondertussen de spinazie
ontdooien en uitlekken in een zeef. Klop de eieren los
met de ricotta, peper en eventueel zout. Schenk het
mengsel over de aardappeltjes en zet het vuur lager. Bak de aardappelomelet in 10 min.
gaar op middelhoog vuur met de deksel op de pan. Keer halverwege met behulp van een
bord. Verhit 1 el van de olie uit het potje tomaten in een steelpan en bak hierin de
champignons 2 min. op middelhoog vuur. Voeg de spinazie in delen toe en verwarm 5 min.
Breng op smaak met peper en eventueel zout. Laat de aardappelomelet op een platte
schaal glijden en schep het spinaziemengsel erop. Verdeel de ricotta er in hoopjes over en
leg de semi-gedroogde tomaatjes erop. Snijd in punten en serveer.
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Felicitatiepagina

Op 1 april werd Marloes 29!
Van harte gefeliciteerd van Michel!

Freddie wordt 54 op 11 april!

Yannick wordt 13 april 14 jaar!
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Uitnodiging jaarvergadering
Plaatselijk Belang de Vooruitgang

De vergadering is alleen toegankelijk voor leden van de vereniging.
Maandag 15 april 2019
Algemene Ledenvergadering van Plaatselijk Belang,
om 20.00 uur in het dorpshuis “de Heugte” in Nieuw-Balinge

Agenda:

1) Opening.
2) Notulen van de jaarvergadering van 16 april 2018 (staan afgedrukt in Kontakt van
april 2019).
3) Ingekomen stukken.
3) Verslag penningmeester.
5) Verslag van de kas commissie:
Mevr. Anneke Kroezen en dhr. Albert Wielink.
6) Benoeming kas commissielid.
7) Jaarverslag werkzaamheden/activiteitenplan 2019.
8) Wisseling in het bestuur.
Mevr. M. Schonewille-Kelly is medio 2018 toegetreden tot het bestuur.
9) Lijst van aftreden:
2019 S. Meems, 2020 J. Vissia, 2021 T. Bemener en mw. M. Wielink
2022 mw. M. Schonewille-Kelly.
10) Rondvraag.
11) Sluiting.
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Jaarverslag Plaatselijk Belang 16 april 2018
Aanwezig: Johan Vissia, Steven Meems, Ton Bemener, Femmie Sok, Marianne Wielink
Aanwezige leden: Aaldert Span, Dineke Kats, Anneke Kroezen, Albert Wielink, José Post,
Aaldert Kroezen, Arnout en Anne Beijdals, Roelof Bisschop, Tinka Neutel (Gemeente)
1. Johan Vissia opent de vergadering en heet iedereen welkom op de 105de
ledenvergadering van Plaatselijk Belang De Vooruitgang.
2. De notulen van de jaarvergadering van 19 april 2017:
Rondvraag:
Anneke Kroezen merkt op: slechte bermen Haarweg niets aan gedaan. Tinka Neutel
noteert dit als aandachtspunt. Optie genoemd van passeerhavens a/d Haarweg,
maar dit is geen oplossing; de Haarweg is hiervoor te kort. Ook het melden van
zaken via de Gemeente app werkt niet goed; hoort hier niets op terug.
De brief naar loonwerkers i.v.m. maïscampagne (Hullenzandweg/Verl. Middenraai
heeft goed uitgepakt, dit jaar zal er weer een brief naar de loonwerkers gaan.
3. Er waren dit jaar geen ingekomen stukken.
4. Verslag van de penningmeester: Gert Slomp (als aftredend penningmeester) heeft
voor het fin. overzicht gezorgd en bij de kascontrole is e.e.a. overgedragen aan Ton.
Ton en Johan geven een korte toelichting. Aandachtspunten/opmerkingen:
Terugloop aantal leden Pl. Belang (e.e.a. had te maken met maaibeleid, maar hier
kan PB niets aan doen) Aantekening hiervan door Tinka gemaakt i.v.m.
subsidiebedrag van Gemeente aan Pl. Belang. Financiën ‘Kontakt’ positief en een
compliment hoe het er momenteel uitziet! Hierdoor ook meer adverteerders.
Groot gedeelte van de inkomsten van Pl. Belang gaan op aan AED kastjes (3 stuks),
maar veiligheid staat voorop. Voor de AED’s ontvangen wij ook bijdrage (o.a. via
DOM). Afgelopen jaar is met klein positief saldo afgesloten.
5. De kascommissie die bestaat uit Aaldert Kroezen en Anneke Kroezen hebben e.e.a.
gecontroleerd en het zag er keurig uit. Ze hebben dan ook decharge verleend.
6. Benoeming van de nieuwe kascommissie is Anneke Kroezen en Albert Wielink en als
reserve heeft Aaldert Span zich gemeld.
7. Voetpad Haarweg: met het doortrekken van het fiets-/voetpad langs de Haarweg
naar de Mantingerweg is inmiddels begonnen. Met de Gemeente was afgesproken
dat er vanuit het dorp in dit project ook zelfwerkzaamheid zou plaatsvinden, vandaar
de oproep in Kontakt voor het leggen van tegels. Hier blijkt in het dorp
verontwaardiging over te zijn geweest. Bestuur Pl. Belang vindt dit jammer en hoopt
dat bewoners in zo’n geval met opmerkingen bij het bestuur van Pl. Belang komen.
Dan kan dit uitgelegd worden en ontstaan er geen misverstanden. Inmiddels is
vanuit de Gemeente ook aangegeven dat zij zelf de tegels leggen maar wordt
gevraagd of er vrijwilligers zijn voor het graszaad zaaien (over 2 tot 3 weken).
Er wordt opgemerkt dat het een voetpad is waarop ook gefietst mag worden.
Wellicht kan Bert Eefting over het juiste gebruik hiervan nog een stukje in Kontakt
schrijven.
8. Uitbaggeren Verlengde Middenraai: Verwachting is dat hier in september mee
gestart zal worden. Voor die tijd is er een inloop/informatieavond voor omwonenden/
belangstellenden. De werkzaamheden zullen gedeeltelijk samenvallen met de
maïscampagne en dit is daarom een aandachtspunt.
9. Brief automatische incasso leden: het bestuur van Pl. Belang wil de leden vragen een
doorlopende machtiging voor automatische incasso af te geven voor de inning van
de contributie. De keuze voor het persoonlijk laten ophalen blijft ook bestaan, maar
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we hopen natuurlijk dat het merendeel een machtiging voor automatische incasso
afgeeft. De aanwezige leden gaan akkoord.
10. Jaarverslag 2017/Activiteiten 2018
* Kunstwerk op de dam en het uitbaggeren vallen mooi samen. De hoop wordt
uitgesproken dat e.e.a. dit jaar (met fin. bijdragen van gemeente, fondsen en pl.
belang) ook wordt voltooid.
* Paasvuur. Het Paasvuur 2017 was de mooiste van Midden-Drenthe, dank aan alle
vrijwilligers. De Paasbult van 2018 lijkt ook weer een groot succes te worden, hij is
op het moment van de ledenvergadering dusdanig hoog dat Bruinenberg ingehuurd
moet worden voor het opkruien. Dit roept de vraag op of er toch een kleine bijdrage
gevraagd moet worden. Discussie volgt en voorzichtige conclusie is dat wanneer we
quitte spelen met kosten (bijv. prijs bij mooiste Paasbult) we dit, vanwege traditie,
(nog) niet overwegen.
Aandachtspunt: is er sprake van dat plek Paasbult Koolveen in geding komt
(Natuurmonumenten?)
* Waterbergingsgebied Koolveen/Hoogeveenseweg en nieuwe plan Middenraai.
We moeten vinger a/d pols houden bij Natuurmonumenten/Waterschap.
* OV lijn 37. Deze lijn zal op den duur ook vervallen voor Nieuw-Balinge (termijn 4
jr) Gedacht moet worden aan andere opties bijv. opstapplaats bij carpoolplek
Hoogeveenseweg)
* Dorpszorg: Johan geeft toelichting op de verschillende werkgroepen die zijn
gevormd en zich o.a. bezighouden met: Seniorenwoningen, sporthal, sport en
bewegen, zorg, veiligheid.
* Ouderen onder Dak wordt 60+ actief.
Activiteiten 2018:
* Website aanpakken. Ook uit enquête Dorpszorg is naar voren gekomen dat website
niet meer up to date is en dit als groot gemis wordt ervaren. Beheerder Peter
Kroezen is inmiddels gestopt mede doordat beheer van de website erg tijdsintensief
is. Via MOEK (Mooi op eigen kracht) willen we een aanvraag indienen voor fin.
bijdrage aan de ontwikkeling van een nieuwe website gebaseerd op het content
management systeem principe (de verschillende verenigingen leveren content aan
voor hun eigen omgeving, waardoor het makkelijker is e.e.a. up to date te houden)
Wel blijft een beheerder nodig voor de website maar deze taak is dan niet langer zo
tijdsintensief en hiervoor is naar verwachting makkelijker een vrijwilliger te vinden.
* Seniorenwoningen + zorg + dagbesteding/starterswoningen. Dit is actiepunt uit
enquête en hiervoor zal eerst een inventarisatie moeten worden gedaan m.b.t.
behoefte etc.
* Verkeersveiligheid rond school/voetpad doortrekken naar Verl. Middenraai:
Opgemerkt wordt dat door de terugloop in klaarovers het veilig oversteken van de
kinderen in gevaar komt. Daarom wil Pl. Belang het doortrekken van het voetpad
naar de Verl. Middenraai als actiepunt voor 2018 meenemen.
* Vervanging/renovatie gymzaal. Onderzocht wordt wat de mogelijkheden hierin
zijn. In afwachting van nieuw college willen we proberen of we, met Sporthal Wijster
in gedachten, ook met Gemeente tot zo’n fin. constructie kunnen komen.
* Project Veuruutzicht/Plaggenhut/snoeien fruitbomen, landhekken. Afspraak maken
hierover met Natuurmonumenten/Landschapsbeheer.
11. Wisseling in het bestuur: Medio juni 2017 zijn Ton Bemener en Marianne Wielink
toegetreden tot het bestuur. Femmie Sok neemt na jaren trouwe dienst in deze
vergadering afscheid. Zij wordt hartelijk bedankt voor haar inzet de afgelopen jaren
en ze krijgt een bos bloemen overhandigd. Ook worden Gert Slomp (oud
penningmeester) en Peter Kroezen (beheerder website) bedankt voor hun inzet.
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12. Nieuw bestuurslid: Er wordt ook in de jaarvergadering nogmaals opgeroepen bij
interesse zich te melden bij het bestuur. Het bestuur zelf benadert ook mensen
persoonlijk maar het blijft lastig om nieuwe bestuursleden te vinden.
13. Lijst van aftreden: 2018 F. Bos-Sok (niet herkiesbaar)
2019 S. Meems
2020 J. Vissia
2021 T. Bemener en M. Wielink
14. Rondvraag:
- Dorpshuisbestuur: verzoek gekregen te kijken naar het organiseren van een
gratis vertoning van een natuurfilm ‘Wildernis in Drenthe’. Het idee is leuk maar
brengt (te) veel kosten met zich mee plus dat het bedrijf nogal wat voorwaarden
aan de ‘gratis’ vertoning stelt.
- De nieuwe komportaalborden zijn nog niet geplaatst.
- Kunnen in Kontakt de contactgegevens worden opgenomen van de Krant van
Midden-Drenthe en De Hoogeveensche Courant in geval geen krant bezorgd is.
- Graag in Kontakt de bustijden van lijn 37 opnemen. Link naar de website + app
9292 voor info.
- Nogmaals wordt opgemerkt dat het Dorpshuis moeilijk te vinden is. Het blijkt dat
er een verwijsbord geplaatst mag worden maar dat dit 350 euro kost. Dit vond
het DB te duur en heeft hier van afgezien. Is het een optie dit bord aan de klok te
hangen?
- Roelof Bisschop:
Fruitbomen aan de Breistroekenweg moeten gesnoeid worden. Dit ligt bij de
gemeente. Zomersnoei is het beste, Henk Hoonstra, Hoofd Groen van de
Gemeente hiervoor benaderen. Wellicht is het idee om een zgn. fruitboombrigade
(vrijwilligers uit het dorp) te vormen die onder supervisie van Landschapsbeheer
deze werkzaamheden kunnen oppakken.
Rioolputten a/d Mantingerweg zijn verzakt.
15. De voorzitter sluit de vergadering, de aanwezige leden krijgen nog een drankje
aangeboden en worden bedankt voor hun aanwezigheid.

___________________________________________________________________________________
Uitnodiging bijzondere ledenvergadering DEL
Bijzondere ledenvergadering in verband met een bestuurscrisis waardoor het voortbestaan
van de vereniging wordt bedreigd.
De ledenvergadering DEL zal gehouden worden op 17 april om 20:00 u.
In het dorpshuis van Nieuw Balinge.
Agenda:
1. Opening
2. Bestuursverkiezing (een geheel nieuw bestuur)
3. Rondvraag
4. Sluiting
Kandidaten kunnen zich opgeven bij de nog overgebleven bestuursleden:
G. Dijkhuis
0528 321210
A. Kroezen
0528 321274
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Festiviteiten in Witteveen
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Yoga samen
Dit interactieve en vrolijke uur, richt zich op de ware betekenis van
yoga: verbinding. Of je een (groot-) ouder, verzorger bent, of je
lenig of stijf bent, of je yoga ervaring hebt of yoga nieuw voor je is,
iedereen kan meedoen.
Door het drukke leven schiet persoonlijke aandacht er nog wel eens
bij in. Door samen yoga te doen en te ervaren leer je elkaar te vertrouwen op een
ontspannen en speelse manier. Het is een leuke ongedwongen manier om met het kind in
verbinding te zijn. In deze workshop is de aandacht volledig op elkaar. Op deze manier
voelt het kind zich gezien, voelt het zich veilig en dat stimuleert de ontwikkeling en
zelfvertrouwen. Door aandachtig samen te zijn, laat je als ouder weten dat je
geïnteresseerd bent in je kind en dat je wilt weten hoe hij/zij zich voelt.
Samen werk je op een speelse manier aan contact en vertrouwen, je grenzen aangeven en
respecteren, ademspel, yoga- en ontspanningsoefeningen, visualisatie en massage.
Het is nooit een wedstrijd, je doet het op jouw manier.
Ook als er meerdere broertjes en of zusjes in het gezin zijn is het voor het kind en voor de
ouder fijn om één op één aandacht te geven en te ontvangen.
WANNEER:
Zondag 14 april 13.00 – 14.00 uur – 5 t/m 11 jaar
WAAR:
De Heugte
Lijsterstraat 1
Nieuw Balinge
Deelnemen en kosten € 15,00 ( volwassene + kind )
Opgave: bodyfit@live.nl - 06 216 36 165
Opgave t/m 12 april o.v.v. je naam en die van je zoon/dochter
www.yogasport-hoogeveen.nl

_____________________________________________________________________________________
Rommelmarkt Noordscheschut
Rommelmarkt DV Zaterdag 11 mei van 10:00 uur - 13:00 uur.
Gereformeerde kerk
Drostenraai 41
Noordscheschut

_____________________________________________________________________________________
Koek ‘n sopie
Ook dit jaar staat op 22 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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AED nieuws
Herhalingscursus
Datum: 14-05-2019
Plaats: De Heugte
Tijd: 19.30 uur
Hallo allemaal,
Hierbij willen wij iedereen die een cursus AED heeft gedaan, uitnodigen voor onze
herhalingscursus AED. Deze wordt gegeven op dinsdagavond 14 mei 2019, in het
dorpshuis de Heugte.
De cursus begint om 19.30 uur.
Diegene die al eerder via de buurtacademie de AED cursus of een herhaling heeft gedaan,
ontvangt hiervoor een uitnodiging per mail. Mocht u geen uitnodiging hebben ontvangen, u
blijft van harte welkom op de herhalingscursus.
Mocht u elders de cursus hebben gevolgd, maar u wilt graag hier de herhaling volgen, dan
kunt u contact opnemen met Netty Jager via onderstaand mailadres.
Als u elders een cursus heeft gedaan, kunt u zich ook aanmelden via Hartslag.nu, om
opgeroepen te worden bij een reanimatie. Dit wel graag doorgeven op onderstaand
mailadres.
Via hartslag.nu komen de oproepen binnen via 112, om te reanimeren.
Graag alle mutaties (adres wisselingen, telefoonnummer wisseling, of u wel of niet
aangemeld bent bij hartslag.nu, enz. en of u wel of niet komt bij de herhalingscursus)
doorgeven aan Netty, via onderstaand mailadres.
Met vriendelijke groet,
Netty Jager
nettyzilver@gmail.com
________________________________________________________________________
⚽️ Talenten gezocht ⚽️
Alle series op Netflix al gezien of
last van lui zweet? Kom dan
voetballen bij ons dameselftal!
We trainen op dinsdag en spelen
de wedstrijden op zaterdag, in
de 5e klasse. We zijn een
gemotiveerd, jong en gezellig
team dat houdt van een balletje
trappen, maar ook van de derde
helft.
Kom jij volgend seizoen ons
team versterken? Stuur dan een
berichtje naar 06-83273270. 😃
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Joodse werkkampen
Kamp Mantinge
(tussen Mantinge en Nieuw-Balinge)
Op 9 januari 1942 kregen 2000 joodse
mannen het bericht dat zij zich voor een
keuring moesten melden bij de Joodsche
Raad in Amsterdam. Een dag later
werden ze naar de
werkverruimingskampen in de
noordelijke provincies gestuurd om met
name ontginningswerkzaamheden voor
de Heidemij te verrichten. De
werkverruimingskampen waren in de
jaren dertig door de Nederlandse
Regering gebouwd om werklozen in het
kader van de werkverschaffing te
huisvesten. Een aantal van deze kampen werd ontruimd om plaats te maken voor, door
anti-joodse maatregelen, werkloos geworden joodse mannen.
Van werken kwam in de eerste maanden weinig terecht. De grond was bevroren en de
verveling sloeg toe. Het schrijven van een brief naar vrienden of familie, een wandeling in
de omgeving of het leggen van een kaartje zorgden voor wat afleiding. Na deze eerste
groep zouden nog vele joodse mannen uit alle delen van het land volgen. Niemand was
voorbereid op de omstandigheden in de werkkampen. Het zware werk op het land was de
meesten volstrekt onbekend. Het thuisfront moest in de vorm van kleding, geld en eten
voor de nodige aanvulling zorgen. Deze hulp kwam ook wel uit de directe omgeving, soms
uit mensenliefde, maar vaak uit winstbejag.
Begin 1942 werd door de nazi’s definitief besloten tot deportatie en vernietiging van de
joden. Het gevolg was dat in het voorjaar en de zomer van 1942 de omstandigheden in de
meer dan veertig werkkampen sterk veranderden. Het regime werd zwaarder en was vaak
op Duitse leest geschoeid. De rantsoenen en de lonen werden minder en verlof en bezoek
beperkt. Op de brieven kwam censuur en straffen werden vaker uitgevoerd. De eerste
deportaties naar kamp Westerbork - en vervolgens naar Oost-Europa - deden onzekerheid
en angst toenemen. Sommigen melden zich vrijwillig voor transport naar Westerbork, bang
dat ze misschien hun familieleden zouden missen. Anderen namen de benen. De
opengevallen plaatsen werden opgevuld met nieuwe arbeidskrachten die vaak nog minder
geschikt voor het werk waren. Ongeveer tachtig dwangarbeiders werd opgedragen de trein
uit te stappen en te voet naar het werkkamp Mantinge te gaan. Een boerenwagen stond
klaar om de bagage te vervoeren. Of dit de eerste of laatste groep was die naar Mantinge
werd gestuurd, is niet duidelijk. Wel is bekend dat de dwangarbeiders hard moesten
werken: sloten graven, land ontginnen en wegen aanleggen. Mantinge was het enige kamp
waar de joodse rituelen werden
gerespecteerd. In de keuken
werkte een joodse kok en joods
personeel. De maaltijden
werden volgens de spijswetten
en onder toezicht van het
Rabbinaat vervaardigd. Eén van
de dwangarbeiders in Mantinge
was René Lijdesdorff. Hij schreef
later: 'In het midden van de
barakken bestaande uit zalen
bevond zich een grote barak,
waarin we ons eten kregen en
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we ons, als we niet te moe van het werk waren, konden verpozen. Er was voor ons echter
niets te koop. Het eten was slecht en zeer onvoldoende (…) We waren helemaal van de
buitenwereld afgesloten en konden 's avonds het kamp niet uit. Elke ochtend moesten we
in gesloten kolonne marcheren naar ons werk.'
Loon werd niet uitbetaald en de mannen kregen geen verlof. Bezoek mochten ze ook niet
ontvangen. Lijdesdorf maakte zijn bril kapot en kreeg van de kampcommandant
toestemming om naar de opticien in Hoogeveen te fietsen. Op deze manier kon hij stiekem
zijn ouders ontmoeten. Op de avond van de 14de juli 1942 werd de joodse mannen in de
kantine medegedeeld dat zij de volgende ochtend onder politiebegeleiding naar kamp
Westerbork zouden worden gebracht. Lijdesdorff schreef: 'Iedereen maakte pakjes met
horloges, vulpennen, ringen enzovoort klaar om naar huis te sturen. Zo stuurde ik mijn
fototoestel op. De kampcommandant beloofde dat hij de pakjes naar huis zou sturen, maar
hij heeft het nooit gedaan.'
Het merendeel van de
mannen uit kamp Mantinge
werd doorgestuurd naar
kampen in het oosten.
René Lijdesdorff werd in
kamp Westerbork bevrijd.
Een groep joden uit kamp
Mantinge die daar
geplaatst was om, onder
toezicht, het Hullenveld om
te spitten. Hard werken en
weinig eten. Dhr. Evert Sok
sr. woonachtig te NieuwBalinge (op de foto met
stok), die voorman was
daar, nam ze, wanneer hij
de kans schoon zag (met
risico voor zichzelf en zijn
gezin) mee naar huis om
ze af en toe eens van goede kost te voorzien! Op de foto zien deze ‘arbeiders’ er nog
redelijk verzorgd uit, maar hoe langer het duurde, hoe slechter het werd voor hen. Jonge
knapen als Evert jr. en zijn vriend Klaas, gooiden regelmatig knollen over de afrastering,
zodat de joodse mannen een extraatje hadden te eten.
Kamp Westerbork en de bevrijding
De Canadezen hebben het kamp op 12 april 1945 bevrijd. Squadron B en C lagen bij het
Oranjekanaal en trokken die ochtend naar Spier waar zij Franse paratroepers ontmoetten,
die in de nacht van 7 op 8 april waren gedropt tijdens de operatie Amherst. In de middag
van 11 april zijn de Duitsers gevlucht. Een groep verzetsmannen uit Nieuw-Balinge was bij
deze bevrijding aanwezig
Na de oorlog (Schattenberg)
Na de oorlog is het kamp tot in 1949 door de Nederlandse overheid gebruikt voor het in
afwachting van hun proces gevangen houden van NSB'ers en collaborateurs.
Daarna werd het korte tijd een militair kampement, en in 1951 werd Kamp Westerbork
ingericht als woonoord voor gedemobiliseerde KNIL militairen van Zuid-Molukse afkomst.
Het kreeg toen de naam Schattenberg, naar een heuvel in de buurt. De eerste Molukkers
arriveerden hier op 22 maart 1951; ze waren een dag eerder in Rotterdam aangekomen
met de Kota Inten. In 1970 vertrokken de laatste gezinnen. Het kamp werd vervolgens
afgebroken.
Dorpsblad Kontakt 2019
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Klussendag De Heugte
Zaterdag 25 mei organiseren wij een
klussendag voor ons dorpshuis.
Er zijn allerlei klussen, groot en klein, die
toch een keer aangepakt moeten worden.
De klussen die gedaan moeten worden
zijn heel divers. Dus schroom niet om je
aan te melden, er is voor iedereen wel
wat te doen. Zo zijn er
schoonmaakwerkzaamheden aan de
buitenkant. Er zijn problemen met de
riolering die niet goed afloopt aan de
achterkant. Allerlei kleine
timmer/montageklusjes binnen. Ook op
elektrisch gebied kunnen we vrijwilligers
gebruiken.
We gaan er een gezellige dag van maken.
We beginnen om 8:45 uur met koffie, tussen de middag zijn er broodjes en rond 15:30 uur
ronden we de werkzaamheden af en nemen we een drankje.
Aanmelden kan bij Gert Slomp. Stuur een e-mail naar: gertslomp@hotmail.com.
Laten we er met elkaar de schouders onder zetten en zo samen ons dorpshuis netjes en
representatief houden!

_____________________________________________________________________________________
Activiteiten vrijwilligers
Er is onlangs een vrijwilligersgroep gevormd die in
samenwerking met Landschapsbeheer Drenthe (LBD)
op 8 maart jl. de fruitbomen langs de
Breistroekenweg en bij de Plaggenhut van
Natuurmonumenten heeft gesnoeid. Er is door deze
‘fruitbomenbrigade’ flink gesnoeid en de takken zijn in
de berm op hopen gelegd. Met de Gemeente, die aangaf blij te zijn met de inzet van de
vrijwilligersgroep, is afgesproken dat zij het snoeihout gaan ophalen of versnipperen. Het is
de bedoeling dat de ‘fruitbomenbrigade’ volgend jaar ook weer de bomen gaat snoeien.
Een andere vrijwilligersgroep (ook i.s.m. LBD) heeft er voor gezorgd dat de
oeverzwaluwwand aan de Haarweg weer is opgeknapt. De wanden zijn geschoond en onder
profiel gebracht zodat de wand weer mooi steil op staat. Foto’s hiervan zijn in Kontakt van
januari te vinden. Ook is vanuit LBD een actie op touw gezet i.s.m. de 60+ groep, om het
schoolplein te ‘vergroenen’. Ook hier zijn fruitbomen en bes-struiken aangeplant. Verder is
er op de hei een actie uitgevoerd met de schooljeugd en is het wandelpad over de hei
vrijgesteld van opslag zodat men er weer kan wandelen.
Plaatselijk Belang is erg blij met het enthousiasme van al deze vrijwilligers en waardeert
hun inzet voor het dorp. Onder het motto ‘vele handen maken licht werk’ kunnen we
natuurlijk altijd nog meer vrijwilligers gebruiken. Daarom bij deze een oproep: heb je wat
tijd over en zou je je willen inzetten voor het dorp meld je dan bij Plaatselijk Belang:
mwielink68@gmail.com.
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Culturele estafette 2019 – 2020
Midden – Drenthe / Nieuw-Balinge!
17 april aanvang 19.30 uur in Dorpshuis De Heugte staat de volgende vergadering
gepland.
Een ieder die mee wil doen is van harte welkom op deze vergadering.
Het is de bedoeling dat we gezamenlijk een soort “Dorpsrevué” gaan organiseren en een
tentoonstelling met als thema:
Vrijheid / Bijzondere hobby’s en Jubileums!
Het zou leuk zijn als alle verenigingen die dit jaar 2019 of in 2020 een jubileum te vieren
hebben hier aan mee doen? Waarschijnlijk gaat dit tegen het eind van het jaar plaats
vinden dus er is nog even tijd.
Maar we willen wel graag uiterlijk 17 april weten of we op uw deelname kunnen rekenen?
Dit is nodig om verder te kunnen met het plannen en organiseren.
Ook voor de Dorpsrevué is het noodzakelijk dat u zich aanmeldt.
VDO de Tiener / Jeugdsoos en de Kinderclub hebben zich al aangemeld. Dus het begin is
gemaakt, wie volgt?
Je mag je ook persoonlijk aanmelden, Kun je goed zingen, goochelen of bespeel je een
instrument of is dansen je hobby, geef je op of kom op 17 april a.s. naar de vergadering in
Dorpshuis “De Heugte”
Iets niet duidelijk? Neem contact op met:
Geertje Oelen, Ramon van der Sleen of José Post (06 13621011)
Heel graag tot ziens op 17 april a.s.

_____________________________________________________________________________________
Quizavond
Huus van de Taol
Deze foto is gemaakt
in Zalencentrum
Beilen waar een
afvaardiging van ons
dorp meedeed aan de
quizavond
georganiseerd door
het Huus van de taol.
Dit werd
georganiseerd voor
alle dorpen in Midden
- Drenthe.
Het was een zeer
gezellige avond en
goed geregeld!
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Column
GELUKSDRANK
Daar zat ik weer even in de zon en uit de wind, de lente overal om me heen, even met de
krant. Ik ben er zo een die niet bruin word, jammer maar niets aan te doen. Er zijn erger
dingen. Hoe erg, sprong me ineens in ’t oog, bij een afschuwelijk bericht in de krant:
”Vermoord en vermalen: albino’s eisen bescherming”. Albino’s, mensen zonder pigment en
daardoor een witte huid en wit haar, ook wel wittelingen, kakkerlakken of witte negers
genoemd, blijken hun leven niet zeker te zijn in Malawi, en nog 28 (achtentwintig!) andere
Afrikaanse landen. Mannen, vrouwen, kinderen en baby’s worden ontvoerd en gedood, hun
lichaamsdelen worden afgehakt, soms als ze nog in leven zijn. Botten, haren en het
menselijke vlees worden vermalen. Daar worden toverdrankjes voor geluk van gemaakt die
medicijnmannen voor veel geld verkopen. Je gelooft het niet, maar het staat er echt:
Sommige politici willen hun kansen in verband met de verkiezingen in Malawi op 21 mei
vergroten met geluksdrankjes gemaakt van lichaamsdelen van albino’s. Aldus Ikponwosa
Ero, speciaal gezant van de Verenigde Naties ter bescherming van albino’s én zelf albino.
Ero:”Het is bijzonder schrijnend dat dezelfde politici die mensen met albinisme behoren te
beschermen, meedoen aan dit soort wandaden; ik heb in de gevangenis van Malawi met
verdachten gesproken, ze zeiden dat ze duizenden dollars geboden kregen per
lichaamsdeel van mensen met albinisme. Een jaar geleden al werden een katholieke
priester, een politieofficier en een arts gearresteerd in verband met de verdwijning en
moord op een 22-jarige jonge man met albinisme. De priester bleek achter de handel in
lichaamsdelen te zitten. Er blijkt een markt te zijn voor de verkoop van armen, benen,
voeten, vingers en hoofden van mensen met albinisme”.
Een paar weken geleden gingen in Malawi honderden mensen met albinisme drie dagen de
straat op. In de hoofdstad Lilongwe verzamelden ze zich voor het presidentiële paleis.
Overstone Kondowe, directeur van APAM, de organisatie die de belangen van mensen in
Malawi met albinisme behartigt: “Er moet een
onafhankelijke onderzoekscommissie met buitenlandse
experts komen die deze ondergrondse markt in kaart
brengt. In 2016 is er al 3,8 miljoen Euro voor 4 jaar
beloofd, maar daar is nog niets van gezien. Met dat
geld kunnen kinderen met albinisme bijvoorbeeld
worden ondergebracht in veilige kostscholen, om ze zo
te beschermen. In Tanzania, waar het vermoorden van
albino’s ook op grote schaal voorkomt, werkt het.
Kinderen en ouders gescheiden, maar hoe anders?”
Ero: “De laatste vijf jaar hebben we zo’n 700 gevallen
geregistreerd. Door onderzoek worden steeds meer
moorden, verminkingen en ontvoeringen gemeld;
we zien nu dat de werkelijkheid in wrede cijfers
eindelijk uit de schaduw komt”.
Hierbij een foto van een 23-jarige albino-vrouw met
haar bruine dochtertje.
Ik MOEST dit opschrijven. Mensen zijn vaak wreed,
maar zó wreed?
Alexandra van ’t Veer
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Interview met… de klussengroep van S.V. Nieuw-Balinge
Op een koude vrijdagmiddag
werden wij hartelijk ontvangen
met warme chocolademelk voor
een interview met de
klusmannen van
voetbalvereniging S.V. NieuwBalinge. We hoorden dat het
altijd super gezellig is, maar wat
doen ze nu eigenlijk? Tijd voor
een interview!
De groep bestaat uit Koert Sok,
Jan Kats, Evert Sok, Hilbrand
Wielink, Klaas Vos, Jan
Salomons, Kees Wielink en Jan
Pol. We begrepen dat Jan
Salomons en Kees Wielink nog
in hun proeftijd zitten…
Helaas waren Jan (S) en Koert niet aanwezig op de middag.
Op de vraag hoe de klussenploeg is ontstaan, kwamen er al vele verhalen boven tafel. Het
is niet exact na te gaan, maar het is ongeveer een jaar of 15 geleden dat de mannen Jan
(K), Evert en Koert, die toen al wat hand-en-span diensten deden, het lijnen trekken
overnamen van een toentertijd betaalde kracht. Zo ontstond er een wekelijkse klus en is de
klussenploeg ontstaan. Het trekken van de lijnen en
het klaar maken van de velden is dan ook hun
voornaamste taak. De vrijdagmiddag is ontstaan
omdat de gemeente meestal maait op de donderdag.
Deze middag is de vaste klusmiddag, maar bij
oefenwedstrijden, storingen of andere klussen zijn ze
er ook op andere dagen te vinden.
Iedereen heeft zijn eigen kwaliteiten en zo ontstaan
er spontaan vaste taken. Zo is Evert diegene de taken
in de kantine op zich neemt en is Jan (K) diegene die
de lijnen verzorgd.
Maar het verzorgen van de velden (lijnen trekken,
doelnetten, hoekvlaggen) is niet hun enige taak. De
mannen houden het gebouw en terrein netjes, voeren
kleine reparaties uit, maken de reclameborden schoon
of vervangen deze, vullen de papiercontainer en de
waterontharder en zorgen dat het koffiezetapparaat
schoon en gevuld is voor een lekkere bak koffie.
Ook assisteren aan bedrijven die klussen uitvoeren bij de vereniging, om zo kosten te
besparen, zijn klussen voor deze mannen. Zo hebben ze voorwerk gedaan en assistentie
verleend bij het aanbrengen van nieuwe dakbedekking en het plaatsen van de
zonnepanelen.
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Een heerlijke zomer betekent voor de mannen dat een
extra taak: het sproeien van de velden. Dit is best een
grote taak. Ze hopen dat de gemeente hier (weer) wat
hulp in gaat bieden. Wellicht is er iemand van de lezers die
het leuk vindt om tijdens de warme zomermaanden te
assisteren bij het sproeien? U kunt u richten tot 1 van de
mannen.
Het plezier staat voorop! Ze doen het allemaal vrijwillig.
De voldoening halen ze uit het plezier wat ze hebben en de
complimenten van de gastploegen die vinden dat het er
allemaal zo top uit ziet. Daar sluiten wij ons bij aan.

Aan het eind van de middag
sluiten de mannen altijd af met
een drankje, zo ook deze
middag. Wij proefden dan ook de

gezelligheid van deze groep. Er worden heerlijke discussies
gehouden over de wedstrijden in de eredivisie, het nieuws
uit het dorp, maar ook de politiek wordt besproken en er
worden lekkere grappen gemaakt. De vereniging mag blij
zijn met deze mannen!

Wij bedanken de mannen voor hun gezelligheid en
openhartigheid en wensen ze nog vele jaren klusplezier
toe!
E. & K.
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IKC mr. Siebering, groep 3/4/5
Wij zijn aan de beurt om een stukje te schrijven
voor de Kontakt.
Dat zorgt altijd voor een momentje van
overpeinzing, wat zullen we dit keer beschrijven,
want er gebeurt altijd zo veel op school.
Juf Lianne
Juf Lianne is met verlof gegaan en inmiddels ook
bevallen van een prachtige dochter genaamd Bo.
Wat hebben we allemaal met haar meegeleefd en
wat vinden we het nu leuk dat juf Lianne en haar
vriend Maarten mama en papa zijn geworden.
Projecten
Ook hebben we het project “Een reis door de tijd”
afgesloten.
Groep 3 heeft tijdens dat project gezamenlijk de
Middeleeuwen behandeld terwijl groep 4 in
tweetallen allemaal een stukje informatie over
diverse facetten van de Romeinse tijd hebben verwerkt tot muurkrant. Groep 5 mocht zelf
in duo’s een onderwerp uit de geschiedenis kiezen en hier informatie over zoeken en een
muurkrant over maken. Leuk om al die verschillende onderwerpen te zien. Dinosaurussen,
oermensen, de Vikingen, de VOC en de Tweede
Wereldoorlog hingen als een tijdlijn door ons lokaal.
Bij alle muurkranten hadden meester Jostein en juf
Tanja een vraag bedacht waarna ouders samen met
hun zoon of dochter deel konden nemen aan de
“Trechterbeker Cup-Quiz”.
Het was een goede opkomst tijdens de afsluiting
van dit project.
De winnaars van de quiz ziet u op de foto.
Zij verdienen eeuwige roem! Gefeliciteerd Helena
en Anouk!
Momenteel zijn we bezig met project techniek. Er zijn al verscheidene ouders met
technische banen op school geweest om hier iets over te vertellen, wat machtig interessant
vinden we dat! Super bedankt voor een kijkje in jullie vakwereld ouders!
Ook hebben we geleerd bruggen te bouwen met L-balken gemaakt van papier en hebben
we een tafel in de klas staan met defecte apparaten die we uit
elkaar mogen halen.
Dammen
We hebben vorige week ook een mini-cursus dammen afgesloten,
aangeboden vanuit de
damclub Hijken. Drie maandagmiddagen hebben
we een uur lang theorie over dammen geleerd en dit in de praktijk
gebracht. Leuk om te zien hoe vlot kinderen de trucjes door
hebben en ook al de gevolgen van meerdere stappen overzien.
En wat is er nou leuker dan winnen van juf?
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Leesvirus
Groep 5 en 6 doen mee met het leesvirus. Gedurende een
bepaalde periode lezen we 10 geselecteerde boeken,
beantwoorden hier online quizvragen over, schrijven recensies en
doen creatieve opdrachten.
Dit project, waar alle basisscholen uit de gemeente MiddenDrenthe aan mee doen, wordt afgesloten met een leesvirusfeest in
de bibliotheek.
Hiernaast ziet u een zelf verzonnen leesvirus op een bladzijde uit
een oud leesboek.
Groetjes van groep 3, 4 en 5 en hun leerkrachten!

---------------------------------------------------------------------------------------!!!! LET OP !!!!

Dringend verzoek van de Sieberingschool

Al een aantal maandagen op rij komen wij ’s ochtends tot de ontdekking dat het plein vol
ligt met kapot gegooide bierflesjes van de merken Heineken en Grolsch.
Wij hoeven u niet te vertellen wat een gevaarlijke situaties dit kan opleveren. Dit geldt niet
alleen voor onze leerlingen tijdens de pauzes, maar ook voor alle peuters en jongere
kinderen bij de opvang.
Wij willen degene die dit veroorzaakt/veroorzaken dringend verzoeken hier mee te
stoppen!
Team IKC mr. Siebering
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Puzzel
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Huisdieren van de maand
Wie zijn jullie?
York en Oreo
Wat voor ras zijn jullie?
York: Ik ben een
kruizing, Welsh / Engels
volbloed
Oreo: Ik ben een Welsh
(sectie B)
Hoe oud zijn jullie?
York: 11 jaar
Oreo: 2 jaar
Wie zijn jullie baasjes?
Janny en Wolter Strijker
zijn onze baasjes.
Waar wonen jullie?
Wij wonen aan de Mantingerweg.
Wat voor avonturen maken jullie mee?
York: Ik heb veel plezier met Inge, zij komt mij 1x per week vertroetelen en rijden. Ook
loop ik af en toe voor de wagen wat ik erg leuk vind. Verder zorg ik af en toe voor orde
tussen de jongeren in de kudde als dat nodig is.
Oreo: Ik ben nog erg jong en mag nog niet doen wat York allemaal wel kan. Maar lekker
geborsteld worden daar geniet ik zo van. En dollen met de rest in de kudde vind ik heel
leuk. Maar wandelen doe ik al wel af en toe op de heide en leer aan de hand al stem
commando's.
Wat is jullie mooiste speeltje?
York: De "jolly ball" of skippybal.
En ritsen van een jas open en
dicht doen vind ik grappig.
Oreo: Ook de "jolly ball" of
skippybal. Verder speel en dol ik
veel met mijn leeftijdsgenootjes
Roy en Mac.
Wat is jullie lievelingseten?
Wij vinden allebei muesli met
slobber heerlijk. Maar ook
paardensnoepjes, wortels, appels
en hooi.

Jouw huisdier ook in deze rubriek? Leuk!
Mail naar redactiekontakt @outlook.com.
Dorpsblad Kontakt 2019
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Wandel 4 daagse Nieuw-Balinge
21 t/m 24 mei
Heb je het al genoteerd?! De wandel 4 daagse wordt gehouden
van dinsdag 21 mei tot en met vrijdag 24 mei. Schrijf het
direct op de kalender of in de agenda!
Wat we gaan doen blijft nog een verrassing, maar we gaan er
zeker weer een gezellige en sportieve week van maken!
We zien jullie allen graag aan de start verschijnen.
Groeten het Wandel 4 daagse team,
Martha, Jitske, Carolien, Chantal en Korina

_____________________________________________________________________________________
Plaatselijk belang organiseert een fakkeloptocht
TWEEDE PAASDAG 22 APRIL 2019
FAKKEL OPTOCHT NAAR DE PAASBULT!
Vanaf 19.00 uur worden de fakkels aangestoken.
We staan halverwege Het Koolveen.
De kinderen kunnen dan rustig onder leiding van de
ouders/verzorgers richting de paasbult wandelen.
De bult wordt gezamenlijk door de kinderen met de fakkels
aangestoken!
Tevens ontvangen de kinderen een bon die ingeleverd kan worden bij de kar van de
Jeugdsoos.
Tot ziens allemaal!

_____________________________________________________________________________________
Stripje: Dirk Jan
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Nieuws van Bi’j Oons
Dag allemaal,
Pasen staat alweer voor de deur! Traditioneel
organiseren we voor tweede paasdag een
lekkere brunch. Voor slechts €12,50 per
persoon bent u vanaf 11 uur van harte welkom
om lekker mee te eten. We hebben al veel
aanmeldingen binnen, dus wacht niet te lang
met opgeven! U kunt zich aanmelden via tel:
06-25390885.
Vlak na Pasen staat Koningsdag op de agenda!
Vanaf 16 uur zetten we de barbecue aan. Voor
de kinderen hebben we lekkere cakejes die
versierd kunnen worden. U bent allemaal van
harte welkom om deze leuke dag met ons af te
sluiten.

Vrijdag 26 april:
Rode kool met hachee

Rechts ziet u ons menu voor de maanden april
en mei. Voor slechts €10,- per persoon,
exclusief drankjes, kunt u met ons mee-eten. U
kunt zich de donderdag ervoor aanmelden via
tel: 06-25390885, of laat een berichtje achter
op onze Facebookpagina. Dan zorgen wij dat er
vrijdag een bord voor u klaar staat!
Vriendelijke groet,

Vrijdag 17 mei: Diverse
salades met brood

Jan, Aukje, Wiljo en Jessica

Voor cadeaus…
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IJs…

En lekkernijen…
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___________________________________________________________
Oproep eindexamenkandidaten
Op donderdag 9 mei 2019 starten de
eindexamens. Kontakt-mei komt uit midden in
de eindexamenperiode.
Ken jij iemand die examen doet en wil je
diegene succes wensen? Mail dan je boodschap
en eventueel een foto naar
redactiekontakt@outlook.com.
Dan kunnen we er volgende maand een mooie
examenpagina van maken.
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Sportcarrousel
De sportcarrousel is in volle gang.
Nieuwe maand weer een nieuwe sport.
STREETDANCE
3 april 18:30 tot 19:30 uur.
Kosten €10,- voor 4 lessen, waar: in de Heugte
Volledige bedrag graag op de eerste les voldoen.
Voor de rest van het jaar ziet het programma er als volgt uit:
April
streetdance start woensdag 3, 10, 17 en 24 april 18.30-19.30 uur, de heugte
Mei
yoga, start woensdag 8, 15, 22 en 29 mei 18-18.45 uur, oude peuterzaal
Juni
rugby
Juli/aug
zomerstop/vakantie
September mountainbike
Oktober
teakwondo
Wij zijn nog op zoek naar trainers voor de mountainbike maand (september). Mocht je
iemand weten of lijkt het jezelf leuk om training te geven. Mail ons dan.
Elke maand zetten wij in Kontakt de tijden en de kosten en waar de sport plaats vindt.
Dus hou Kontakt in gaten.
Wil je graag meedoen. Dat kan, maar geef je wel op voordat een sport begonnen is. Dit
voorkomt teleurstellingen. Is een sport al gestart kun je helaas niet meer aanschuiven.
Opgave voor de sporten kan bij:
Joyce Salomons

joycesalomons93@msn.com

Mantingerweg 8

Korina Vos
korinavos@hotmail.com
Lijsterstraat 8
________________________________________________________________________

Sh’bam
Helaas kan dit niet doorgaan. We hebben te horen gekregen dat dit aan strikte regels
gebonden is. Als docent heb je met licenties te maken en daarom kan en mag het niet
zomaar overal gegeven worden. Dus helaas.
Dit betekent niet dat we stil zitten. We willen kijken of we een docent(e) kunnen vinden om
een les te geven in een andere dansvorm. Maar dit valt al met al nog niet mee. Maar we
zijn hiermee bezig.
Wordt vervolgd…

Joyce en Korina

Dorpsblad Kontakt 2019

35

Oud papier IKC Meester Siebering
In januari hebben onze vrijwilligers weer oud papier opgehaald. Het
bedrag voor deze keer was € 499,18.
Na een drukke periode voor de kinderen met sint en kerst zijn de
maanden januari en februari de rustigere maanden qua activiteiten. Zo
ook voor de ouderraad.
Wel hebben we dit jaar even stil gestaan bij Valentijnsdag.
Verder zijn we op dit moment druk met de voorbereidingen voor Pasen. Helaas kunnen we
hier nu niet teveel over vermelden, dan verklappen we de verrassing.
Namens de ouderraad bedankt voor uw bijdrage het afgelopen jaar en op 15 mei 2019
komen we weer langs.

_____________________________________________________________________________________
Passie- en Paasconcert
Chr. Gem. koor 'Looft den Heere' uit Nieuw-Balinge en muziekvereniging 'Irene' uit
Nieuweroord geven een Passie- en Paasconcert in de Ned. Herv. Kerk aan de Dorpsstraat
23 in Elim. Het concert begint om 20:00 uur. De toegang is gratis, wel is er een collecte
voor de onkosten.

_____________________________________________________________________________________
Wandel2daagse komt eraan
De liefhebbers van mooie wandelingen kunnen zich weer inschrijven voor de Drentse
Hooglanden Wandel2daagse.
De start is op 4 en 5 mei vanuit Nieuw-Balinge en op 18 en 19 mei vanuit Beilen. De
wandel2daagse vanuit Nieuw-Balinge start bij Koffie- en theehuis Bi’j Oons aan de
Voornweg. De start in Beilen is vanaf Café Het Zwaantje aan de markt.
De stichting heeft wederom met een enthousiaste groep vrijwilligers afwisselende en
schitterende routes uitgezet. De afstanden zijn 15, 20 en 30 kilometer.
Inschrijven met korting kan tot twee weken voorafgaand aan de wandel2daagse op
www.wandel2d.nl.
Lopend over zandpaden, door bossen,
over heidevelden en zandverstuivingen.
Wandelaars worden telkens verrast door
een ander zicht op het landschap of het
fraaie uitzicht over het heldere water van
een plotseling opduikend vennetje.
De routes van de wandel2daagse kennen
geen hoogteverschillen en zijn goed
toegankelijk. Deels verhard en onverhard,
maar prima te belopen.
(foto: Jan Kattenberg)
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Paasbult aan de Koolveen 2019
Ook dit jaar gaat het hek bij de paasbult aan de Koolveen weer vijf zaterdagen ’s morgens
open van 8.30 uur tot 12.00 uur. Er is tijdens de dag dat er brandhout gebracht mag
worden toezicht aanwezig. Helaas is dit nodig omdat er ieder jaar weer mensen zijn die
denken dat dit de gelegenheid bij uitstek is om rommel in welke vorm dan ook kwijt te
raken. Ons advies luidt: bespaar je de moeite want je moet het gewoon weer meenemen.
Door de weeks is het niet meer mogelijk om een sleutel op te halen.
Dit zijn de komende openingsdata:
zaterdagmorgen 6 april van 08.30 uur tot 12.00 uur.
zaterdagmorgen 13 april van 08.30 uur tot 12.00 uur.
Zaterdagmorgen 20 april van 08.30 uur tot 12.00 uur.
Paasvuur: maandag 2e Paasdag 22 april 2019 zal door
de kinderen de paasbult weer worden aangestoken met
de fakkels om omstreeks 19.30 uur.
________________________________________________________________________

Rectificatie rekeningnummer de Heugte
In de vorige uitgave van Kontakt is een fout rekeningnummer geslopen, er stond een 4
teveel. In het stukje hieronder staat het juiste rekeningnummer.
_________________________________________________________________

Paaswandeling en paasbrunch
Zondag 21 april organiseren we vanuit dorpshuis De Heugte onze jaarlijkse mooie
wandeltocht voor jong en oud.
Je kunt kiezen uit drie afstanden;
5 km (leuk voor gezinnen met kinderen, onderweg kunnen
kinderen eieren zoeken tijdens het wandelen) start vanaf
10:30.
10 km start vanaf 9.45 uur.
15 km start vanaf 8.30 – 9.00.
Rond 12.30 starten we met de paasbrunch.
Kosten (brunch incl. bijbehorende dranken tijdens de brunch)
* Volwassenen €10.00
* Kinderen t/m 10 jaar €6.00
Alleen brunchen kan natuurlijk ook, de kosten blijven gelijk.
Opgeven kan t/m maandag 15 april. U kunt u
opgeven door middel van betaling en het aantal
personen erbij te vermelden.
Maak het geld over naar de rekening van de Heugte
rek.nr NL96RABO0369444167 o.v.v. Pasen 2019.
Startadres: Lijsterstraat 1, Nieuw-Balinge
We hopen op veel deelname zodat we er samen
een gezellige dag van kunnen maken.
Dorpsblad Kontakt 2019
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Zó stemde Nieuw Balinge op 20 maart 2019 voor de Provinciale Staten

De opkomst bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten (PS) van Drenthe was dit keer in
Nieuw Balinge verrassend hoog. Brachten bij de vorige verkiezingen in 2015 385 kiezers
hun stem uit, dit keer waren het er niet minder dan 533 en dat ligt niet alleen aan het
aantal huizen dat in de tussentijd werd bijgebouwd. Er waren 830 kiezers opgeroepen,
zodat het opkomstpercentage 64 % bedroeg, hoger dan in de hele gemeente (61 %) en
nog hoger dan landelijk (56 %). Er was dit keer klaarblijkelijk duidelijk reden om te gaan
stemmen. Een stem voor de PS was immers indirect een stem voor de Eerste Kamer en
daarmee van invloed op het regeringsbeleid.
De uitslag kwam in hoge mate overeen met die voor het hele land. Het Forum voor
Democratie (FvD) verwierf ook in ons dorp de meeste stemmen,106 oftewel 19,9 %. Het is
sinds de afschaffing van het districtenstelsel en de invoering van het systeem van
evenredige vertegenwoordiging in 1917 niet eerder voorgekomen dat een nieuwe partij
meteen de grootste werd.
Landelijk gezien was de Christen Unie (CU) de enige regeringspartij die in de provincies
winst boekte, waarbij de VVD een beetje en D66 flink zetels moesten inleveren. Tegen de
landelijke trend in verloor de CU in Nieuw Balinge echter veel terrein, van 14,8 % in 2015
naar 6,4 nu. Ook het CDA week af van het landelijke beeld en boekte winst, 9,3 % in 2015
naar 10,3 % nu. De SGP ging eveneens vooruit, van 3,6 % in 2015 naar 4,1 % in 2019.
De PvdA verloor stemmen, van 17,1 % in 2015 naar 13,1 % nu, en was daarmee de op
één na grootste partij in Nieuw Balinge.
Zoals op grond van de landelijke opiniepeilingen te verwachten viel, raakte de PVV in
Nieuw Balinge globaal 1/3 van de aanhang kwijt, van 14,8 % in 2015 naar 10,3 % in 2019.
Partij 50Plus boekte relatief gezien een gigantische winst van 1,5 % in 2015 naar 3,9 % in
2019. Zou er sprake zijn van vergrijzing in ons dorp?
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Aanvullende informatie
Zoals hiervóór vermeld, werd in 1917 het systeem van evenredige vertegenwoordiging
ingevoerd via een grondwetswijziging. Dit betrof echter uitsluitend mannen. Vrouwen
kregen alleen passief kiesrecht toegekend en mochten zich dus alleen kandidaat stellen,
maar zelf niet kiezen. Het actief vrouwenkiesrecht werd pas op 10 juli 1919 ingevoerd. Aan
die heugelijke, gerechtvaardigde gebeurtenis zal waarschijnlijk landelijk de nodige
aandacht besteed worden. Wellicht zal ook KONTAKT, die immers een all-woman redactie
heeft, van zich laten horen.
Wat maakt dat nu uit, een stem van een man of van een vrouw, zal de kritische lezer zich
afvragen. Er bestaat toch gelijkwaardigheid van man en vrouw? Toch kan het stemgedrag
opvallend verschillend zijn. Om bij deze verkiezingen te blijven, 64 % van de op de FvD
uitgebrachte stemmen was van een man afkomstig en 36 % van een vrouw. Bij de Partij
voor de Dieren was het juist omgekeerd! Daar kreeg de partij 66 % van de stemmen van
een vrouw en 34 % van een man.
Een ander interessant aspect van deze verkiezingen was dat partij DENK in ons dorp geen
enkele stem kreeg en in de hele provincie Drenthe slechts 7 (zeven). Dat betekent dus dat
er in Drenthe geen DENKERS zijn. Dat geeft te denken: geen DENKERS, maar wèl denkers!
Jur H.
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Activiteitenkalender

APRIL
6 april
14 april
15 april
16 april
17 april
17 april
18 april
20 april
21 april
22 april
22 april
27 april
27 april

‘Weet ik veel’ de Heugte
Yoga Samen
Algemene Ledenvergadering Pl. Belang
Ons Cluppie
Bijzondere ledenvergadering DEL
Vergadering Culturele Estafette
60+ actief
Paaseieren zoeken ijsvereniging
Paaswandeltocht met brunch
Paasvuur
Paasbrunch Bij Oons
Bingo de Heugte
BBQ Bij Oons

MEI
4-5 mei
14 mei
15 mei
15 mei
16 mei
21 – 24 mei
25 mei
25 mei
30 mei

Wandel2daagse
AED herhaling
Ons Cluppie (kegelen?)
Oud papier
60+ actief
Wandel4daagse
Klussendag de Heugte
Bingo de Heugte
Badkuipzitten

JUNI
29 juni
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Bingo de Heugte
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Huisartsen
Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur:
• Huisartsenpraktijk Noordscheschut
Mevr. Dahler
Tel. (0528) 741012
• Huisartsenpraktijk Ettenheim
Mevr. Damman
Tel. (0528) 745060
• 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

Openingstijden Gemeentehuis
• Beilen, Raadhuisplein 1

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 2019
Chr. Geref. Kerk Nieuw-Balinge

Preekrooster 2019
Ned. Hervormde Kerk Nieuw-Balinge

• Zondag 7 april
9.30 uur 9.30 uur Ds. B.L.C. Aarnoudse
14.30 uur Ds. C. Cornet
• Zondag 14 april
9.30 uur Ds. R. Kok
14.30 uur Ds. R. Kok
• Vrijdag 19 april (Goede Vrijdag)
19.30 uur Ds. C. Cornet
• Zondag 21 april (1e Paasdag)
9.30 uur Ds. C. Cornet
14.30 uur Ds. C. Cornet
• Maandag 22 april (2e Paasdag)
9.30 uur Ds. A.K. Wallet
• Zondag 28 april
9.30 uur Ds. J. van Amstel
14.30 uur Ds. J. van Amstel
• Zondag 5 mei
9.30 uur Ds. H.K. Sok
14.30 uur Ds. H.K. Sok
• Zondag 12 mei
9.30 uur Ds. C. Cornet
14.30 uur Ds. C. Cornet

De redactie heeft geen preekrooster ontvangen.

Wijzigingen voorbehouden.
In de ochtend is er oppas voor de kleinsten in
het jeugdgebouw ‘Het Anker’.
Gym 55+ers in Dorpshuis de Heugte
Dinsdag van 9.15 uur tot 10.00 uur,
Loop gerust eens binnen!
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Maandag

8.30 - 16.30 uur

Dinsdag

8.30 - 14.30 uur

Woensdag

8.30 - 16.30 uur

Donderdag

8.30 - 20.00 uur

Vrijdag
8.30 - 16.30 uur
• Smilde, Hoofdweg 24
Maandag van 8.30 tot 12.00.
• Tel. (0593) 53 92 22
• De gemeente is ook per WhatsApp
bereikbaar: (06) 52 56 75 73.
• Spoedeisende storingen buiten kantoortijden:
(06) 55 87 39 09
E-mail: gemeente@middendrenthe.nl
Website: www.middendrenthe.nl

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

Buurtpreventie App
Wilt u lid worden van de buurtpreventie
WhatsApp groep? Neem contact op met Martin
Wind: 06-30939420
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Ophaalschema containers
10 april GROEN
1 mei
17 april ORANJE
8 mei
24 april GROEN
15 mei
30 april GRIJS
22 mei

ORANJE
GROEN
ORANJE
GROEN

Oud Papier
Oud papier wordt opgehaald door de mr.
Sieberingschool. De datums van ophalen zijn:
15 mei, 10 juli, 18 september, 20 november.
Vanaf 17.00 uur 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. Voor de Breistroeken geldt; het papier
langs de hoofdroute zetten!
Politie
Bureau Hoogeveen, Griendtsveenweg 5,
Postbus 107, 9400 AC Assen
Geopend: ma t/m za 9.00 – 17.00 uur
vrijdagavond tot 21.00 uur.
Bureau Beilen, Ettenstraat 9
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
Wijkagent Bert Eefting ook te volgen via twitter:
@BertEefting
Trombosedienst
Iedere dinsdagmorgen in Dorpshuis de Heugte.
Aanvang om 10.15 uur, tot de laatste cliënt
geweest is.
Uitvaartvereniging Nieuweroord e.o.
• Uitvaartnummer: (06) 54 37 71 80
(24 uur per dag bereikbaar)
b.g.g. (0528) 34 38 37
• Uitvaartverzorg(st)er:
mevr. E. Otten / dhr. P. van Slochteren
• Penningmeester/Ledenadministratie:
dhr. H. Mulderij, Molenweg 30, 7936 PB
Tiendeveen. Tel. (0528) 76 40 00

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)

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.
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 één van
de bestuursleden:
Geert Dijkhuis
Tel.: 0528 321210
Aaldert Kroezen
Tel.: 0528

• Voor vragen of doorgeven van wijzigingen:
info@uitvaartvereniging-nieuweroord.nl
• Informatie over de vereniging:
www.uitvaartvereniging-nieuweroord.nl
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IKC Meester Sieberingschool

Kindcentrum Siebering (0-12 jaar)

Haarweg 27 – Tel. (0528) 32 13 55
e-mail: info.sieberingschool@kitsprimair.nl

Voor opvang van uw kinderen en/of ter
voorbereiding op de basisschool.

Schoolfonds mr. Sieberingschool
Word ”Vrienden van IKC mr. Siebering”.
Vanaf 1979 bestaat het schoolfonds al. De leden
van Vrienden van IKC mr. Siebering zijn mensen
die het IKC een warm hart toedragen en daarom
jaarlijks een financiële bijdrage geven die ten
goede komt aan de leerlingen (hierdoor kunnen er
extra activiteiten/materialen worden geregeld en
soms een presentje voor de kinderen).
Rond oktober/november komt mevr. Zijnge-Hulshof
bij u langs voor een vrijwillige bijdrage van
minimaal €5,-. Nieuwe leden zijn van harte
welkom, opgeven kan bij één van de
bestuursleden. Mochten er nog vragen zijn, dan
kunt u contact opnemen met één van onderstaande
bestuursleden:
Hiske Wielink
Jan-Peter Strijker
Mariska Brookman (06 13 74 87 43)
Wout Strijker (06 51 35 23 49)
Albert Wielink (32 13 23) of
José Post (32 13 54)

*Peutergroep, maandag-, woensdag- en
vrijdagmorgen, 8:30-11:30 van 2 tot 4 jaar.
*Thematisch aanbod middels Uk en Puk ter
voorbereiding op de basisschool. Ook
worden er gezamenlijke activiteiten met de
school gedaan.

Vertegenwoordiger van het schoolteam:
Tel. (0528) 32 13 55
S.V. Nieuw-Balinge

*Kinderopvang, 5 dagen per week van
06:30 uur tot 18:30 uur.
*BSO (buitenschoolse opvang) voor school
aan en/of na 14:00 uur en vakantieopvang,
voor opvang alleen in de vakanties.
Op de BSO en de kinderopvang kunnen
kinderen vrij spelen, maar werken wij ook
met programma’s. Zo is er voor de BSO het
lifestyle programma met leuke activiteiten.
Er zijn verschillende opvang mogelijkheden,
kijk daarom voor meer informatie op
www.kitsprimair.nl of kom eens gezellig
langs voor informatie en om een kijkje te
nemen op de groepen.
E-mail: kc.siebring@kitsprimair.nl
Tel.nr: (0528) 820996
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
* Zaterdag; Tienersoos, vanaf basisschool
tot 16 jaar. Vanaf 20.00 tot 23.00
Er wordt géén alcohol geschonken!
Voor het toevoegen in de app van
openingstijden kan je Aline Koekoek een
appje sturen. 06-83273270

S.V. Nieuw-Balinge

Openingstijden dorpshuis de Heugte

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.

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Vrijdag
Keuken
Zaterdag
Keuken Bingo
Zondag
Keuken

Voor meer info kunt u zich wenden tot het bestuur:
Evelien Sok (voorzitter)
Inge Tump (afdeling jeugd)
Winfred Salomons (wedstrijdsecretaris)
Harry Hurink (penningmeester)
Netty Jager (ledenadministratie)
Miranda Schutte (scheidsrechtercoördinator)
Lo Dijkstra (leden)
Website: www.svnieuw-balinge.nl
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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

Snacks kunnen op vrijdag en zondag ook
telefonisch besteld worden: (0528) 32 13 00.
Verder is het dorpshuis op alle dagen geopend
op afspraak, voor diverse activiteiten.
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GJVV
Bestuur:
Voorz. Evelien Sok
Penn. Fia Jager
Secr. Delia Slomp
Lid
Heidi Koekoek
Lid
Mariska Schonewille
DINSDAG; Volleybal
Jeugdvolleybal
Herenvolleybal (16+)
WOENSDAG; Volleybal
Dames Recreanten 3
Dames Recreanten 1
DONDERDAG; Volleybal
Dames Recreanten 2
DONDERDAG: gymnastiek
1e groep, vanaf 4 jaar
2e groep
3e groep

Tel.
Tel.
Tel.
Tel.

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

32
32
32
32

14
12
10
10

82
24
11
24

18.00 – 19.30
20.30 – 21.30
19.00 – 20.00
20.00 – 21.00
19.30 – 20.30
17.15 – 18.00
18.00 – 18.45
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!
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.
Elke 1e dinsdag van de maand knippen zonder
afspraak tussen 18.00 en 19.30!

Strijker en Strijker
Technische groothandel en verhuurbedrijf.
Tel. (06) 54 36 30 15
Openingstijden winkel:
Maandag
Dinsdag t/m donderdag
Vrijdag
Zaterdag

09.00 tot
08.00 tot
08.00 tot
08.00 tot

18.00
18.00
17.30
12.00

Vanaf 1 januari 2018 kunt u ook bij ons
terecht voor maatschappelijk werk
(voorheen SPINN).
-U kunt ons bellen van maandag tot en met
donderdag van 08.30 – 13.30 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:
*Karspelstraat 5, 9411 ND Beilen
*Stuurboord 1, 9422 HT Smilde
*Burg. v. Weezelplein 10, 9431 AG
Westerbork
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.
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 secretaris, via
secretaris.pb@nieuwbalinge.eu.
Studio Tyara
Praktijk voor therapie, massage en
schoonheidsverzorging.
Netty Jager. Tel. (0528) 32 17 17

uur
uur
uur
uur

Volkstuinvereniging Nieuw Balinge
Tuinhuur: €10,- per jaar voor 100m2 beste grond.
Info bij de secretaris: Gert Jan Prins. Tel.: 321174.
Nieuwe leden zijn altijd welkom!
Yin Yang Yoga
Woensdagavond 19.00- 20.00 uur
In de voormalige peuterspeelzaal De Heugte
Info en opgave: Cisca Lunenborg van Melzen
06 216 36 165 - bodyfit@live.nl
www.yogasport-hoogeveen.nl
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Welzijnswerk Midden-Drenthe
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.

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.
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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