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In deze editie van Kontakt leest u
onder andere:
GJVV had hun jaarlijkse uitvoering.

Belangrijke punten voor het inzenden van kopij:

Een leuke puzzel!

-

Een interview met jonge ondernemers
uit het dorp.

-

-

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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Een nieuw huisdier van de maand.
Oorlogsverhalen.
Een lekker recept.
Tiendeveen houdt een jeugdsurvival.
Veel verslagen van paasactiviteiten.
De column van Alexandra.
De Nederlands Hervormde kerk houdt
een rommelmarkt.

En… nog veel meer,

veel leesplezier!
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Uitslag weet ik veel quiz
Zaterdag 6 april was er voor het eerst de
Weet ik veel Quiz in de kroeg, bekend van
het tv programma van Linda de Mol. Deze
werd gespeeld via het programma Kahoot
waarbij er punten verdiend konden worden
voor de goede antwoorden en op snelheid.
Er waren 18 deelnemers en na afloop werd
het erg druk in de kroeg.
Met wat aandachtspuntjes voor de
volgende keer kunnen we terug kijken op
een geslaagde gezellige avond.
Hierbij de top 5:
1.
2.
3.
4.
5.

Iris Kats;
Richard Kats;
Manon Reinders;
Denise Guichelaar;
Thijs Jagt;

73351
69106
66856
66594
65764

punten
punten
punten
punten
punten

________________________________________________________________________

Trekking verloting jubileum zomerfeest
2019: 55 jaar!
Allemaal weer bedankt voor het kopen van de loten.
De prijswinnaars hebben de prijs thuis bezorgd
gekregen.
Gefeliciteerd allemaal!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 ste prijs geld: H. Kreeft Robertusweg
2 de prijs geld: Smale Wolvenhaar
3 de prijs geld: Christiaan Okken Vosseveen
4 de prijs plantenrek en insectenhotel: Dennis Tump
5 Plant en doos koekjes: Kikkert
6 Plant en doos koekjes: Kroezen De Breistroeken
7 Plant en doos koekjes: Hidding De Breistroeken
8 Plant en doos koekjes: Roelof van Egten
9 Plant en bonbons: Tineke Kleine
10 Plant en bonbons: Jager Koolveen
11 Plant en bonbons: Van het Veer Mantingerweg
13 Plant en bonbons: Mollee Geeserraai
14 Plant en bonbons: S. Dijkstra Vosseveen

Met vriendelijke groet,
de verkopers van de loten
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Het raadselspel
De prijsvraag voor de maand april luidde als volgt:

Los de rebussen op!

We zochten (in willekeurige volgorde): een lichaamsdeel, een eigenschap en een dier.

MENSENKENNIS

RINGVINGER

KWARTEL
We hadden 11 inzenders met het juiste antwoord. Maar als winnaar van deze maand kwam
Thijs Geuze tevoorschijn. Van harte gefeliciteerd! De prijs komt snel jouw kant op.
De opdracht voor de maand mei is om deze woordzoeker op te lossen. De overgebleven
letters vormen een zin en dat is de oplossing.

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.
Dorpsblad Kontakt 2019
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Innen contributie s.v. Nieuw-Balinge
Begin mei wordt de contributie voor de voetbalvereniging
weer geïnd. Dit zijn nieuwe contributieprijzen. Deze zijn
voortgekomen uit de afgelopen (eind 2018) gehouden
jaarvergadering.

__________________________________________________________________
Dorpskrant Kontakt online
Word vrienden van Kontakt. Op de facebookpagina ‘Kontakt
Nieuw-Balinge’ ziet u oproepjes, reminders en een link naar
de online versie van Kontakt.
Op kontaktnieuwbalinge.eu vindt u Kontakt als online versie.
Voor iedereen die niet de papieren versie in handen krijgt en
toch geïnteresseerd is in het wel en wee op ons dorp…
________________________________________________________________________
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Ingezonden; Een waargebeurd verhaal uit WOII
Ik was een meisje van zestien jaar toen de oorlog uitbrak. De plezierige dingen die men nu
als gewoon ervaart, bestonden toen niet voor ons. Wél veel armoede en ellende, vooral
deze oorlogsjaren. Mijn man en ik zijn in 1945 getrouwd, niet in een prachtige auto, zoals
nu de gewoonte is. Nee, dat was ondenkbaar toen. Mijn aanstaande man was onderduiker.
Dat betekende voor ons een extra zorg erbij toen we naar het stadhuis moesten. Per fiets
over alle binnenwegen om maar zo min mogelijk op te vallen. Stel je voor dat je mensen
van de landwacht tegen kwam, dat zou voor ons het einde van ons prille huwelijksverhaal
betekenen omdat mijn man door hen aangehouden en meegenomen zou kunnen worden.
Nee, onze tocht naar het stadhuis was dus per fiets binnen door. Evenals onze getuigen
voor die dag, namelijk wederzijdse ouders en een oom en tante, allen per fiets! Tot
overmaat van ramp regende het die dag pijpenstelen. Allen waren we dan ook doorweekt
toen we bij het stadhuis arriveerden. Iedereen moest
zich eerst van top tot teen afdrogen voordat de
huwelijksceremonie van start kon gaan.
De eerste periode van ons huwelijk hebben wij bij mijn
grootouders ingewoond. Dat was niet ongebruikelijk in
die tijd omdat niet zomaar iedereen direct aan een
eigen woning kon komen. Financieel liet natuurlijk veel
te wensen over in die dagen. Zoals gezegd, onze
wittebroodsweken konden we bij mijn grootouders
doorbrengen. Zij hadden genoeg ruimte en twee
personen meer of minder was geen probleem. Het
‘geluk-voor-twee’ was toen die tijd niet alleen het
belangrijkste, maar ook bijna het enige wat je had.
Alleen dat ‘geluk’ was niet altijd weg gelegd voor ons
wat later zou blijken. Omdat mijn man nog steeds
onderduiker was, zoals de meesten van zijn leeftijd,
kwam het gevaar soms regelmatig om de hoek kijken,
alhoewel hij wel in het bezit was van kaarten en een persoonsbewijs, verkregen via de
ondergrondse.
We woonden nog maar kort bij grootmoeder en grootvader, toen er twee mannen, ook van
de ondergrondse, aan de deur klopten met de vraag of ze een aantal dagen gebruik
mochten maken van onze gastvrijheid. Mijn grootvader had een goed hart en velen waren
welkom, dus ook deze twee jongens verschafte hij onderdak. Nadat ze zich bekend hadden
gemaakt, bleken het een dominee en een politieagent uit Drijber te zijn. Van beide kanten
waren de reacties positief, de twee mannen maakten een zeer tevreden indruk en ze
wilden graag een poos bij ons verblijven. Ze deelden ons mede dat ze over een aantal
dagen hun intrek zouden nemen bij ons.
Twee dagen later, het was Goede Vrijdag, zaten we gezamenlijk aan tafel toen mijn
grootmoeder verschrikt opstond en riep; “Er komen allemaal jagers aanfietsen, het lijkt wel
een klopjacht!” Ze beslopen van alle kanten de woning en hadden zo het leek alles in rap
tempo afgezet. Mijn man, die zich van geen kwaad bewust was, liep naar buiten om te
vragen wat de jagers wilden, maar keerde even later alweer terug en kwam met een
schokkende mededeling. Hij keek ons aan en zei met een ietwat treurige toon in zijn stem:
‘Ze komen mij halen, ik moet met ze mee... nu direct.” Deze jagers bleken leden van de
landwacht te zijn!
Veel jongens van die leeftijd waren onderduiker. De groep landwachters die ook mijn man
van huis kwamen halen, hadden een grote groep van deze jonge onderduikers opgepakt en
op een wagen naar Assen getransporteerd om ze daar gevangen te zetten.
Dorpsblad Kontakt 2019
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Daar aangekomen, moesten ze allen vertellen waarom ze niet in Duitsland werkzaam
waren. Mijn man heeft zijn mond dicht gehouden en ze niets verteld, met alle gevolgen van
dien… Ze hebben hem zo vreselijk veel klappen gegeven dat ie niet bij machte was om de
trap nemen… Maar in één opzicht had hij van allen en iedereen gewonnen, ze hadden niet
de informatie van hem kunnen verkrijgen die ze zo graag wilden!
Een aantal dagen na deze nare gebeurtenis die ons ten deel viel, kwamen de Drijberse
dominee en politieagent bij ons in wonen voor een periode. We hadden elkaar intussen al
aardig veel te vertellen van de afgelopen dagen. Ze wilden wel bij ons aan tafel eten, maar
alléén wanneer de kust veilig was. Als er iemand op bezoek kwam, dan werden de borden
naar een ander vertrek gebracht alvorens de deur werd ontgrendeld, daarna nuttigden ze
hun maaltijd in het andere vertrek.
De oorlog, een periode waarbij iedereen altijd in spanning zat! Onderling hadden we een
wachtwoord afgesproken. Ze waren ’s nachts nog wel eens elders en ook hadden ze een
geheime zender waarmee ze allerlei berichten afluisterden. De twee sliepen in de schuur.
Als de boer ’s ochtends op het land aan het werk was, dan kwamen ze de schuur niet
eerder uit alvorens wij het wachtwoord hadden laten horen. Mijn grootouders hebben ooit
een trouwe viervoeter gehad die de naam ‘Juno’ droeg. “JUNO” werd ons wachtwoord!
De afspraak was: met onraad werd er 1 keer ‘Juno’ geroepen en twee keer ‘Juno’ roepen
bleek de kust veilig. Dit werkte uitstekend en we hebben dit net zolang gehanteerd zolang
de twee vrienden uit Drijber bij ons woonden.
Ze waren nog maar net weg, toen er ’s
ochtends vroeg twee Duitsers bij ons aan de
deur klopten om te vragen of ze wat te drinken
konden krijgen. Op een gegeven moment sta ik
in de deuropening en zie zo ineens mijn neef
Freek en zijn vriend Claus een praatje maken
met de soldaten die bij de put stonden om zich
te wassen en te scheren.
Waar die twee zo plotseling wegkwamen was
voor mij een raadsel. (Freek en Claus waren lid
van de KP (knokploeg) van de ondergrondse.
De jongens van de ondergrondse ‘zochten’ o.a.
ook vaak de buurt af naar ‘onraad’ om het zo
maar te noemen).
Freek en Claus vertrokken weer…..
Mijn grootvader liet de twee Duitse soldaten
binnen waarna ze plaats namen aan tafel. Ze vertelden ons dat Hoogeveen bevrijd was
door de Canadezen en zij er tussenuit waren geknepen en op de vlucht waren naar
Duitsland. Wij waren in de veronderstelling dat de twee Duitse mannen hun weg daarna
direct weer zouden vervolgen, maar niets bleek minder waar. Die gehele dag zijn ze bij ons
geweest en hebben op de grond gelegen om maar niet gezien te worden. Pas tegen de
avond, toen het donker werd verlieten ze onze woning.
Een andere neef van ons, Johan, bracht ons regelmatig een bezoekje. Een gezellige,
aardige jongen die graag even langs wipte voor een praatje bij zijn grootouders, ware het
niet dat Johan lid was van de NSKK (“Nationalsozialistisches Kraftfahrkorps”, een Duitse
Partij organisatie.) Johan was, evenals zijn vader, zowel tijdens als voor de oorlog, in het
bezit van een jachtakte. Die jachtakte betekende heel veel voor die twee. Zijn motto was
dan ook altijd: ‘Wat er ook gebeurt, mijn jachtakte zal ik behouden, daar heb ik alles voor
over’.
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Toen de oorlog uitbrak moesten alle jagers hun akte inleveren, tenzij je aangaf de kant van
de bezetter te kiezen. Die keuze was niet makkelijk geweest, maar hij hield toch vol om bij
zijn standpunt te blijven wat zijn motto betrof, dat was de reden waarom Johan de ‘Duitse
kant’ had gekozen, zo men dat noemde.
De avond was gevallen en de soldaten waren weg. Bij ons werden de enerverende
taferelen van de afgelopen dagen nog even besproken waarna we allen te bed gingen.
Morgen weer een nieuwe dag. We hoopten allen dat het eens een dag zou worden zonder
zorgen na alle commoties van de afgelopen tijd.
We waren allen nét in slaap toen er diezelfde avond nog, luidruchtig op de deur werd
geklopt. We schrokken wakker en hoorden iemand luidkeels roepen: “Doe open de deur!”
Het bleek de ondergrondse te zijn van Noordscheschut die onze nachtrust met veel lawaai
kwamen verstoren. Iemand van die groep riep aan ons: “Is Johan hier nog?!” Gelukkig
konden wij de ploeg meedelen dat dat niet het geval was, Johan was hier niet. De jongens
wisten ook dat Johan een neef van ons was en doorzochten de hele woning.
De volgende dag brak aan, het was een prachtige zonnige dag en we zaten met z’n drieën
aan de ontbijttafel, toen grootmoeder plotseling riep: “Er kruipen soldaten onder het raam
langs”. Het ging allemaal zo snel dat ze vrijwel direct al bij ons binnen waren. Iemand van
die groep riep naar ons: “Handen hoog of ik schiet!” We deden wat ons gevraagd werd en
daar stonden we met ons drieën, met onze handen in de lucht! Ook nu weer wilden ze alles
van ons weten, maar nu ook waar de twee Duitse soldaten waren.
Grootvader antwoordde: “Jullie vroegen gisteren waar Johan was, daar heb ik jullie een
eerlijk antwoord op gegeven. Jullie hebben mij deze vraag niet gesteld, anders had ik daar
ook eerlijk op geantwoord. Ik mag iedereen voorzien van eten en drinken wanneer ze mij
daar naar vragen en wanneer ik dat wil, ongeacht wie. Het zijn allemaal mensen in nood.”
Grootvader sprak vanuit zijn hart en handelde daar ook altijd naar. En weer kon een groep
mannen onverrichte zake huiswaarts keren.
Eén ding gaf me een heel geruststellend gevoel; ik was ontzettend blij dat mijn man nu
vast zat en niet hier bij ons thuis was, dan was het zeker voor hem heel anders afgelopen…
Een andere jongen uit die groep, die we goed kenden, zei tegen zijn kameraden; “Ach,
Johan is hier niet als deze mensen dat zeggen. Ik ken ze goed, ik weet dat ze goed te
vertrouwen zijn.” Daar vertrouwden de andere jongens op en vervolgden hun weg weer
vanwaar ze gekomen waren. We
gingen weer naar bed om de slaap
weer te hervatten.
Deze gebeurtenissen brachten heel
wat spanningen met zich mee,
vooral als je in mijn situatie, ook nog
zwanger was. Hopelijk konden we
deze dag dan eindelijk afsluiten en
na een goed nachtrust aan een
nieuwe beginnen. Mijn gedachten
dwaalden af en ik raakte toch in
dromenland…
Een aantal dagen later werden
Nieuw-Balinge en omstreken
bevrijd...!
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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!

_____________________________________________________________________________________
IN MEMORIAM
Voor ons geheel onverwacht is overleden ons trouwe “Cluppie” lid
JANNIE KROEZEN WIELINK
Wij wensen Aaldert en verdere familie veel sterkte bij dit grote verlies.
Wij zullen haar missen bij onze bijeenkomsten!
Ook bij de 60 + actief groep was ze een graag geziene gast.
Ze genoot van het samenzijn, vooral ook met groep 1 en 2 van de basisschool.
Ze heeft genoten van het MOEK project, samen zingen met de kleintjes over “onze”
moestuin.
Ze wilde graag aanwezig zijn bij zoveel meer bijeenkomsten!
RUST ZACHT, JANNIE!
We blijven je herinneren!
Namens alle leden van ons “Cluppie” en de 60 + actief groep!
i.o. José Post Consent
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Column
LEEGLOOP?
Het is al heel lang geleden dat wij met een schoolreis Parijs bezochten. Wat waren we
allemaal opgewonden, 60 tieners die voor het eerst naar de beroemde Lichtstad reisden.
Veertien was ik, en keek mijn ogen uit. De prachtige oude stad, de Seine met zijn mooie
bruggen en langs de kant de gezellige boekenstalletjes. Maar het allermooiste vonden we
toch de eeuwenoude Notre-Dame, midden in de stad. We waren diep onder de indruk van
de schitterende kerk met enorme glas-in-loodramen en wat ik me vooral herinner was een
groot verlicht wit kruis aan het eind van de gigantische ruimte, iets wat je het eerste zag
als je de kerk binnenkwam. We waren allemaal heel stil, we voelden meteen het bijzondere
van deze religieuze plek. Er waren vier diensten op een dag, en op zondag zes, die allemaal
druk bezocht werden. Dat maakte grote indruk, we gingen heel stil even zitten om niet te
storen. De Parijzenaren noemden haar de “moeder van de stad”, ze liepen er vaak even
naar binnen voor een gebed, of om een kaarsje aan te steken voor het Maria-altaar.
Hoe geliefd de Notre-Dame bij de gelovigen was, bleek wel vorige maand in de stille week
voor Pasen, toen het dak van de kathedraal ineens vlam vatte en de oude balken uit de
dertiende eeuw het vuur in een oogwenk over het dak verspreidden.
De mensen waren radeloos, het gebouw was zo hoog dat de brandweermannen er zelfs
met hun langste ladder van 30 m niet bij konden.
“Het hart, de ziel van Parijs en Frankrijk is geraakt”-, zei President Macron verdrietig.
En wie schetst onze ontzetting toen er op Paaszondag op Sri Lanka drie kerken en hotels
door terroristen werden
verwoest. Op een plek op
het eiland waar veel
Christenen woonden en ook
de meeste kerken stonden.
Die enorme agressie maakt
je bang en ook de
onverschilligheid van de
daders, wat bezielt hen
toch? Minstens 359 mensen
kwamen om op deze
Christelijke feestdag,
waaronder 45 kinderen.
En dat op een plek waar
velen van hen graag naar de
kerk gingen.
Wat me vooral bijbleef was,
dat zowel in Parijs, als in Sri
Lanka niet gesproken kon
worden van leegloop in de
kerk, integendeel de
Godshuizen werden druk
bezocht. Leegloop? Daar
niet. En wij steken maar
weer een kaarsje aan.
Alexandra van ’t Veer
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Deze toppers doe dit jaar examen
Wij van de redactie wensen niet alleen Jamai Kroezen en Saskia Koekoek succes, maar ook
de rest die dit jaar examen moeten doen. Toi, toi, toi.
We hopen volgende maand foto’s te kunnen plaatsten van geslaagden! Stuur jullie foto’s
naar redactiekontakt@outlook.com en dan maken wij er een leuke felicitatiepagina van.

Suc6 Jamai Kroezen
You can do iT
Allemaal veel suc6 met jullie
examens !

Hey toppertje,
heel veel succes met je
examens.
Je kan het!
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Sportcarrousel
De sportcarrousel is in volle gang.
Nieuwe maand weer een nieuwe sport.
Yoga
8 mei 18:00 tot 18:45 uur.
Kosten: €10,- voor 4 lessen
Waar: in de oude peuterzaal
Volledige bedrag graag op de eerste les
voldoen.
Voor de rest van het jaar ziet het programma er als volgt uit:
➢ Mei yoga, start woensdag 8, 15 mei en let op: 5 en 12 juni (22 en 29 mei komt te
vervallen) 18-18.45 uur, oude peuterzaal
➢ Juni rugby, start donderdag 6, 13, 20 en 27 juni van 19.00 tot 20.00 uur, grasveld
voor school
➢ Juli/augustus zomerstop/vakantie
➢ September mountainbike
➢ Oktober
taekwondo
Wil je wel graag meedoen met mountainbike, maar heb je zelf geen fiets, geen probleem,
geef het door en voor de fiets wordt dan gezorgd.
Wij zijn ook 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, dan kun je helaas niet meer
aanschuiven.
Streetdance!
In het vorige Kontakt hebben we laten weten
dat SH’bam voor 18+ helaas definitief niet
door kon gaan.
Maar we hebben wel een docente gevonden
die, bij voldoende animo, streetdance zou
kunnen geven en wel op de dinsdagavond,
rond 19:30 uur in dorpshuis “De Heugte”
Lijkt je dit leuk en wil je een avond sportief
en gezellig bezig zijn geef je dan nu op bij:
Joyce Salomons joycesalomons93@msn.com
of Korina Vos
korinavos@hotmail.com
Als je vragen hebt mag je ons ook altijd
mailen.
We hopen hiermee een leuke danssport aan
te kunnen bieden.
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Bericht van Plaatselijk Belang
Blikvanger aan de Koekoeksdijk weg?
De gemeente Midden-Drenthe wordt steeds vaker
geconfronteerd met afval zoals jerrycans met vloeistof
en zakken huisvuil bij de blikvanger aan de
Koekoeksdijk in Nieuw-Balinge. Dit is niet de
bedoeling van de blikvanger.
De gemeente wilde deze tijdelijk weghalen, maar in overleg met Plaatselijk Belang laat de
gemeente de blikvanger voorlopig eerst staan. We verwachten dat de situatie wel
verbeterd.
De blikvanger is niet bedoeld voor huishoudelijk afval of ander afval, alleen voor
zwerfafval!
Verandert de situatie niet, dan kan de gemeente de blikvanger alsnog wel weghalen.
Hiermee wil de gemeente een signaal afgeven.

____________________________________________________________________________________

GROTE ROMMELMARKT
Ten behoeve van
het BOUWFONDS
van de
Ned. Herv. Kerk te Nieuw-Balinge
Zaterdag 25 mei van 8:30 tot 12:00
Heeft u spullen die naar de rommelmarkt kunnen, wilt u die dan maandagavond 20 mei bij
de weg zetten? Vanaf 18:00 uur worden de spullen opgehaald.
Heeft u kostbare spullen of voorwerpen die niet nat mogen worden, bel dan even naar
Homme Prins, tel. 321214. De spullen worden dan bij u opgehaald.
Alvast bedankt!
Tot ziens op zaterdag 25 mei
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Nieuws van ijsvereniging Nieuw-Balinge
NL Doet:
Op 16-3-2019 hadden we het voornemen om een aantal klussen te klaren bij de ijsbaan op
NL Doet dag. Het weer was echter zo slecht dat er weinig van terecht kwam. Mede door het
slechte weer en een aantal afzeggers, waren er slechts drie vrijwilligers aanwezig. Na het
nuttigen van enige koppen koffie en het doorspreken van de klussen die gedaan konden
worden, was de conclusie dat er veel buitenklussen niet konden worden uitgevoerd door de
weersomstandigheden. Het plaatsen van het door Landschapsbeheer Drenthe geschonken
insectenhotel, ging niet door en het plaatsen is tot een nadere datum uitgesteld. Ook het
storten van een afwerkvloer in de bergruimte moest worden uitgesteld en ook het plaatsen
van de boeien was niet te doen. Er is nog enig schilderwerk en schoonmaakwerk gedaan en
daar moesten we het bij laten om niet kletsnat van de regen te worden. De klussen die niet
zijn uitgevoerd, zullen op een latere datum alsnog worden opgepakt. Ook hopen we een
volgende NL Doet, meer vrijwilligers te mogen begroeten, zodat er weer enige klussen van
de “to do list” kunnen worden geschrapt en we hopen op beter weer, zodat we wat meer
klussen kunnen afronden.
Vissen:
Op veler verzoek is het nu mogelijk om een “dagkaart” te halen om een dagje te kunnen
vissen bij de ijsbaan. De dagkaarten zijn verkrijgbaar bij theehuis “Bi’j Oons” aan de
Voornweg 1 7938 RC Nieuw-Balinge telefoonnummer 0528 321533. De kosten per
dagkaart bedragen € 2,50 per dag en is alleen geldig op de dag van afstempeling en zijn
niet overdraagbaar. Een ieder dient zich aan het ‘Huishoudelijk regelement” te houden,
deze zijn te lezen in het infobord bij de ingang van de ijsbaan. Mocht u toch besluiten om
lid te worden van de ijsvereniging, kunt u dit melden bij een van de bestuursleden.

Uitslagen Klaverjassen 2018-2019
Namen
Jan Smeenge
Roelof Bisschop
Kees Wielink
Elzo Doldersum
Martin Harteveld
Roelof van Egten
Homme Prins
Jan Gosink
Albert Wielink
Annemiek Bouwm.

26-okt
5332
4121
4769
5482
4822
5111
3817
4570

Namen
Jan Smeenge
Roelof Bisschop
Kees Wielink
Elzo Doldersum
Martin Harteveld
Jan Zijnge
Roelof van Egten
Homme Prins
Harm Marissen
Jan Gosink
Annemiek Bouwm.

18-jan
5560
4589
4010
5116
4935
5801
4498
4315

9-nov
4261
5377
4715
5134
4268
5021
3962
4926

23-nov
4157
5180
3952
4964
4937
4442
4614

7-dec

21-dec

4-jan
4948
4985

5260
4352
4651
4277
5787

5405
3295
5960
6123
3415

1-mrt
4760
4297
5047
3866

15-mrt
5872
4367
3871
5025

29-mrt
4964
4228
4529
4665

4935
5606
3925

4651
4448
4367

4630
3897
4756

4468

4394

4656
3588
5111

4558

Albert Bouwm.
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1-feb
5572
4282

15-feb

4894
4992
5108
4097
3837

5156
5759
4293
4621
3932
4488
4634

5022

3491

3955
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Paaseieren zoeken:
Op zaterdag 20 april is er door de ijsvereniging Nieuw-Balinge weer het jaarlijkse
paaseieren zoeken georganiseerd voor de schooljeugd. Er waren een 50-tal kinderen die
mee deden met het zoeken. Het was stralend weer en de paashazen huppelden dan ook
vrolijk rond in een paashaaspak van kledingverhuur “Surprise” uit De Krim.
Er waren weer een groot aantal eieren verstopt door de organisatie en een ieder kwam dan
ook met de nodige gevonden eieren het heideveld weer uit. Het vinden van de eieren was
niet zo moeilijk als voorgaande jaren omdat de heide was beweid met schapen en hierdoor
was de hei behoorlijk kaal geworden en de eieren gemakkelijk te vinden. Het traditionele
gouden ei is weer ingevoerd en er waren dus weer een aantal gelukkigen die voor het
vinden van het gouden ei, een prijs in ontvangst mochten nemen. Na afloop van het eieren
zoeken was er een broodje worst en een zakje snoep voor de deelnemers. De kinderen
lieten zich het broodje worst goed smaken en ook het zakje snoep was zo verdwenen in de
kindermagen.
De winnaars van de gouden eieren waren:
1e prijs categorie peuters
Robin Jagt
1e prijs categorie kleuters
Marcel Kist
1e prijs categorie tot 12 jaar
Amber Mulderij
De winnaars hebben een cadeaubon gewonnen, die naar eigen inzicht besteed kan worden.

Na afloop van het eieren zoeken is de trekking verricht van de jaarlijkse verloting door de
paashazen. De prijswinnaars van de verloting zijn:
Verloting:
1e prijs
2e prijs
3e prijs
4e prijs
5e prijs
6e prijs
7e prijs
8e prijs
9e prijs
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20 april 2019
Bouwmeester
Mulderij
Wielink
van Aalderen
Moret
Kroezen
Tump
Kroezen
Bouwmeester

Voornweg
Vosseveen
Voornweg
Verl. Middenraai
Wolvenhaar
Breistroeken
Koekoeksdijk
Park
Mantingerweg
Dorpsblad Kontakt 2019

10eprijs
11e prijs
12e prijs
13e prijs
14e prijs
15e prijs
16e prijs
17e prijs
18e prijs

Martijn Oelen
Jan Slomp
Hekker
Sallomons
Wielink
Schroder
Kreeft
v/d Weide
Span

Park
Voornweg
Voornweg
Mantingerweg
Mantingerweg
Park
Haarweg
Voornweg
Haarweg

De sponsoren voor dit jaar waren:
Bouwbedrijf Hilberink, Kledingverhuur Surprise, Administratiekantoor Mol, Hondenschool
Carlos, Bisschop/Wassen, Gerommeke, Schonewille transport, Strijker & Strijker, Jumbo,
Welkoop Westerbork, R&R montage, Kapsalon Priscilla, Hilbrands, Tump Techniek, M&D
Hout, Tyara (Netty)
Namens het bestuur willen wij de sponsoren hartelijk danken voor hun bijdrage, waardoor
de ijsvereniging weer een groot aantal prijzen beschikbaar kon stellen voor de verloting.
Natuurlijk ook onze hartelijke dank naar de verkopers van de loten.

Met vriendelijke groet,
Roelof Bisschop
tel.: 0650746052
E-mail: roelof.bisschop@ziggo.nl
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IKC mr. Siebering
Nieuws uit groep 6,7,8 van IKC meester
Siebering.
De periode van de voorjaarsvakantie tot de
meivakantie bestond uit vele hoogtepunten voor
onze groep. Hier een fotocollage van de
verschillende activiteiten.

Damclinic in Hijken
Figuurzagen met Pasen

De Pasapas tijdens de koningsspelen

Schoolvoetbal

20
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In maart zijn we twee middagen, samen met Lotte van
Landschapsbeheer, de heide op geweest. Tevens hadden
we hulp van enkele persoenen van de 60+ groep.
Samen hebben we naast een wandelroute, op de heide
gesnoeid. De vogelkers groeide dusdanig snel dat het
uitzicht weg werd genomen. Door een goede
samenwerking tussen de leerlingen werd er prima
gesnoeid.
Het waren twee leuke middagen waarbij we prachtig
weer hadden. Dit leverde mooie plaatjes op.

Snoeien op de heide

Dorpsblad Kontakt 2019
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Recept: aspergesoep met ham en ei
Ingrediënten
500 g verse witte asperges
1¼ liter kraanwater
2 kippenbouillontabletten
1 verse prei
30 g ongezouten roomboter
30 g tarwebloem
125 ml verse slagroom
2 middelgrote eieren
50 g achterham (plakjes)
Keukenspullen: staafmixer
Bereiden:
1) Schil de asperges rondom met een dunschiller van vlak onder het kopje naar beneden
en verwijder de houtachtige onderkant. De onderkant gebruik je in de volgende stap.
2) Doe de schillen en onderkanten in een soeppan. Voeg het water en de tabletten toe.
Breng aan de kook, zet het vuur laag en houd 20 min. tegen de kook aan. Schenk de
bouillon door een zeef en vang de bouillon op in een pan of kom.
3) Was 1 prei en snijd het witte deel in ringen. Verhit de boter in een soeppan en bak de
prei 5 min. op laag vuur. Voeg de bloem toe en bak 2 min. mee. Voeg de bouillon toe en
breng al roerend aan de kook. Laat 5 min. koken en zet het vuur uit. Voeg de slagroom toe
en pureer de soep met de staafmixer. Snijd de geschilde asperges in stukjes van 2 cm en
voeg toe aan de soep. Breng weer aan de kook en laat 10 min. zachtjes koken.
4) Kook ondertussen de eieren in 8 min. hard. Laat ze schrikken onder koud stromend
water en pel ze. Prak fijn met een vork. Snijd de ham in reepjes. Schep de soep in
kommen of borden, verdeel de ham erover en bestrooi met het ei-kruim.
Bereidingstip:
Garneer de soep met wat fijngesneden peterselie.
________________________________________________________________________

Jarig deze maand
Jan-Peter Strijker wordt op 15 mei 35 jaar!
Gefeliciteerd!

22
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Huisdieren van de maand
Wat is jouw naam?
Ik ben Frenkie.
Wat voor dier (ras) ben je?
Ik ben een borstelcavia.
Hoe oud ben je?
Ik ben nu ongeveer 6 maanden
jong.
Wie zijn jouw baasjes?
Mijn baasje is Jennifer.
Waar woon je?
Ik woon in Nieuw-Balinge, in de achtertuin bij mijn baasje.
Wat voor avonturen maak je mee?
Samen met mijn vriendinnen Purrel en Rinus ƚ, rennen we vaak door de tuin opzoek naar
lekkere hapjes. Jullie kennen mij vast ook van mijn rol tijdens de toneelvoorstelling van
V.D.O! Dit was aan het begin best spannend, maar het applaus wat ik kreeg vond ik super!
Wat is jouw mooiste speeltje?
Ik ben niet zo’n fan van speeltjes, het liefst speel ik met Purrel in de tuin.
Wat is jouw lievelingseten?
Het liefst eet ik komkommer of appel.
Op de foto sta ik samen met Rinus en Purrel.
Jouw huisdier ook in deze rubriek? Leuk! Mail naar redactiekontakt@outlook.com.

__________________________________________________________________
VERMIST VANAF 21 APRIL: BERTUS, GRASPARKIET
Plaats: Nieuw-Balinge
Straat: Vossenveen richting bosje bij
Lijsterstraat/school.
Kenmerken: 8 jaar; geel-groen; blauwe ring
om rechterpootje en klein bultje/ontsteking
onder zijn rechteroog.
Gevonden of gezien?
Graag bellen/appen naar:
06-14600743
Naomi Boer
Alvast bedankt voor je hulp!
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Interview met… D&M IJSKRAAM
Willen jullie je even kort voorstellen?
Onze namen zijn Marc Schutte en Damian
Kroezen, we zijn allebei twintig jaar oud en
komen uit Nieuw-Balinge. In het hedendaagse
leven gaan we iedere dag naar Groningen. Dit
doen we voor onze opleiding, namelijk
Ondernemerschap & Retail Management aan de
Hanzehogeschool Groningen. In de vrijetijd zijn
we beide vaak te vinden op het voetbalveld van
SV Nieuw-Balinge, hier spelen we in het eerste
elftal. Buiten al deze activiteiten werken we ook
samen bij Restaurant Zin tussen Orvelte en
Witteveen. Dit restaurant is te vinden op Landal
Greenparks Orveltermarke.
Sinds wanneer bestaat jullie bedrijf?
Het idee voor de ijskraam is er al heel lang, begin
2018 kwamen wij op het idee om naast ons reguliere werk er geld proberen bij te gaan
verdienen aan de hand van ijsverkoop. Mede dankzij enkele opstartproblemen is het er
toen niet van gekomen. We waren te laat gestart met het werven van evenementen en de
benodigdheden om ijs te kunnen verkopen, denk daarbij aan ijs, hoorntjes, een kar maar
ook vergunningen en opslag. We zijn er niet verder mee gegaan en hebben het project
‘’ijskraam’’ op een laag vuurtje gezet.
Dit jaar werden we rond februari op onze nog altijd bestaande facebookpagina benaderd
om op een grote markt in Eindhoven te staan. Dat was het moment dat we de draad weer
volop oppakten. Het bedrijf bestaat al sinds 2018 maar in 2019 zijn alle stappen gezet om
daadwerkelijk ijs te kunnen verkopen.
Hoe is het idee ontstaan om een ijskraam te beginnen?
We zaten te denken hoe we extra geld konden verdienen in de zomervakantie. Allebei leek
het ons toen een leuk idee om mensen blij te maken met heerlijk schepijs. Het is leuk
werk, vaak sta je op mooie plekken met een gezellige sfeer en je kunt mensen verblijden.
Want zeg nou zelf, iedereen wordt blij van een schepijsje.
Wat voor soort (smaken) ijs verkopen jullie?
Onze ijskraam is niet groot genoeg
om een assortiment te nemen van
een gebruikelijke ijssalon. Daarom
kiezen wij ervoor om de
populairste smaken te verkopen.
Denk daarbij aan vanille, aardbei,
stracciatella, framboos en citroen.
Uiteraard zullen wij onze smaken
aanpassen naar de vraag van de
klant wanneer blijkt dat andere
smaken meer in trek zijn.
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Maken jullie het ijs zelf?
Omdat wij de tijd en de spullen niet hebben om het ijs zelf te produceren hebben wij er
voor gekozen om het schepijs in te kopen bij lokale ijssalons in de buurt. Dit is gedaan
omdat wij dan gegarandeerd een lekker ijsje kunnen verkopen.
Waar kunnen mensen jullie vinden komend seizoen?
Aankomend seizoen zijn wij gegarandeerd te vinden in de feestweek van Nieuw-Balinge, de
feestweek in Alteveer, langs de fietsroute van de Drentse fiets4daagse in Westerbork, veel
in de Hoofdstraat in Hoogeveen en langs bekende fietsknooppunten in de regio.
Als mensen jullie graag zouden willen 'boeken', hoe komen ze dan met jullie in
contact?
Ik zou de mensen ten eerste graag door willen verwijzen naar de Facebookpagina van D&M
IJskraam, daar is veel informatie te vinden over ons. Om u gelijk informatie te kunnen
verschaffen staan aan het eind van dit verhaal enkele contact gegevens zodat u ons direct
kunt bereiken. Maar u kunt ons ook in het echt benaderen als u ons tegenkomt!
Wat is jullie plan voor de toekomst?
Iedereen heeft dromen, dus wij ook. Het lijkt ons erg leuk om in de toekomst misschien
meerdere karren te hebben of om zelf ijs te gaan produceren. Wij willen van D&M een
bekend begrip maken in de regio, met als doel dat zoveel mogelijk mensen wanneer er aan
schepijs gedacht wordt, er aan D&M gedacht wordt. Voorlopig doen we het nog met één
kar, maar wie weet wat de toekomst brengt!
Willen jullie verder nog iets kwijt?
✓ De smaken zijn aan te passen naar de wens van de klant, als de klant ons in wil
huren en bepaalde smaken graag wil hebben dan valt er in overleg veel te regelen.
✓ U kunt ons voor elke gelegenheid een bericht sturen, van verjaardagsfeest tot
sportevenement.
✓ Wij hopen dat we u nog vaak tegen gaan komen deze zomer zodat wij u kunnen
verblijden met de heerlijke smaak van het ijs van D&M IJskraam.
✓ U kunt ons bereiken via de volgende kanalen:
✓
- Email. info.ijskraam.dm@gmail.com
-

Tel. Marc Schutte 06-21349742

-

Tel. Damian Kroezen 06-19625529
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Paaswandeltocht De Heugte
De jaarlijkse paaswandeltocht en brunch
vanuit het dorpshuis was ook dit jaar
weer een succes. Het zonnetje scheen al
vroeg zodat alle wandelaars volop
konden genieten van de zon tijdens de
wandeling. Voor de kinderen waren
eieren verstopt onderweg.
Ook de brunch viel in goede smaak en
alle deelnemers (62) waren vol lof over
de leuke tocht en de uitgebreide brunch
met veel warme en koude gerechten.

Alle vrijwilligers hartelijk bedankt voor de
medewerking, zonder jullie was dit moeilijk
te realiseren en vele handen maken licht
werk!

Tot volgend jaar!
De organisatie van de paaswandeltocht.
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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 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.
Bij mooi weer gaan we naar buiten ☺
WANNEER:
Zondag 26 mei 13.00 – 14.00 uur – 5 t/m 11 jaar
WAAR: Breistroeken 33 Nieuw Balinge
Deelnemen en kosten € 15,00 ( volwassene + kind )
Opgave: bodyfit@live.nl - 06 216 36 165
Opgave t/m 22 mei o.v.v. je naam en van je zoon/dochter.
www.yogasport-hoogeveen.nl
________________________________________________________________________

Wandel 4 daagse Nieuw Balinge 21 t/m 24 mei
Nog een paar dagen en dan is het weer zover.
De wandel 4 daagse.
We starten dinsdag 21 mei om 18:00 uur en de laatste
avond, vrijdag 24 mei sluiten we op een leuke,
verassende en feestelijke manier af. Schrijf het direct
op de kalender of in de agenda, want dit willen jullie
echt niet missen!
De deelname bedraagt 4 euro met medaille en 2 euro
zonder medaille.
We gaan er zeker weer gezellige en sportieve dagen van
maken!! Doen jullie mee? We zien jullie allen graag aan
de start verschijnen.
Groeten het Wandel 4 daagse team,
Martha, Jitske, Carolien, Chantal en Korina
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Survivaltocht Tiendeveen
Werkgroep Survival Tiendeveen organiseert 5 juli 2019 voor
de 14e 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 voor 28 juni 2019.
Minimaal 5 personen en maximaal 6 personen per ploeg.
Maar VOL = VOL
Datum: 5 juli
Tijd: 18:30 uur (vertrekt de 1ste ploeg)
Plaats: Tiendeveen bij het M.F.C.
Opgave bij: reinderymker@ziggo.nl
Kosten: € 50,00 per team.
Bij opgave betalen
Reknr NL75RABO0121169650
t.n.v. Stichting Michelina
Teamnaam wel vermelden
Vul onderstaande opgave formulier in voor de survivaltocht op 5 juli 2019
En stuur dit terug voor vrijdag 28 juni aanstaande via e-mail of naar onderstaand adres:
Werkgroep Survival Tiendeveen
R. IJmker
Kerkweg 29
7936 PC Tiendeveen
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
Voor de tieners (12 t/m 16) is er ook een survival zie verderop in Kontakt.
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Zes vragen over de
herinrichting Verlengde Middenraai
Waarom wordt de Verlengde Middenraai ingericht
als natuurgebied?
Het Natura 2000 gebied Mantingerzand is verdroogd.
Tussen het Mantingerzand en het kanaal de Verlengde
Middenraai ligt een voormalig landbouwgebied. We
noemen dit gebied De Verlengde Middenraai. Door het
water in dit gebied vast te houden ontstaat een
hydrologische buffer. Dit voorkomt verdroging van het
aangrenzende Mantingerzand en draagt bij aan het verbeteren van de kwaliteit van de
vochtige heide, vennetjes en veentjes. Met het aanleggen van een ecologische
verbindingszone worden de natuurgebieden Boswachterij Gees en het Mantingerzand weer
met elkaar verbonden. Halverwege april zijn we gestart met de voorbereidende
werkzaamheden voor het opstellen van een inrichtingsplan voor de Verlengde Middenraai.
Naar verwachting start de uitvoering van de werkzaamheden in 2021.
Welke werkzaamheden worden uitgevoerd?
Voordat we maatregelen treffen willen we eerst een goed beeld krijgen van de huidige
situatie. Sinds lange tijd monitoren we de grondwaterstand. Op dit moment voert
ingenieursbureau Sweco aanvullend onderzoek uit naar het grond- en oppervlaktewater en
de bodemopbouw. Die informatie hebben we nodig om de effecten van maatregelen op
natuur, landbouw, bebouwing en infrastructuur zo goed mogelijk te kunnen voorspellen. Op
basis van het onderzoek worden maatregelen voorgesteld om de doelen te realiseren. In de
schetssessie kijken we samen met u naar kansen, zoals recreatiemogelijkheden.
Uitgangspunten zijn het voorkomen van schade aan landbouwgebieden en dat inwoners
van Nieuw-Balinge droge voeten houden. Om eventuele ongewenste effecten, zoals
wateroverlast, tegen te gaan worden compenserende maatregelen opgenomen.
Hoe weten jullie welke maatregelen effectief zijn?
Om te bepalen welke maatregelen effectief zijn maken wij gebruik van een rekenmodel.
Het grondwatermodel MIPWA berekent de grondwaterstroming en de grondwaterstanden.
In het model zijn alle (geo)hydrologische eigenschappen opgenomen die invloed hebben op
het grondwatersysteem. Bijvoorbeeld de doorlatendheid van de grond, de dikte van de
grondlagen en de ontwateringsmiddelen - zoals drainage - zijn ingevoerd. Ook de neerslag
en de verdamping wordt ingevoerd. Op die manier kunnen we de grondwaterstanden – hier
en op andere plekken in het gebied – berekenen. We rekenen verschillende scenario’s door
en kijken naar de verschillen. We toetsen de maatregelen door de effecten te beoordelen
ten opzichte van de doelen en randvoorwaarden.
Hoe krijg je het Mantingerzand natter?
Het Mantingerzand ligt hoger dan de Verlengde Middenraai. Door het water in de Verlengde
Middenraai vast te houden en daarmee de grondwaterstand te verhogen verwachten wij
dat het Mantingerzand natter wordt. Dat betekent dat we het water niet via het
oppervlaktewater het Mantingerzand inbrengen, maar dat de waterstroom via de
ondergrond verloopt. Bij de inrichting van het gebied houden we rekening met het
hoogteverschil. We zoeken naar de meest optimale combinatie van maatregelen, zonder
negatieve effecten voor de bebouwing en de landbouw.
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Bij wie kunnen wij terecht als er toch wateroverlast is?
Het uitgangspunt bij het maken van de plannen is dat u geen (water)overlast krijgt. Nadat
het gebied is ingericht worden de grondwaterstanden nauwkeurig gevolgd. Daarvoor
dienen ook de reeds geplaatste peilbuizen. Voor het inrichtingsplan wordt een
watervergunning bij het waterschap aangevraagd. Het waterschap beoordeelt of
onderbouwing van het inrichtingsplan en de effecten er van goed in elkaar zit. De
werkelijkheid is soms echter anders dan voorzien. In het inrichtingsplan zal worden
opgenomen hoe er wordt omgegaan met onverwachte effecten van het plan en hoe de
afhandeling van schades wordt geregeld.
Tijdens (de voorbereidingen van) de inrichtingswerkzaamheden kunt u voor vragen,
opmerkingen of ideeën terecht bij Nynke Faber (Prolander) via n.faber@prolander.nl of
(0592) 365097.
Hans Verhoogt, projectleider (Prolander)

_____________________________________________________________________________________
Samenwerking s.v. Nieuw-Balinge met de vriendenloterij

S.V. Nieuw-Balinge is een samenwerking aan gegaan met De Vriendenloterij met als doel
het opknappen van de kantine en keuken.
Iedereen die S.V. Nieuw-Balinge een warm hart toedraagt en de renovatie van de kantine
en keuken mogelijk wil maken, kan lid worden via de site van de vriendenloterij. Bij opgave
kun je direct aangeven dat je onze club wilt steunen.
De helft van de lotprijs zal dan ten goede komen van S.V Nieuw-Balinge.
Ook iedereen die al lid is van de vriendenloterij kan via de site van de vriendenloterij
aangeven dat ze S.V. Nieuw-Balinge willen steunen.
Mocht je lid willen worden van de vriendenloterij of als je al lid bent en je lot willen
omzetten naar steun voor S.V. Nieuw-Balinge, maar kom je er niet helemaal uit, dan kun
je contact opnemen met Winfred Sallomons via
06-22331414
of mail naar winfredsallomons@online.nl
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Vliegtuigcrash nabij ‘plaggendorp’ tijdens de tweede wereldoorlog
Het zal zo ronds 1942-1943 geweest zijn. Duitse gevechtsvliegtuigen met hun zware
mitrailleurs die in gevecht waren met Canadese of Amerikaanse jagers hoog in de lucht,
gaf altijd en angstig gevoel. Het was ook zeer gevaarlijk om dan buiten te zijn.
Ik zie zo nog een vliegtuig, een
bommenwerper die zijn lading
bommen gedropt had in Duitsland,
terug komen, laag vliegend over
Nieuw-Balinge.
Het was op een avond, het was al
donker, in ieder geval was het nog
voor twaalven.
Het vliegtuig was door de Duitse
jagers aangeschoten en stond in
brand. Wij, een groep van een
paar jonge knapen, liepen buiten.
We zagen het vliegtuig meer en
meer dalen. We vreesden het
ergste voor de inzittenden!
Plotseling was alles stil.
We hoorden niets meer en zagen alleen maar een rode vuurgloed. ‘Die ligt vlak bij!’ riep
een van ons, ‘gaan we kijken?’ ‘Nee, laten we dat niet doen’, ging een ander er direct op
in, ‘tegen die tijd dat wij er zijn, zijn de Duitsers of de SS’ers er ook!’
We namen in ons geval toch maar de veiligste beslissing en gingen allen naar huis.
De volgende dag hoorden wij het verhaal van het neergestorte vliegtuig. Het goede bericht
was dat niemand was omgekomen. De piloten hadden net op tijd hun parachutes gebruikt
en waren uit het toestel gesprongen voordat ie crashte.
Koop Kreeft en zijn familie hebben deze piloten onderdak verschaft en verzorgd zo lang dat
kon. Het slechte nieuws was dat de Duitsers ze tóch hadden weten te vinden en de twee
Frans/Canadese piloten door hen waren afgevoerd. Wat er met deze piloten gebeurd is, is
nooit bekend geworden. Laten we hopen dat deze twee jongen knapen de bevrijding, net
als wij, in goede gezondheid hebben mogen beleven!
Op de plaats waar het vliegtuig is
neergestort, bevindt zich het
voormalige munitiedepot. De
afstand tussen deze plek en de
woning van de familie Kreeft, was
ongeveer 75 tot 100 meter. Dit
gebied, waar nu weer een
plaggenhut is geplaatst, werd
vroeger in de volksmond ‘Het
Plaggendorp’ genoemd.

Koop Kreeft
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‘Bommengat’ aan de Twaalfellenweg
Ten oosten van de VerlengdeMiddenraai ligt de
Koekoeksdijk die, na de bocht,
overgaat in Twaalf- Ellenweg
die, links aanhoudend, weer
richting boswachterij Gees
loopt. Aan de zuidzijde van
deze Twaalf-Ellenweg,
ongeveer tegenover de
boerderij van de fam. Lunshof,
op nr. 6A, is in de tweede
wereld oorlog een bom gedropt
welke een krater heeft
geslagen van zo’n zes meter
doorsnede.
Grond en leem waren door de klap en de druk weggeslagen waardoor de krater zich vulde
met zeer schoon, helder water. Omwonenden maakten daar later gebruik van voor het
dagelijks halen van schoon water voor onder andere de vaat en de was.
Vaak gebeurde het tijdens luchtgevechten dat bommenwerpers hun zware ‘lading’ moesten
droppen om zich sneller uit de voeten te kunnen maken, op zoek naar een veiliger
luchtruim. Zeer waarschijnlijk is dat ook de reden waarom destijds op deze plaats een bom
gedropt is.
Het ‘bommengat’ aan de Twaalf-Ellenweg is natuurlijk al lang verdwenen en inmiddels
bewerkt tot akker, maar een dergelijke krater is heden min of meer nog zichtbaar in het
bosje aan de noordzijde van de Steendervalsweg, de weg van Mantinge naar Drijber.
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Nieuws van Bi’j Oons
Dag allemaal,
Tweede Paasdag was gezellig druk dit jaar! Veel
mensen wisten ons theehuis te vinden om
gezellig met elkaar te brunchen. We waren dan
ook, net als vorig jaar, volledig uitverkocht.
Hartelijk dank voor de gezellige ochtend
allemaal.
Ook Koningsdag was gezellig druk! Vanaf een
uur of 16 was iedereen welkom om lekker wat
te komen eten en drinken. Op de barbecue
bakten we de hamburgers bruin en ook de
speklappen en karbonades vonden gretig
aftrek. Jammer dat het zo koud was die dag,
maar daar was de sfeer niet minder om!

Vrijdag 17 mei:
Diverse salades met brood

Daarnaast mochten we veel wandelaars
verwelkomen op 4 en 5 mei. De organisatie van
de Wandel 2 daagse had weer diverse mooie
tochten uitgezet in de omgeving van NieuwBalinge. In het volgende Kontakt doen we
uitgebreid verslag van dit leuke evenement,
inclusief een leuke fotoreportage.
Hiernaast uiteraard weer het menu voor de
komende maand!

Vrijdag 7 juni: Soep met
vers brood

Vriendelijke groet,
Jan, Aukje, Wiljo en Jessica

Voor cadeaus…
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IJs…

En lekkernijen…
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Jeugdsurvival Tiendeveen
Werkgroep Survival Tiendeveen organiseert 5 juli 2019
voor de 14e keer een jeugdsurvival voor de leeftijd van 12
t/m 16 jaar! Wie volgt de winnaar van vorig jaar ‘De
Roode Tijgers’ uit Tiendeveen 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 tot vrijdag 28 juni.
Minimaal 5 personen en maximaal 6 personen per ploeg.
Geef je op tijd op want VOL = VOL
De grote survival wordt gelijk met de jeugdsurvival
gehouden.
Datum: 5 juli 2019
Tijd: 19.00 uur (vertrekt de 1ste ploeg)
Plaats: M.F.C. Tiendeveen
Kosten: € 40,00 per team. Graag overmaken ovv
groepsnaam op: NL75RABO0121169650
Vul onderstaand opgave formulier in voor de survivaltocht op 5 juli in Tiendeveen.
En stuur dit terug voor vrijdag 28 juni aanstaande via e-mail of naar onderstaand adres:
Werkgroep Survival Tiendeveen
Kerkweg 29 7936 pc Tiendeveen
E-mailadres: reinderymker@ziggo.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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Grensoverschrijdend project?
Vraag subsidie aan via Net(z)werk+
Werkt u aan een project of initiatief waarbij zowel Nederlandse als Duitse partners
betrokken zijn? Dan komt uw project mogelijk in aanmerking voor ondersteuning vanuit
Net(z)werk+!
Wat is Net(z)werk+?
Net(z)werk+ stelt kleine projecten en initiatieven in staat om in aanmerking te komen voor
financiële ondersteuning vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).
Een aanvraag bij Net(z)werk+ verloopt snel en eenvoudig! Enkele voorbeelden van
projecten: sport: toernooien, samenwerking verenigingen; onderwijs: uitwisselingen,
lesmateriaal; cultuur: tentoonstellingen, culturele markten; bedrijfsleven: beursbezoeken,
opzetten van netwerken etc.
Meer informatie:
Via www.netzwerk-plus.eu kunt u meer informatie krijgen.

_____________________________________________________________________________________
Hawaï party Tienersoos ‘’teenspirit’’
Kom jij ook zaterdag 18 mei a.s. gezellig naar onze tienersoos?
Neem je vrienden gezellig mee! Inderdaad is jeugd uit andere
dorpen ook van harte welkom!
Hoe meer mensen hoe leuker de avond!
Waar: tienersoos ‘’teenspirit’’ Nieuw-Balinge.
Datum: zaterdag 18 mei a.s.
Tijd: vanaf 20.00 uur tot 23.00 uur.
Leeftijd: vanaf groep 8 t/m 15 jaar.
Entree: gratis.
Thema: Hawaï (zomer).
Dresscode Hawaï (zomerse kleding).
Het zou natuurlijk leuk zijn als
iedereen in Hawaï outfit komt!
Denk bijvoorbeeld aan een T-shirt
met ananassen erop of
watermeloenen. Kom in feestelijke
kleding… waar jij je lekker in voelt.

We gaan al mooi weer richting de zomervakantie.
Op 15 juni is er nog een soosavond en op 6 juli willen we een afsluitingsavond organiseren!
Hierover vertellen we meer in het volgende Kontakt.
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Gezocht: vrijwilligers op de
MR. Sieberingschool

_____________________________________________________________________________________
12 FEITJES OVER MOEDERDAG
• Een moeder is gemiddeld 14 uur per week aan het koken.
• Als je je moeder zou moeten betalen voor alle klusjes die ze voor je doet, dan zou je
haar zo’n 55.225 euro moeten betalen.
• Als een baby 2 jaar is, heeft zijn moeder hem al ruim 7.300 keer een schone luier
omgedaan.
• Elke seconde worden er wereldwijd 4,3 baby’s geboren.
• We nemen op steeds oudere leeftijd kinderen. In 2017 was de gemiddelde leeftijd
dat een vrouw een kind krijgt 26,3 jaar. In 2000 was dat nog 24,9.
• In bijna alle talen begint het woord moeder met de
letter ‘m’.
• In de 18e eeuw heeft een Russische vrouw 69
kinderen gebaard. Waarvan 16 tweelingen, 7
drielingen en 4 vierlingen.
• Omkari Panwar uit India, beviel op 72-jarige leeftijd
nog van een tweeling. De vrouw had al 5
kleinkinderen.
• Alleen al in de Verenigde Staten worden er zo’n 122
miljoen telefoontjes gemaakt naar onze geliefde
moeders.
• In de Griekse mythologie werden er in het voorjaar festivals gehouden ter ere van
de moeder godin genaamd Rhea. Zij was de vrouw van Cronus en werd beschouwd
als de moeder van vele goden.
• Moederdag wordt in 43 verschillende landen gevierd.
• Goede zaken voor de bloemenverkopers. Op Moederdag wordt er een vierde van de
totale jaarlijkse verkoop verkocht.
Dorpsblad Kontakt 2019
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Jubileum gymuitvoering GJVV
Op zaterdag 12 april was het weer zover, de jaarlijkse gymuitvoering GJVV.
Dit jaar in het thema Disney.
Iedereen was verkleed als een sprookjesfiguur en zo zagen wij onder andere Aladin op zijn
vliegend tapijt voorbij komen, sneeuwwitje en de 7 dwergen, Cruella de Vil en de wilde
dieren van tarzan met een heus sixpack en dit alles onder begeleiding van Peter Pan Jari.

Het was een mooi vol programma. Zo zagen wij vouwhang in de ringen, koprollen aan het
rek, salto’s van de trapeze, radslagen en draaien op de balk en mooie sprongen op de
trampoline met en zonder kast. Fabian deed zelfs een barani. Alle leerlingen stonden
letterlijk in de spotlights. De zaal was helemaal aangekleed in sprookjes sfeer en met het
mooie (spot) licht was het een prachtige uitvoering.
En zoals het in sprookjes gaat is er ook altijd wel een boze heks, ze vergiftigde
sneeuwwitje met een appel… Tijd voor pauze. In de pauze was er een verloting waar na
afloop leuke prijzen bij te winnen viel.
Gelukkig was er na de pauze een knappe prins die Sneeuwwitje weer wakker kuste.
Gelukkig kon er daarna weer vrolijk gesprongen worden op de tumblingbaan. Een
opblaasbare lange mat. Er werden mooie hoge (bokke-)sprongen gemaakt.
Omdat GJVV dit jaar 50 jaar bestaat kregen alle gymleden
na afloop een leuke (gym)tas met GJVV logo en eigen
naam mee naar huis.
Iedereen kan terug kijken op een geslaagde uitvoering.
Jari, Heidi, bestuur en ouders bedankt voor jullie inzet!
En natuurlijk alle gymnasten, goed gedaan!
Op de volgende pagina een impressie van de geslaagde
avond. Ook op de pagina van GJVV op Facebook zijn nog
leuke foto’s en filmpjes van de uitvoering te zien.
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De kleuters op het rek

Trampoline springen
door de hele groep

Vouwhang in de ringen

Tumblingbaan
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Activiteitenkalender

MEI
14 mei
15 mei
15 mei
16 mei
18 mei
21-24 mei
25 mei
25 mei
25 mei
26 mei
30 mei

AED herhaling
Ons Cluppie (kegelen?)
Oud papier
60+ actief
Hawaï party tienersoos
Wandel4daagse
Klussendag de Heugte
Bingo de Heugte
Rommelmarkt Ned. Herv. Kerk
Yoga samen
Badkuipzitten

JUNI
15 juni
29 juni

Soosavond tienersoos
Bingo de Heugte

JULI
6 juli
10 juli
22-28 juli
25 juli
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Afsluitingsavond tienersoos
Oud papier
Zomerfeest
Bingo de Heugte (zomerfeest)
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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 te Nieuw-Balinge

Preekrooster 2019
Ned. Hervormde Kerk Nieuw-Balinge

●Zondag 12 mei
9.30 uur Ds. C. Cornet
14.30 uur Ds. C. Cornet
●Zondag 19 mei
9.30 uur Ds. G. van de Groep
14.30 uur Ds. G. van de Groep
●Zondag 26 mei
9.30 uur Ds. A. van de Weerd
14.30 uur Ds. A. van de Weerd
●Donderdag 30 mei Hemelvaartsdag
9.30 uur Ds. C. Cornet
●Zondag 2 juni
9.30 uur Ds. C. Cornet
14.30 uur Ds. C. Cornet
●Zondag 9 juni 1e pinksterdag
9.30 uur Ds. H.J.Th. Velema
14.30 uur Ds. C. Cornet
●Maandag 10 juni 2e pinksterdag
9.30 uur Ds. H.J.Th. Velema

●zondag 12 mei (VHA)

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

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

Gym 55+ers in Dorpshuis de Heugte

Buurtpreventie App
Wilt u lid worden van de buurtpreventie
WhatsApp groep? Neem contact op met Martin
Wind: 06-30939420

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

10:00 uur ds. T. Beekman
19:00 uur ds. F.J.K. van Santen (Kampen)
●zondag 19 mei (HA)
10:00 uur ds. T. Beekman
19:00 uur ds. T. Beekman
●zondag 26 mei
10:00 uur prop. J.J. v.d. Meulen (Genemuiden)
19:00 uur ds. A. Goedvree (Uddel)
●Donderdag 30 mei (Hemelvaartsdag)
10:00 uur ds. J. Veldhuijzen (Putten)
●zondag 2 juni
10:00 uur ds. E. van den Noort (Emst)
19:00 uur ds. T. Beekman
●zondag 9 juni (1e Pinksterdag)
10:00 uur ds. T. Beekman
19:00 uur ds. K. H. Bogerd (Wouterswoude)
●maandag 10 juni (2e Pinksterdag)
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Ophaalschema containers
15 mei ORANJE
5 juni
22 mei GROEN
12 juni
28 mei GRIJS
19 juni
29 mei ORANJE
25 juni

GROEN
ORANJE
GROEN
GRIJS

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: Woe en do 08:30 tot 16:00 uur
Ma, di en vrij 08:30 tot 12:00 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 Ziekenhuis Gron.
(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

Dorpsblad Kontakt 2019

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 het bestuur via volgend tel.
nummer 0528-321053
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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