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FEBRUARI 2015    47ste JAARGANG, NR. 2 
 
 
Colofon 
 
Redactie 
 
Evelien Sok   (06) 13 86 00 18 
Rosalie Jager   (0528) 78 50 54 
Mellanie van den Bosse (06) 28 99 16 80 
 
Kopijadres 
 
E-mailadres  : redactiekontakt@outlook.com 
Postadres  : Verlengde Middenraai 53a 
     7938 PA Nieuw-Balinge 
 
Bezorging 
 
Dorp   : Familie Oelen (0528) 32 11 88 
De Breistroeken : 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. 
- 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. 

Voorwoord 
 

 
 
Het tweede exemplaar van 
Kontakt 2015 ligt voor u. We 
hebben uit verschillende hoeken 
ontzettend veel positieve reacties 
gehad op de nieuwe uitstraling 
van Kontakt. Dit doet ons goed en 
heeft ons gemotiveerd om vol 
enthousiasme met het februari 
nummer aan de slag te gaan! 
Hebt u iets op te merken? 
Schroom niet om dit aan de 
redactie door te geven. 
 
Deze maand leest u onder andere: 
 
Sigrid Goossens heeft een 
bijzondere missie! 
 
Uitjes voor de komende maand. 
 
Een nieuwe prijsvraag en de 
uitslag van vorige maand. 
 
Tuintips voor de maand februari. 
 
Een huishoudelijke hulp die zich 
aanbiedt. 
 
Een verslag van het 
voorleesontbijt. 
 
Een goedgevulde ‘Kidscorner’. 
 
Een verslag van de snertloop! 
 
Diverse mededelingen van 
Plaatselijk Belang. 
 
 
…en nog veel meer! 
 
 
We wensen u veel leesplezier! 
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Nieuw-Balinge 
zoekt: 

 
Gezellige, creatieve en praktische versterking voor het wandel-4-daagse team. 
Twee van onze leden gaan ons verlaten en daarom zoeken we nieuwe teamleden. 
Voorafgaand aan de 4-daagse hebben we 2 á 3 vergaderingen en natuurlijk zijn we druk 
tijdens de 4-daagse zelf. Qua tijd valt het dus erg mee. Bovendien maken we het altijd 
gezellig.  
 
Dus heb je zin en ideeën om de 4-daagse te helpen organiseren, meld je dan aan bij: 
Martha Prins, mpd.7@hotmail.com 
 

 
Tuintips februari 

Tijdens het snoeien van coniferen moet je 
oppassen dat je niet te diep terugsnoeit. 
Alleen taxus mag zeer ver teruggeknipt 
worden. Andere coniferen mag men nooit tot 
op kaal hout snoeien.  
 
Doe deze maand nog niet teveel aan uw 
grasveld. Als er plassen water blijven staan is 
het noodzakelijk om actie te ondernemen. Prik 
een aantal keer op deze plekken met een riek 
in de grond, het overtollige water zal hierdoor wegzakken. 

Gedurende de maand februari is er weinig voedsel voor de vogels. Als je wilt dat ze van je 
knoppen en bloembollen afblijven, kun je ze het beste voorzien van eten. 
 
Laat ergens in een vergeten hoekje in de tuin een bos brandnetels staan. Hier komen veel 
vlinderrupsen op af, zodat je deze zomer veel vlinders in je tuin hebt. 
 
Wil je een nieuwe vijver aanleggen, dan is februari de geschikte maand om dat te doen, 
mits de grond niet bevroren is. Met een beetje geluk vult de voorjaarsregen je vijver. 
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Aangeboden: huishoudelijke hulp 
 
Hulp in de huishouding voor 3 á 4 uur op de 
vrijdagmiddag. 
 
Wilt u meer weten? Bel: 0528 35 43 10. 
 
Groetjes,  
Marleen Paas, 26 jaar 
 
 
Snertloop S.V. Nieuw-Balinge 
 
Op zaterdag 10 januari 2015 opende S.V. Nieuw-Balinge het sportieve seizoen met de 
traditionele snertloop. Twee routes van 5 en 9 km waren uitgezet om te wandelen en hard 
te lopen. Ook kon er circa 35 km op de mountainbike gefietst worden. Ondanks de 
onstuimige weersomstandigheden was de opkomst goed! Er waren twaalf mountainbikers, 
vijftien wandelaars en vijftien hardlopers. Hans en Gert Slomp liepen de 9 km in 45:30. De 
eerste dame op de 6,5 km was Linda Lips in een tijd van 37:14. Eddy Strijker passeerde na 
33:56 als eerste man de finish (nadat twee snelle mannen een verkeerde afslag hadden 
genomen). Bij binnenkomst stond voor iedereen een heerlijke kop snert en ‘de 
nieuwjaarsborrel’ klaar! 
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Levensverhalen schrijven in Nieuw-Balinge  
 
 

Iedereen kent ze wel: De mensen die graag mogen vertellen, vaak mooie verhalen over 
hoe het vroeger was. En iedereen herkent ook dit: Vaak komt het niet goed uit, heb je 
geen tijd om goed te luisteren. Jammer voor de mensen die hun verhaal willen vertellen, 
voor hen is het vaak fijn om terug te denken aan vroeger en hierover te praten. Ook 
jammer van het verhaal! Bijna altijd is het de moeite waard, boeiend en met veel 
informatie over hoe het vroeger was. Welzijnswerk Midden-Drenthe wil de levensverhalen 
de aandacht geven die ze verdienen. Goed getrainde vrijwilligers gaan op bezoek bij 
mensen die hun levensverhaal willen vertellen en er een boek van willen laten maken. 
Gedurende 3 maanden worden de vertellers 1x per week of 1x per 2 weken bezocht. Van 
het verhaal wordt een mooi boek gemaakt.  
 
Ook de verhalen van de inwoners van Nieuw Balinge zijn 
natuurlijk de moeite waard! Wij zoeken dan ook schrijvers en 
vertellers uit Nieuw Balinge. Vind je het leuk om bij mensen 
thuis op bezoek te gaan en samen met hen te praten over hun 
leven? Of wil je graag een boek laten maken van jouw leven? 
Je kunt je vanaf nu aanmelden voor het project. De 
schrijvers krijgen een training van één dagdeel en de eerste 
vertellers worden in het voorjaar van 2015 bezocht.  
 
Aanmelden of meer weten?  
Neem contact op met Tineke Posthoorn:   
E-mail: t.posthoorn@welzijnswerkmd.nl  
Telefoonnummer: 0593 523450 
 
 

TIENDEVEENOPEN 
DARTTOERNOOI 

 

 
Zondag 8 maart 2015 
MFC “De Eiken”  
Molenweg 4A 
7936 PB Tiendeveen 
 
 
Aanvang: 13.30 uur 
Aanwezig: 13.00 uur 
 
Inschrijfgeld: € 7,50 p.p. 
 
Minimum leeftijd: 16 jaar 
 
Inschrijving mogelijk tot 1 maart bij:  
P. Wassen, 06-21208364 of via  
e-mail: info@mfctiendeveen.nl 
  

Handelsonderneming Duvago 
Molenweg 8a, Tiendeveen 

www.strijkerlandbouwmachines.nl 
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Kleurplaat voor volwassenen 
 
De laatste tijd kom je het steeds vaker tegen: kleurplaten voor volwassenen. Een 

kleurplaat vergt aan de ene kant aandacht, maar is juist weer zo simpel, dat het ook heel 

ontspannend kan werken. Sommige mensen noemen een kleurplaat zelfs een stukje 

meditatie. Even lekker op één ding concentreren of juist de omgeving om je heen even 
vergeten. Kleurplaten zijn dus alles behalve kinderachtig! Slijp de potloden en ervaar het 

zelf! 
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Paasbult aan de Koolveen 2015 
 
 
Ook dit jaar gaat het hek maar vijf zaterdagochtenden 
open, van 8.30 uur tot 12.00 uur. Er is tijdens de dag 
dat er brandhout gebracht wordt 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 of soort dan ook kwijt te raken. Ons advies luidt: Bespaar je de 
moeite, want je moet het gewoon weer meenemen. Ook geven we door de week geen 
sleutel van het hek mee.  
 
Dit zijn de openingsdatums: 
Zaterdagmorgen 7 maart 
Zaterdagmorgen 14 maart  
Zaterdagmorgen 21 maart  
Zaterdagmorgen 28 maart  
Zaterdagmorgen 4 april 
 
Prijs voor de mooiste paasbult! 
De gemeente wil de traditie van het branden van een paasvuur in stand houden. Om het 
branden van paasvuren uit oogpunt van overlast, hinder en milieuaspecten in goede banen 
te leiden heeft de gemeente een stimuleringsregeling ingesteld. 
 
Voor iedere maatschappelijke organisatie die een paasvuur organiseert, stelt de gemeente 
€ 200,- beschikbaar om er een mooi paasvuur van te maken. Daarnaast is er ook een prijs 
van € 200,- voor de mooiste paasbult van de gemeente. Een deskundige jury bepaalt de 
winnaar. Na de paasdagen zorgt de gemeente voor het opruimen van de asresten.  
 
Er gelden uiteraard wel een aantal voorwaarden: 

1. Organisatoren moeten schriftelijk om toestemming vragen, dit kan tot uiterlijk 9 
februari 2015. 

2. Alleen maatschappelijke organisaties, zoals boermarken, dorpsverenigingen, kerken, 
scholen enzovoorts, in de gemeente Midden-Drenthe, komen in aanmerking voor een 
vergunning. 

3. Organisatoren mogen het paasvuur alleen op tweede paasdag vanaf 19.30 
ontsteken. 

4. Het paasvuur is uitsluitend bedoeld om uiting aan de paastraditie te geven. 
5. De aanvraag moet voorzien zijn van een plattegrond. De locatie wordt beoordeeld 

door de gemeente en brandweer. 
6. Er mag uitsluitend schoon, onbehandeld hout, stro- en snoeiafval verbrand worden. 

Ander afval, boomstronken en stobben zijn niet toegestaan. Dreigt de paasbult een 
stortplaats voor ander afval te worden, dan is de vergunninghouder aansprakelijk 
voor het opruimen daarvan. Indien de vergunninghouder er alles aan gedaan heeft 
om het illegaal dumpen van afval te voorkomen, dan steekt de gemeente een 
helpende hand uit bij incidenten. 

7. De vergunninghouder is verantwoordelijk voor een degelijke opbouw van de 
paasbult. Richtlijnen hiervoor worden door de gemeente bij de vergunning verstrekt. 

8. De vergunninghouder is verantwoordelijk voor het naleven van de flora- en 
faunawet. 

9. De vergunninghouder is wettelijk aansprakelijk voor alle schade, toegebracht aan 
eigendommen van derden, die ontstaan door een direct gevolg van het opbouwen of 
branden van een paasbult. Vergunninghouders moeten zorgen voor een dekkende 
WA-verzekering, die anderen dan de organisatoren vrijwaart van alle aanspraken 
van derden voor genoemde schade. 
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10.De vergunninghouder is verantwoordelijk voor het uitnodigen van zijn of haar 
doelgroepen en de plaatselijke bevolking voor het branden van een paasvuur. De 
vergunninghouder moet voldoende ruchtbaarheid aan het paasvuur geven.  

11.Gedurende zes weken voor tweede paasdag mag begonnen worden met het 
opbouwen van de paasbult. De opbouw mag niet beginnen voordat toestemming 
voor de locatie is verleend.  

12.Mocht het ontsteken van de paasbult op tweede paasdag, om wat voor een reden 
dan ook niet gelukt zijn, dan dient er opnieuw een ontheffing aangevraagd te 
worden. 

 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Midden-Drenthe, 
telefoonnummer (0593) 53 92 22. 
 
Met vriendelijk groet, 
Bestuur Plaatselijk-Belang “De Vooruitgang” 
 
 
 
 
 
 
Recept 
 

 
Spinaziestamppot met spekjes en zalm (4 pers.) 
 
Benodigdheden: 
1,5 kg kruimige aardappels, geschild  
150 g spekblokjes 
2 el olijfolie 
1 gedroogd chilipepertje 
50 g hazelnoten 
250 g mascarpone 
300 g gewassen spinazie, grof gehakt 
3 el hazelnootolie 
1 blok John West Rode Zalm (418 g), uitgelekt, in stukken (vel en graten verwijderen)  
 
  
Bereidingswijze: 
Kook de aardappels in water met zout in 25 min gaar. Bak de spekblokjes in 
een koekenpan met antiaanbaklaag in de olie knapperig. Verkruimel de chilipeper over het 
spek en zet opzij. Rooster de hazelnoten in een koekenpan lichtbruin en hak ze grof. Giet 
de aardappels af en stamp ze. Schep de mascarpone, spinazie en spekjes met vet erdoor 
en breng op smaak met hazelnootolie, zout en peper. Schep tot slot de zalm erdoor, 
bestrooi met de hazelnoten en serveer. 
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Het raadselspel 
 
 
We hebben veel goede inzendingen 
ontvangen! Het antwoord op de 
prijsvraag was:  
 
Het Vosseveen, richting de huizen 
naast de speeltuin. 
 
Onder alle goede inzenders is een 
prijs verloot. Omdat het de eerste 
keer was dat we een prijsvraag 
plaatsten, zijn er twee winnaars: 
Erica Schoemaker en José Post! 
 De prijs komt snel jullie kant op! 
 

 
De prijsvraag van de maand februari luidt als volgt:  

Waar is deze foto genomen? 

Stuur uw antwoord in voor 21 februari 2015! 
 

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



8 Dorpsblad Kontakt 2015 

 

  



Dorpsblad Kontakt 2015 9 
 

  



Dorpsblad Kontakt 2015 13 
 

 
 
                                                                                

Felicitatiepagina 
 
 

 
 
 
 
 
Wilt u iemand in het zonnetje zetten? 
 
Is er binnenkort iemand jarig of geslaagd? 
 
Kent u iemand die binnenkort een huwelijksjubileum viert? 
 
Laat het de redactie weten! In de volgende editie  
van Kontakt kunnen we dan een foto en/of een  
boodschap plaatsen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



14 Dorpsblad Kontakt 2015 

 

 
 
 
 
 

Experimenteren: ‘Proefje melk & cola’ 
 
Melk is wit en cola is donkerbruin. De ene is zonder prik en de andere met. Je kunt ze 
allebei drinken. Wat gebeurt er als je melk en cola mengt? 
 
Wat heb je nodig? 
-kleine fles cola (500 ml) 
-melk 
-10 minuten op de eerste dag  
-5 minuten op de tweede dag 
 
Dag 1: 
Draai de dop van de cola fles en drink er een beetje uit. Schenk 
rustig een beetje melk bij de cola. Draai de dop weer op de fles en 
houd de fles even op de kop. Zet de fles neer. Er ontstaat een 
beetje schuim in de fles. Als je de fles omdraait, dan worden de 
melk en cola gemengd. Na korte tijd krijg je een donkerbruine 
vloeistof met lichtbruine vlokken. Wacht een dag. 
 
Dag 2: 
Bekijk de fles. De vloeistof in de fles is lichtgeel en doorzichtig 
geworden. De meeste bruine vlokken zijn naar de bodem van de 
fles gezakt. Bovenin de fles zitten nog een paar bruine vlokken, 
sommige blijven drijven en andere zitten aan de fles geplakt.  
 
Hoe kan dit? 
Melk is een mengsel van verschillende stoffen en bestaat uit water met daarin onder 
andere vetten en eiwitten. Cola bestaat uit water met daarin onder andere suiker, 
koolzuur, forsforzuur en kleurstof. Wanneer je de melk bij de cola schenkt, ontstaat er een 
beetje schuim. De melk zorgt er namelijk voor dat het koolzuurgas dat in de cola is 
opgelost, sneller vrijkomt. Als de melk en de cola worden gemengd, dan reageren de 
eiwitten uit de melk en het fosforzuur uit de cola met elkaar. Bij deze chemische reactie 
klonteren ze samen en vormen ze vlokken die door de vloeistof zweven. Het 
samenklonteren van melk en een zure stof noem je stremmen. De vlokken zinken heel 
langzaam naar de bodem, omdat ze een klein beetje zwaarder zijn dan water. 

 
Aan het begin van het proefje is de vloeistof 
nog donkerbruin, maar na een dag is de 
vloeistof lichtgeel geworden. Dat komt 
doordat de kleurstof uit de cola door de 
vlokken wordt opgenomen. Daardoor 
worden de vlokken steeds donkerder en de 
vloeistof steeds lichter en doorzichtiger.  
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Ingezonden door Alexandra van ‘t Veer 
 
VRIJDAG DE DERTIENDE 
 
Ben je nou nooit bang als hij ’s nachts weg moet, vroeg Clary, mijn buurvrouw, lang 
geleden. Dan zien ze toch dat de auto weg is. Nee, daar had ik geen last van. Nooit gehad 
ook. Ik hing nog net geen touwtje uit de brievenbus. Zorgeloos? Zorgeloos. 
 
Jaren later woonden we in Brabant midden in het bos. Heerlijk, de kinderen zijn er 
opgegroeid en iedereen genoot van de prachtige omgeving. Op een avond was ik alleen 
thuis en ging lekker vroeg naar bed met een boek. Ik had eens geen zin om met mijn 
echtvriend mee te gaan naar het vrijdagse tennistoernooi-met-borrel-na. Hij won toch 
altijd alles en dat wist ik nou wel. Weer tot in de kleine uurtjes rondhangen? Mooi niet. 
Dus lag ik knus bij mijn kleine bedlampje te lezen, toen ineens de slaapkamerdeur 
openging. Met mijn blik nog op de bladzijde gericht vroeg ik: Hé, ben je nou al thuis? Het 
was tien voor tien. Geen antwoord. Toen ik opkeek, zag ik een schim, afgetekend tegen het 
licht van de gang boven. Een silhouet, mager en met een bos krullen. En hij hield zijn 
rechterarm strak naar beneden. Ik staarde perplex. Mijn toenmalige echtgenoot was bijna 
kaal en slank kon je hem bepaald niet noemen. Het bleef doodstil, naar mijn gevoel 
minutenlang; hij stond daar maar en ik zat verstijfd rechtop in mijn flodderige ponnetje. 
Wat kom je doen? Hoorde ik mezelf ineens bête vragen. Stilte… Na een eeuwigheid ging hij 
weg en deed de deur achter zich dicht. 
 
Ik moet bellen! De buren, de politie, dacht ik bibberend, maar ik deed het niet;  
Want als je boven belde, kon je dat beneden horen door een raar geluidje. Nu wist ik wat 
het is, van schrik verlamd te zijn, en met stomheid geslagen, kon me niet bewegen.  
Roerloos zat ik daar, mijn ogen op de deur gericht, tot die wéér openging en hij daar wéér 
stond. We staarden. Nu word ik verkracht, dacht ik, vreemd kalm. Maar er gebeurde niets. 
Buiten hoorde ik de bomen ruisen in de wind, de regen tegen de ramen slaan en ik zat daar 
bewegingloos, ademloos. Woordeloos. Seconden werden uren. Toen draaide hij zich met 
een ruk om en verdween. Ik kon me nog steeds niet verroeren. Tot de deur een zacht 
klikje gaf. 
 
Ineens viel alle verlamming van me af: dit was het teken dat hij het huis verlaten had: een 
luchtstroom, beneden, waardoor de slecht sluitende slaapkamerdeur nu echt dichttrok. Ik 
belde meteen het alarmnummer, kon ineens weer praten en tot mijn stomme verbazing 
waren er nog in die zelfde minuut bewegende lichten in het bos en de tuin. Ik rende naar 
beneden en trof daar een stel potige, bezorgde en uiterst vriendelijke agenten aan. Ik kon 
wel huilen van opluchting. Gemoedelijk zei de grootste: de vogels zijn gevlogen, mevrouw. 
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Vogels? Waren er dan meer? Later bleek dat er één met een walkietalkie bij de voordeur 
had gestaan. 
 
En heb ik het nu goed gedaan, bibberde ik. Ja, niet dat ik iets anders had kùnnen doen, 
kwam er hakkelend achteraan. U heeft het prima gedaan, zei hij. Nooit naar beneden gaan 
en vooral niet als je alleen thuis bent. En zeker niet op vrijdag de dertiende, grapte de 
ander. Hij had een koevoet bij zich, daarmee heeft hij het glas van de bijkeukendeur kapot 
geslagen. Dus dat was die gestrekte rechterarm, dacht ik bang. Alleen… voortaan wel een 
paar lichten aan laten, zo’n donker huis in het bos is een aantrekkelijk doelwit voor de 
heren. Ja natuurlijk, zei ik timide. Nou, zei hij, morgen komen we nog even terug voor de 
vingerafdrukken en zo, trouwens, u mist toch niets? 
Daar had ik nog helemaal niet aan gedacht. Na een snel onderzoek bleek alles er nog te 
zijn, zelfs mijn tas met geld die nota bene op de kist naast de trap stond. Goed, gaat u nu 
maar rustig slapen, we spijkeren er wel even een plank voor... 
Kan je net denken. Ze waren nog niet weg, of ik zat bij de buren stotterend mijn verhaal te 
doen. Kreeg een glaasje wijn voor de schrik, een arm om me heen en werd een beetje 
gepest met opmerkingen over vrijdag de dertiende. 
Tenslotte lag ik weer in bed en bedacht wat een geluk het was dat ik alleen thuis was 
geweest. De twee oudste kinderen waren het huis al uit en de jongste van vijftien logeerde 
bij een vriendinnetje in de stad. Anders hadden ze het eerst bij háár in de kamer gestaan. 
Want dat schijnen ze te doen: eerst alle kamers langs gaan, om te zien of er écht niemand 
thuis is. 
 
De volgende dag kwamen de vingerafdruk-mannen. Samen met mijn silhouet-beschrijving 
zijn de engerds nog gepakt ook. Kregen een taakstraf van zes weken. 
En ik? Ik was toch nooit bang? En geloofde toch nooit en te nimmer in vrijdag de 
dertiende? Nou, dit gebeurde 25 jaar geleden. En ik ben nog steeds een trillerige anti-held. 
Altijd lichten aan. Eeuwig de deuren controleren. Vrijdag de dertiende of niet. Mijn huidige 
echtvriend wordt er wel eens een beetje lacherig van. Wacht maar, roep ik dan onredelijk, 
tot er eens bij JOU wordt ingebroken en IK niet thuis ben! 
 
In het begin liet hij heerlijk zorgeloos de achterdeur open én de voordeur, waar dan ook 
iedereen gezellig door naar binnen liep. Ach, zei hij dan, in zo’n klein dorpje gebeuren 
zulke dingen niet. Jaloersmakend vertrouwend op alles en iedereen. Maar toen drie huizen 
verder het kleine winkeltje werd leeggehaald, werd hij toch wat nadenkender. Sloot meer 
deuren, deed soms zelfs de auto op slot. Halleluja! 
 
Laatst kregen we een kussensloop waar op stond: 
“Hoe als je je met zorgeloosheid kon omringen en dat dàt je ruimte was.” 
Wat een schitterende tekst van Bert Schierbeek. 
Soms wou ik dat het kon: zorgeloosheid, zoals vroeger. Maar dát komt nooit meer terug. 
 
En in de dreiging van vrijdag de dertiende geloof ik nog steeds niet. Mensen maken elkaar 
bang, vooral als ze niet weten waar zo’n uitdrukking vandaan komt. Toch is dat niet zo 
moeilijk: Vrijdag slaat immers op de kruisiging van Jezus op de vrijdag voor Pasen. 
Daardoor werd die ten langen leste gezien als een ongeluksdag. En bovendien zaten er 
dertien mensen bij het laatste Avondmaal van Christus. Een ongeluksdag gecombineerd 
met een ongeluksgetal deed de deur dicht. Wat een bijgeloof! Ontelbare hotels hebben 
geen dertiende verdieping en veel mensen komen op vrijdag de dertiende hun bed niet uit, 
met de gedachte dat er dan niets kan gebeuren. En ze maken er ook vaak grapjes over, 
om te verbergen dat ze bijgelovig zijn en soms een beetje bang. 
 
Toch eens aan Clary vertellen. Die denkt vast dat ik nog steeds zo’n held ben. Zal ze van 
opkijken. Of toch niet?  
                                                                                                    Alexandra van ’t Veer 
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Nieuw – Balinge 

Zaterdag 
      25 APRIL 2015     

Garage 
Zolder leeg 

Verkoop 
 

Van 9.00 tot 12.00 uur 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
OPGEVEN VOOR 18 APRIL 

             OPGAVESTROOK 2015  (BIJ VOLDOENDE DEELNAME!) 
Naam________________________________________ 

Straat_________________________________________nr______________ 
Inleveren bij: Jacob Stempher                          Kosten deelname €4.00 

                                                    Haarweg 36  
                                                    Nieuw-Balinge  
   
          Dan krijgt U een Witte vlag mee.  
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…voor een dagje weg! 
 
Carbagerun Winter Edition 2015 
 
Europa's grootste en gekste straatrally. Op 
maandag 23 februari (voorjaarsvakantie) om 
8.00 uur zullen alle 250 deelnemende auto's 
verzamelen en om 9.00 uur zullen de auto's 
vertrekken. Iedereen is welkom om deze 
bijzondere collectie auto's te zien vertrekken en 
uiteraard is de toegang gratis.  
 
Aanvangstijden Prijzen Bezoekersinformatie 
Maandag 23 februari 
2015. 8.00 uur 

Gratis FC Emmen Stadion 
Stadionplein 1 
7825 SG Emmen 

 
 
Billie Wevers Kids middag 

 
Een middagje spelen, ravotten, genieten, 
dansen en springen met al je vriendjes 
en vriendinnetjes op 25 februari 2015! 
Met de Kids Theatershow, KidsZumba en 
Dans, luchtkussens en natuurlijk Billie 
Wever! Leeftijd: 4 t/m 10 jaar. 
 

Aanvangstijden Prijzen Bezoekersinformatie 
Woensdag 25 februari 
2015.  13.30-17.30 uur 

Kinderen € 5,- inclusief ranja 
Ouders gratis toegang 

De Bonte Wever 
Stadsbroek 17 
9405 BK Assen 

 
 
MTB Marathon van Ruinen 
De "MTB Marathon van Ruinen" is een unieke mountainbiketocht in 
Drenthe. Er is een kids mountainbiketocht van 20 km, een 
traditionele mountainbiketocht van 30, 50 en 70 km. En een 
marathon van maar liefst 100 km. Tijdens de tocht zijn er 
verzorgingsposten waar gratis eten en drinken wordt aangeboden. 
Ook zijn er toiletten aanwezig. Voor meer info, zie: 
www.mtbmarathonvanruinen.nl.  
 
Aanvangstijden Prijzen Bezoekersinformatie 
Zondag 1 maart 
Inschrijven tussen 9.00 
en 10.00 uur 

Kosten voor deelname variëren 
van €2,- tot €8,-, inclusief eten 
en drinken bij 
verzorgingsposten 

Sporthal De Marse 
Mr. Harm Smeengestraat 54 
7963 BZ Ruinen 
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Even voorstellen…  Sigrid Goossens 
 

Op Facebook werd tegen het einde van 2014 onze 
interesse gewekt door een bericht van Sigrid Goossens 
(26). Op 1 november 2015 gaat ze de marathon van 
New York lopen. Een hele belevenis, waar een 
intensieve voorbereiding aan voor af gaat. We zochten 
Sigrid op en stelden haar hierover een aantal vragen: 
 
Wat heeft je op het idee gebracht om een 
marathon te gaan lopen? 
In september 2014 liep ik voor het eerst een serieuze 
wedstrijd, de halve marathon van Den Haag. Er gingen 
vijf maanden aan intensieve training vooraf. Het 
euforische gevoel toen ik de finish in Den Haag 
passeerde was zo'n heerlijk gevoel, dat smaakte naar 
meer! Dat meer een hele marathon zou worden wist ik 
op dat moment nog niet. Mijn interesse werd begin 
december op internet gewekt na het lezen over een 
actie. Het lopen van een hele marathon in New York 

voor het goede doel. Hoe meer ik me in deze actie verdiepte, hoe enthousiaster ik werd. 
Want was is er nou mooier om mijn twee grootste hobby's: reizen en hardlopen, samen te 
brengen en óók nog een flinke bijdrage te leveren aan een goed doel. 
 
Hoe lang is zo’n marathon eigenlijk? 
Een marathon is 42 kilometer en 195 meter lang. Dat is ongeveer van Nieuw-Balinge naar 
Emmen, en weer terug.  
 
Hoe bereid je je op zoiets voor? 
Trainen, heel veel trainen! Eind maart loop ik in Berlijn een halve marathon dus tot aan die 
wedstrijd concentreer ik me op het lopen van 21 kilometer. Vanaf april ga ik de afstanden 
opvoeren. Je loopt voorafgaande aan een marathon nooit de volledige afstand, je traint tot 
zo'n 35 kilometer. De eerste weken van de training ligt de focus vooral op snelheid, het 
tweede deel van de voorbereiding ligt de focus op het lopen van afstanden. De lange 
afstanden loop je in een tempo die lager ligt dan je geplande wedstrijdtempo. Op die 
manier kan je uiteindelijk het meeste uit je wedstrijd halen en verklein je de kans op 
blessures. Om alles uit m'n trainingen te kunnen halen en überhaupt te weten hoe ver ik 
wanneer moet lopen, krijg ik wekelijks een hardloopschema op maat toegestuurd. Samen 
met de trainer die dit schema voor me maakt ga ik proberen mijn doelen te bereiken. 
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Sigrid heeft een eigen website waarop we haar kunnen volgen: 
www.sigridnaarny.wordpress.com  
Op deze website valt te lezen dat ze het lopen van een marathon niet alleen voor zichzelf 
doet, maar er ook een goed doel aan gekoppeld heeft: Dance4Life.  
 
Kan je iets meer over dit goede doel vertellen? 
Wereldwijd leven ruim 35 miljoen mensen met hiv. Dance4life werkt samen met jongeren 
aan een wereld zonder hiv en aids. Ze doen dit door middel van seksuele voorlichting en 
maken gebruik van muziek en dans om jongeren te betrekken en te inspireren. Bovendien 
motiveert dance4life jongeren om zélf in actie te komen en de verspreiding van hiv en aids 
wereldwijd terug te dringen.  
 
Om via Dance4Life deel te nemen aan de marathon gaat Sigrid een sponsorbedrag van 
€5000,- bij elkaar verzamelen.  
 
Kunnen bedrijven jou sponsoren? 
Dat kan zeker! Graag zelfs! Het is voor particulieren maar ook voor bedrijven mogelijk om 
mij te sponsoren. Het is mogelijk om geld rechtstreeks op mijn persoonlijke sponsorpagina 
te storten en daarnaast heb ik verschillende sponsoracties bedacht. Zo kan je mij per 
kilometer sponsoren maar ook je naam of logo op mijn trainings- of wedstrijdshirt 
sponsoren. Op www.sigridnaarny.wordpress.com/sponsormogelijkheden staan de opties 
uitgelegd. 
 
Op jouw website lazen we iets over een zelfgemaakt armbandje. Kun je hier iets 
meer over vertellen? 
Ik wilde een leuke actie bedenken die veel mensen aan zou spreken. Zo kwam ik op het 
idee om een armbandje te ontwerpen en die te verkopen. Het armbandje staat voor een 
stukje van de route en is gemaakt op een 3D printer. Gelukkig slaat deze actie goed aan! 
Ik verkoop de armbandjes voor €5,- per stuk en heb er inmiddels meer dan 80 verkocht. 
De armbandjes zijn bij mij te bestellen door een mailtje te sturen naar 
sigridnaarny@gmail.com en zullen binnenkort ook te koop zijn bij kapsalon Priscilla en 
Studio Tyara. 
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Hoe kunnen de inwoners van Nieuw-Balinge jou verder ondersteunen? 
Alle leuke reacties die ik krijg zijn al zo'n goede steun! Daarbij is een donatie voor het 
goede doel natuurlijk heel fijn. Mocht iemand een leuk idee hebben voor een sponsoractie 
dan houd ik me daar zeker voor aanbevolen!  
 
Na hoeveel uren/minuten verwacht je eigenlijke over de finish te komen op 1 
november? 
Loop je de marathon binnen 4 uur en 30 minuten, dan worden je naam en eindtijd vermeld 
in de NY Times (grote Amerikaanse krant). Dat zou zo geweldig zijn dat ik daar absoluut 
voor wil gaan. Of het nog sneller lukt? Geen idee, laten we het eerst op die 4,5 uur 
houden.  
 
Hoe kunnen we je volgen? 
Om donateurs en andere geïnteresseerden op de hoogte te houden van mijn avontuur ben 
ik een blog begonnen. Ik schrijf hier wekelijks een aantal berichtjes over mijn trainingen, 
sponsorupdates en andere aan hardloop gerelateerde onderwerpen. M'n blog is te vinden 
op www.sigridnaarny.wordpress.com. Vind je het leuk om me te volgen klik dan op het 
knopje 'volg' en vul daar je e-mailadres in, je ontvangt dan mijn updates automatisch in de 
mailbox.  
 

We wensen Sigrid veel 
succes met alle 
voorbereidingen. We hopen 
dat ze een mooie tijd zal 
lopen en op deze sportieve 
manier een flink steentje bij 
zal dragen aan de strijd 
tegen aids. 
                                
 
M. 

 
 
Aankondiging workshop Valentijnstaart 
 

Op 13 februari 2015 willen wij met alle kinderen van de basisschool een Valentijnstaartje 
gaan maken. Dit willen wij gaan doen op 13 februari 2015 in Dorpshuis de Heugte. 
-Groep 1 tot en met 4 is welkom van 13.30 uur tot 14.30 uur. 
-Groep 5 tot en met 8 is welkom van 15.30 uur tot 16.30 uur. 
 
Wil je mee doen dan zouden we willen vragen om je voor 10 februari op te geven via de 
Pieces of Cakes Facebookpagina, door een e-mail te sturen naar 
piecesofcakes@hotmail.com of via de sms/whatsapp: 06 34420750.  
De kosten van deze middag zijn 5 euro, te betalen bij binnenkomst. 
 
Komen jullie ook? 
Groetjes van Angelique en Agnes 
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Voorleesontbijt voor peuters en kleuters 
 
Op woensdag 21 januari jl. hebben groep 1 en 2 
van de Meester Sieberingschool, Peuterspeelzaal 
Duimelot en Thuishuis Vlinder het Nationale 
Voorleesontbijt weer gezamenlijk georganiseerd. 
Het Nationale voorleesontbijt is ontstaan om de 
kracht van het voorlezen nog meer onder de 
aandacht te brengen. Dat kinderen voorlezen 
leuk vinden, hebben ze tijdens het 
voorleesontbijt wel weer laten zien! 
 

We zijn de morgen begonnen in de 
peuterspeelzaal met een heerlijk ontbijt, dat al 
vroeg werd klaargemaakt door de 
mannenkookploeg. De kinderen, een groot aantal 
verkleed als boer of boerinnetje, hebben flink 
hun best gedaan want bijna alles van de lekkere 
broodjes, omeletjes en appelflapjes is opgegaan! 
Met een goed gevulde buik werd het tijd om het 
lokaal van groep 1 en 2 op te zoeken, want daar 
zat de voorleeskampioen van de Meester 
Siebringschool, Saskia Koekoek, al op ons te 
wachten samen met haar, als boerinnetje 
verkleedde, vriendin Alicia! 

 
Verkleed als Boer Boris las ze ons voor uit  
het prentenboek van 2015, “Boer Boris 
gaat naar zee”. Het voorlezen deed Saskia 
erg leuk en als ze tijdens het voorlezen de 
verschillende prenten aan de kinderen liet 
zien, reageerden de kinderen erg 
enthousiast.  
 
Ach, en dan is zomaar het boek weer uit, 
wat jammer dat de tijd zo snel gaat! Na 
afloop kregen alle kinderen een mooie 
”Boer Boris” placemat mee naar huis en 
Saskia werd natuurlijk nog bedankt voor 
het voorlezen. Het was een hele 
geslaagde, gezellige morgen wat mede  
door een donatie van Plaatselijk Belang is  
mogelijk gemaakt. 

 
 
 
We willen iedereen die een steentje heeft 
bijgedragen graag bedanken namens: 
 
Peuterspeelzaal Duimelot 
Meester Sieberingschool, groep 1 en 2 
Thuishuis Vlinder 
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AED nieuws 
 
Hierbij wil ik jullie uitnodigen voor de herhalingscursus AED: 
Datum: 18 maart 2015 
Plaats: Dorpshuis de Heugte 
Tijd: 19.30 uur  
 
Diegenen die al eerder via de buurtacademie de AED cursus of een herhaling 
hebben gevolgd, ontvangen hiervoor een uitnodiging per mail. Mocht u geen uitnodiging 
hebben ontvangen, ook dan bent u van harte welkom op de herhalingscursus.  
Mocht u elders de cursus hebben gevolgd, maar wilt u graag hier de herhaling volgen, dan 
kunt u contact opnemen met Netty Jager, via onderstaand mailadres. Als u elders een 
cursus heeft gevolgd, kunt u zich ook aanmelden via www.hartslagnu.nl, om opgeroepen te 
worden bij een reanimatie. Dit wel graag doorgeven op onderstaand mailadres. Via 
www.hartslagnu.nl komen de oproepen om te reanimeren binnen via 112. 
 
Graag alle mutaties (adres wijzigingen, telefoonnummer wisseling, of u wel of niet 
aangemeld bent bij hartslagnu, enz. en of u wel of niet komt bij de herhalingscursus) 
doorgeven aan Netty, via onderstaand mailadres.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Netty Jager 
E-mailadres: nettyzilver@gmail.com 
 
 

Bezoek College gemeente Midden-Drenthe 
 
We kregen bericht van de gemeente dat het college voornemens 
is om een bezoek te brengen aan ons dorp en in gesprek te gaan 
met Plaatselijk Belang over wensen en knelpunten in ons dorp 
met betrekking tot de gemeente. We hebben zelf natuurlijk 
allerlei punten waar we het over willen hebben. Maar zijn er ook 

nog punten die wij namens jullie aan de orde moeten stellen? Eventueel is er ook de 
mogelijkheid om dit die avond zelf te komen toelichten.  
 
Bovenstaande stond al eerder vermeld in de januari editie van Kontakt. We hebben hier 
geen enkele reactie op gehad. Hieruit concluderen we dat de inwoners van ons dorp 
tevreden zijn over het onderhoud van wegen, groen, openbare verlichting en gemeentelijke 
gebouwen of zaken waarin bijvoorbeeld de WMO voorziet.  
 
Wanneer er toch nog punten zijn, geef dit dan door per brief of mail aan het bestuur van 
Plaatselijk Belang: 
Adres: Voornweg 10 7938 RC Nieuw Balinge. E-mail: albert.wielink@hetnet.nl. 
 
Wij hebben op onze agenda staan: 

 Wens voetpad langs Haarweg 
 Openbare verlichting 
 Toestand sportzaal 
 Glasvezel 
 30km zones 
 Grafheuvel/strooiveld 

 
Met vriendelijke groet, 
Bestuur Plaatselijk Belang 
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Groep 7 & 8 van de Meester Sieberingschool naar het Drents Museum 
 
 
Groep 7/8 zijn donderdag naar het Drents Museum geweest. 
Wij zijn in het archief geweest. Daar ging je in een groepje een 
stempel zoeken via de computer. Ook moest je met je groepje 
allemaal vragen beantwoorden. Toen moest je tegelijk de 
stempel zoeken. De stempel zat in een dubbele bodem. Later 
gingen we naar het grootste poppenhuis van Nederland. Daar 
moest je allemaal dingen zoeken van vroeger en van nu en die 
moest je opzoeken in een boekje. Er waren heel veel kamers 
in dat huis. Nadat we alles gevonden hadden gingen we kijken 
wie wat zocht. Toen gingen we met de bus weer terug. 
 
Groetjes Danielle 
 
 

 
 
 
Op donderdag 15 januari zijn we naar het Drents museum geweest. Eerst gingen we met 
de bus naar Balinge om daar de groep 8 op te halen. Toen zij ook in de bus zaten gingen 
we naar Assen. Daarna waren we in het Drents archief. Toen moesten we het raadsel van 
Sigismund oplossen. Hij was de landkrot van Drenthe en we moesten de zegel van Willem 
de V zoeken. 
 
Later gingen we naar het grootste poppenhuis van Nederland. Die was ook in het Drents 
museum. We moesten dingen die we nu gebruiken opzoeken maar dan van vroeger, later 
ging de vrouw die ons rondleidde alles laten zien zoals de sokken droger van vroeger of de 
rookmelder, ze vertelde ook dat er vroeger een rijke familie woonde en dat de stadhouder 
er ook weleens voor een weekend 
logeerde. 
 
Daarna gingen we weer naar school. 
 
Groetjes Esmee  
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Carnaval bij de Kinderclub 
 
Hallo Jongens en Meiden! 
Woensdagmiddag 18 februari is er weer  
Kindercarnaval in “de Heugte”. 
Kom je verkleed? Er zijn prijzen te winnen! 
Het is voor alle kinderen van de basisschool!  
Het begint om 14.00 uur en duurt tot 15.30 uur.  
De kosten zijn € 1,50. 
 
Groetjes van de leiding! 
________________________________________________________________________ 
Sportschool Queno stelt zich voor 

Al veertien jaar bevindt het gezellige 
sportcentrum QUENO Sport & Fitness zich in 
Westerbork. (Houd het in de gaten, QUENO’s 
vijftiende verjaardag komt eraan!) QUENO 
heeft naast fitness, een groot aanbod aan 
groepslessen (binnen en buiten) en de 
crossgym. 
Naast de reguliere lessen kent het rooster sinds 
eind januari een leuke toevoeging: Salsa 
cursussen! Er wordt een vier weken durende 
introductiecursus aangeboden en een acht 
weken durende vervolgcursus. Altijd al eens 
willen dansen? Het is mogelijk om vrijdag 13 
februari in te stromen in de groep naar keuze. 
Met of zonder partner, iedereen is welkom. 
Opgeven kan via de site www.queno.nl.  

 
Tevens heeft QUENO dinsdag 22 januari de eerste ‘senioren testdag’ georganiseerd. 
Tijdens deze dag waren alle senioren uit de regio welkom om gratis fitheidstesten onder 
leiding van professionals te ondergaan. Naar aanleiding van de resultaten ontving iedereen 
een advies op maat en de mogelijkheid om een gratis proefles in te plannen. Wegens groot 
succes willen we dit traject doorzetten! 
 
Dus ben jij benieuwd hoe fit jij bent? Maak een gratis afspraak, onderga de fitheidstesten 
en ontvang advies op maat! Neem voor vragen over salsa, het aanvragen van een proefles 
of het maken van een afspraak, contact op via de volgende gegevens: info@queno.nl, tel.: 
0593-552895. Eigenaren Annemiek Smegen en Ron Naranjo zorgen er graag met het hele 
team voor dat sporten bij QUENO wordt gezien als een uitje en dat QUENO als een thuis 
voelt. Wil jij dit ook ervaren? Ook als dansen niet jouw ding is ben je natuurlijk welkom 
voor een andere proefles!  
________________________________________________________________________ 
Oliebollen actie Hervormde kerk 
 
Ook dit jaar was de oliebollen actie van de kerk weer een 
succes.Hierbij willen wij dan ook iedereen bedanken voor 
zijn/haar bestelling en/of bijdrage. 
De actie werd mede mogelijk gemaakt door: Bouwbedrijf 
Hilberink, Kapsalon Priscilla, Strijker & Strijker, Kroezon 
Zonwering en Cafetaria Troost. Bedankt daarvoor! Deze 
actie leverde een mooi bedrag op van € 540,00. De 
opbrengst is bestemd voor de kerk. 
De Bouwcommissie, Hervormde kerk  
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Activiteitenkalender februari en maart 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FEBRUARI 
7 februari  Activiteit tienersoos: Fout feest! Meisjes  

verkleed als jongen en jongens verkleed  
als meisjes. 

 
12 februari  Het cluppie; wat doet welzijnswerk in  

Midden-Drenthe 
 
13 februari  Klaverjassen IJsbaan 
 
13 februari  Valentijnstaartje maken 
 
18 februari  Kinderclub Carnaval 
  

   21 februari  Tienersoos 
 

21 februari  Dansavond de Heugte, 21.00 uur 
 
27 februari  Klaverjassen IJsbaan 

 
 28 februari  Bingo dorpshuis de Heugte 

 
MAART 

   6 maart  Klaverjassen IJsbaan 
 

7 maart  Activiteit tienersoos 
 
7 maart  Oud papier 
 
18 maart  Kinderclub 
 
18 maart  Herhalingscursus AED 
 
20 maart  Klaverjassen IJsbaan 
 
21 maart  Tienersoos 
 
21 maart  Dansavond de Heugte, 21.00 uur 
 
29 maart  MTB toertocht 
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Huisartsen 
Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur: 
• Huisartsenpraktijk Ettenheim Noordscheschut  
  Mevr. Dahler/ Mevr. Damman 
  Tel. (0528) 34 12 28 

• Huisartsenpraktijk Hollandscheveld 
  Dhr. Miellet/Dhr. Veenhouwer 
  Tel. (0528) 34 12 19 
 
• Huisartsenpraktijk Elim 
  Dhr. Mors/Dhr. Brugman 
  Tel. (0528) 35 12 12 
 
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 
• Westerbork, B.G. van Weezelplein 10 
  Dinsdag van 8.30 tot 12.00 
 
• Beilen, Raadhuisplein 1 
  Maandag, dinsdag, vrijdag van 8.30 tot 12.00. 
  Woensdag van 8.30 tot 16.00. 
  Donderdag van 8.30 tot 20.00. 
  Tel. (0593) 53 92 22 
 
  E-mail: gemeente@middendrenthe.nl 
  Website: www.middendrenthe.nl 
 

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 2015 
Chr. Geref. Kerk Nieuw-Balinge 
 
08-02:  09.30u ds. A.K. Wallet 
  14.30u ds. A.K. Wallet 
15-02: 09.30u ds. C. Bos 
           14.30u: ds. C. Bos 
22-02: 09.30u: ds. H.D. Rietveld (VHA) 
           14.30u: ds. H.D. Rietveld 
01-03: 09.30u: ds. J. van Amstel (HA) 
           14.30: ds. J. van Amstel 
08-03: 09.30u: ds. A. Huijgen 
           14.30u: Leesdienst 
11-03: 14.00u: ds. H. Korving (Biddag) 
           19.30u: ds. H. Korving (Biddag) 
 
Wijzigingen voorbehouden. In de ochtend is er 
oppas voor de kleinsten in het jeugdgebouw ‘Het 
Anker’. 
 

Preekrooster 2015 
Ned. Hervormde Kerk Nieuw-Balinge 
 
08-02:  10.00u ds. J. Harteman (Kampen) 
  15.00u ds. M. Noorderijk 
15-02: 10.00u ds. M. Noorderijk 
           15.00u: ds. G.H. Koppelman (Wapenveld) 
22-02: 10.00u: ds. C. van Sliedregt (Nunspeet) 
           15.00u: ds. M. Noorderijk 
01-03: 10.00u: ds. W.G. Hulsman (Genemuiden) 
           15.00: ds. E. Mots (Rijssen) 
08-03: 10.00u: ds. J. Harteman (Kampen) 
           15.00u: ds. W.G. Hulsman (Genemuiden) 
11-03: 19.30u: Biddag, ds. M. Noorderijk 
 
Wijzigingen voorbehouden. In de ochtend is er 
oppas voor de kleinsten in de consistorie bij de 
kerk. 
 

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

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

Ophaalschema containers 
Iedere woensdag 
11-02 GROEN      11-03 GROEN 
18-02 GRIJS      18-03 GRIJS 
25-02 GROEN     25-03 GROEN 
04-03 GRIJS       01-04 GRIJS 
 

Contactgegevens Humanitas  
• Midden-Drenthe 
   midden-drenthe@humanitas.nl 
• Zuid-Drenthe 
   zuid-drenthe@humanitas.nl 
• Tel. (0528) 27 79 92 | www.humanitas.nl 
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Oud Papier 
Oud papier wordt opgehaald door de Mr. 
Sieberingschool op 7 maart, 25 april, 27 juni, 5 
september en 7 november 2015.  
 
Vanaf 8.30 wordt het oud papier met een 
pers/kraakwagen opgehaald. 
Het verzoek om het papier gebundeld of in dozen 
langs de weg te zetten.  
 
LET OP: Liever niet de avond van te voren i.v.m. 
eventuele regen. 
 
Voor de Breistroeken geldt; het papier langs de 
hoofdroute zetten!  
 

Ophalen grof vuil of container stuk? 
Gemeente Midden Drenthe: (0593) 53 92 22 
Van Gansewinkel: 0800 01 30 
 
Grof vuil brengen naar: Milieustraat Beilen, 
Eursing 2a: maandag gesloten, dinsdag en 
vrijdag geopend van 8.00-12.00 en 13.00-15.00, 
woensdag en donderdag geopend van 12.30 tot 
15.00, zaterdag geopend van 8.00 tot 12.00.  
www.middendrenthe.nl > Afvalwijzer 
 
Hingstman recycling Westerbork, 
de Noesten 82. Tel. (0593) 33 19 19 
 

Politie 
Bureau Hoogeveen 
Griendtsveenweg 5, Hoogeveen 
Postbus 107, 9400 AC Assen 
Geopend: ma t/m za 9.00 – 17.00 uur 
vrijdagavond tot 21.00 uur. 
 
Bureau Beilen 
Ettenstraat 9, Beilen 
Postbus 107, 9400 AC Assen 
Geopend: ma t/m vrij 9.00 – 17.00 uur 
 
Telefoonnummer: 0900 88 44 
Alarmnummer: 112 
Meld Misdaad Anoniem: 0800 70 00 
 
Voor aangifte via internet, contact met wijkagent 
etc.: www.politie.nl  
 

Belangrijke telefoonnummers 
Ziekenhuis Hoogeveen (0528) 28 62 22 
Diaconessenhuis Meppel (0522) 23 33 33 
Ziekenhuis Emmen  (0591) 69 19 11 
Ziekenhuis Assen  (0592) 32 55 55 
UMCG Groningen  (0503) 61 61 61 
Isala klinieken Zwolle (0384) 24 50 00  
Martini Ziekenh. Groningen (0505) 24 52 45  
 
Zorginstellingen: 
Derkshoes Westerbork (0593) 33 33 66 
Altingerhof Beilen  (0593) 53 53 00 
Weidesteyn Hoogeveen (0528) 28 61 11 
WZC Beatrix Holl.veld (0528) 34 82 48 
Jannes v/d Sleedenhuis Hgv (0528) 26 69 44 
De Westerkim Hoogeveen (0528) 26 40 38           
WZC Olden Kinholt Hgv (0528) 26 32 88 
 

Trombosedienst 
Iedere dinsdagmorgen in Dorpshuis de Heugte. 
 
Aanvang om 10.15 uur, tot de laatste cliënt 
geweest is. 
 

AED-kastjes 
Er zijn in totaal 3 kastjes aanwezig in ons dorp: 
één in het Dorpshuis, één bij de voetbalvereniging 
en één in het posthokje van De Breistroeken. 
Er hangen lijsten bij met namen van mensen die 
bevoegd zijn ermee om te gaan.  
In geval van nood dient 112 gebeld te worden. 
 

Uitvaartvereniging Nieuweroord e.o. 
• Uitvaartnummer:  (06) 54 37 71 80  
   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 
 
• Voor vragen of doorgeven van wijzigingen: 
    info@uitvaartvereniging-nieuweroord.nl 
 
• Informatie over de vereniging: 
   www.uitvaartvereniging-nieuweroord.nl 
 

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: 
 
Peter Kroezen 
Meeuwenweg 5 
Nieuw-Balinge  
Tel. (06) 52 40 79 66 
E-mail: peter.kroezen@crewson.nl 
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OBS Meester Sieberingschool 
Haarweg 27 – Tel. (0528) 32 13 55  

e-mail: info.sieberingschool@obomd.nl  
 
Schoolfonds 
Het Schoolfonds van de meester Sieberingschool in 
Nieuw-Balinge, is opgericht op 6 september 1979. 
De leden van het schoolfonds zijn mensen die de 
meester Sieberingschool een warm hart toedragen 
en daarom jaarlijks een financiële bijdrage geven die 
ten goede komt aan de leerlingen. In 
september/oktober wordt de jaarlijkse ledenbijdrage 
opgehaald. Bent u geen lid en wilt u dit wel graag 
worden, meldt u zich dan aan bij één van de 
bestuursleden of bij de vertegenwoordiger van het 
schoolteam. 
 
Bestuursleden: 
Voorz. Albert Wielink  Tel. (0528) 32 13 23 
Penn. Raymond Peters Tel. (0528) 32 18 09 
Secr. Esther Bodewes Tel. (06) 13 94 14 52 
Lid Manuela Mulderij Tel. (0528) 22 12 51 
Lid José Post  Tel. (0528) 32 13 54 
Lid Ria Schoenmaker Tel. (0528) 32 07 61 
Lid Wout Strijker  Tel. (06) 51 35 23 48 
Vertegenwoordiger van het schoolteam: 
Gert Willems   Tel. (0528) 32 13 55 
 

Peuterspeelzaal Duimelot 
Komt uw peuter ook gezellig spelen? 
 
Uw peuter is vanaf 2 jaar van harte welkom 
op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend 
van 8.30 uur tot 11.45 uur en woensdag tot 
12 uur. 
 
Geef uw peuter tijdig op. Liefst een half jaar 
van tevoren. 
 
Om even te komen kijken of om het 
informatieboekje met aanmeldingsformulier 
af te halen, kunt u terecht bij peuterleidster 
Karin Gils op 1 van de speelochtenden. 
  
Als uw peuter is aangemeld, krijgt u bericht 
van de wachtlijstbeheerster Marian Dijkstra, 
wanneer uw peuter kan beginnen.  
 
Voor informatie kunt u bellen met de leidster 
Karin Gils, tel.: (0593) 52 59 76. Voor 
digitaal aanmelden kijkt u op www.spmd.nl.  
 
‘Spelend leren’, een mooie voorbereiding voor 
de basisschool. Komt u eens langs met uw 
peuter? 
 

Thuishuis ‘Vlinder’ 
Petra Kamphuis  
Schepersweg 1, 7938 RA Nieuw-Balinge 
Tel. (0528) 32 10 99 
 
Open van maandag t/m donderdag van: 
07.30u.  -  18.00u. 
Website: www.thuishuis.info 
 

 Jeugd- en tienersoos 
  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! 

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

Busdiensten 
Niet op zater-, zon- en feestdagen. 
Op werkdagen: 
 
Nieuw Balinge –Hoogeveen Lijn 37 
07.18 uur  14.18 uur 
08.18 uur  16.38 uur 
10.18 uur  18.18 uur 
12.18 uur 
 
Nieuw Balinge-Westerbork Lijn 37 
07.23 uur  13.43 uur 
08.23 uur  15.43 uur 
09.43 uur  16.43 uur   
11.43 uur  17.43 uur 
 
Voor uitgebreide dienstregeling: 
  
www.qbuzz.nl  Tel. 0900 72 89 965  
www.9292.nl   Tel. 0900 92 92 
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GJVV 
Bestuur: 
Voorz. Evelien Sok  Tel. (0528) 32 14 82 
Penn. Fia Jager  Tel. (0528) 32 12 24             
Secr. Janneke Eising - 
Lid Delia Slomp  Tel. (0528) 32 10 11  
Lid Heidi Koekoek Tel. (0528) 32 10 24 
 
Wanneer is er wat te doen? 
DINSDAG; Volleybal 
Minivolleybal (6-12)           18.30 – 19.15 
WOENSDAG; Volleybal 
Minivolleybal (12+)  18.45 – 19.30  
Dames Recreanten 1  19.30 – 20.30  
Dames Recreanten 3   20.30 – 21.30  
DONDERDAG; Volleybal 
Dames Recreanten 2  19.30 – 20.30  
DONDERDAG:  gymnastiek  
Vanaf 4 jaar 
1e groep   18.00 – 18.45 
2e groep   18.45 – 19.30 
 
De kosten zijn tot 18 jaar € 25,- per half jaar en 
vanaf 18 jaar € 35,- per half jaar. 
Nieuwe leden kunnen we altijd gebruiken. 
Dus: KOM EENS LANGS ALS JE DURFT!!! 
 

Stichting Welzijn Midden-Drenthe 
Loket voor zorg- en dienstverlening 
 
Voor informatie over o.a. 
- ouderenadviseur  
- de klussendienst 
- de plusbus 
- beperking en chronisch zieken 
- hulp oproep systeem 
- hulpverlening bij u thuis 
 
kunt u iedere dinsdagochtend van 10.00 – 
10.30 uur, terecht bij: 
‘Het Knooppunt’ in dorpshuis “De Heugte”. 
 
Tel. zorgloket Nieuw-Balinge:  
(0528) 32 19 90 
 
Buiten het spreekuur om wordt u automatisch 
doorgeschakeld naar S.W.O. in Westerbork. 
 
Tel. locatie Westerbork (0593) 33 28 79 
ma t/m do van 08.30 – 16.00 uur 
vrijdag van 08.30 – 12.00 uur. 
 
www.swo-md.nl 
www.loketmiddendrenthe.nl 
 

Kapsalon Priscilla 
Tel. (0528) 32 16 44 
Dinsdag, donderdag en vrijdag geopend van 8.30 tot 
18.00. Tussen 12.00 en 13.00 gesloten. Zaterdag 
geopend van 8.00 tot 13.00. Elke 1e dinsdag van de 
maand knippen zonder afspraak tussen 18.00 en 
19.30! 
 

Nagelstudio Beauty Nails 
Inge Wielink, Tel. (06) 55 70 10 21 
 
Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 18.00 
geopend. Behandeling alleen op afspraak. 
 

Strijker en Strijker  
Technische groothandel en verhuurbedrijf.   
Tel. (06) 54 36 30 15 
 
Openingstijden winkel: 
Maandag   09.00 tot 20.00 uur 
Dinsdag t/m vrijdag  08.00 tot 20.00 uur 
Zaterdag   08.00 tot 17.00 uur 
 
Elke dag gesloten tussen 17.30 tot 18.30 
 

Studio Tyara (schoonheidsstudio) 
Netty Jager. Tel. (0528) 32 17 17 
 
Maandag: ochtend en avond 
Dinsdag: hele dag en avond 
Woensdag: gesloten 
Donderdag: ochtend 
Vrijdag: ochtend 
Behandeling op afspraak. Andere tijden zijn in 
overleg mogelijk. 
 

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! 
 

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 
 

Website Nieuw-Balinge 
www.nieuwbalinge.eu 
 

Ziet u info die niet juist is of mist u iets? 
Laat het de redactie weten! 
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