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MAART 2015    47ste JAARGANG, NR. 3 
 

 

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 
 

 
 

De afgelopen maand vonden er 
weer leuke activiteiten plaats in 

ons dorp. Hierover leest u meer in 

deze editie van Kontakt! 
 
Verder komt u tegen: 
 
Bed & Breakfast Onder de Eiken 
stelt zich voor. 
 
Sanne, Romy en Leanne hebben 

een bijzondere hobby. 
 
Heeft u zich al opgegeven voor de 

garageverkoop? 
 
Deze maand is er weer BINGO! 

 

Een verslag van de workshop voor 
kids van Pieces of Cakes! 
 
Een lekker recept in de 

kidscorner! 
 
Een oproep van de 

peuterspeelzaal. 
 
De uitslag van het kindercarnaval, 

met foto’s! 

 
Diverse nieuwtjes van de 

IJsvereniging. 

 

 
…en nog veel meer! 

 

 
We wensen u veel leesplezier! 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://roeselien.wordpress.com/2012/04/07/72-levitating-lambs/&ei=83DcVOe-EYSyPZuygLAM&bvm=bv.85761416,d.ZWU&psig=AFQjCNGOxjKsz2SEIq83zoblnmo2m2XWFg&ust=1423819333325081
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Tuintips maart 

Maart is een mooie maand om aan het onderhoud 

van de tuinmeubels te beginnen. Je kunt de meubels 

bij elke weersomstandigheid alvast schuren en 

eventueel de juiste beitsen en/of oliën kopen. 

 

Klimop kan teruggesnoeid worden. Deze heeft 

namelijk takken gevormd die los hangen. Verwijder 

ook de stengels die zich op het houtwerk van ramen 

of dakgoten hebben gehecht. 

Uitgebloeide narcissen kunnen het best zo snel 

mogelijk verwijderd worden, dit kan met de 

snoeischaar of met de hand. Als de uitgebloeide bloemen blijven staan vormen ze 

zaaddozen die veel energie van de andere planten vragen. 

 

Naarmate de watertemperatuur in de vijver stijgt, worden de vissen meer actief. Er kan nu 

ook, hoewel nog steeds spaarzaam, worden gevoerd. Na de koude wintermaanden is de 

conditie van de vissen sterk achteruit gegaan. Controleer de vissen daarom op eventuele 

ziekteverschijnselen. 

 

 

Paasbult aan de Koolveen 2015 

 

Dit zijn de openingsdatums: 

Zaterdagmorgen 7 maart 
Zaterdagmorgen 14 maart  

Zaterdagmorgen 21 maart  

Zaterdagmorgen 28 maart  
Zaterdagmorgen 4 april 

 

Met vriendelijk groet, 
Bestuur Plaatselijk-Belang “De Vooruitgang” 

 

 

Mededelingen Ouderen Onder Dak / Knooppunt 
 
De zitting van het Knooppunt op dinsdagmorgen in dorpshuis de 

Heugte, gaat voorlopig wegens ziekte van personeel en te weinig 

bezoekers niet door! Maar ze zijn elke dag telefonisch bereikbaar, 
behalve op vrijdagmiddag! 

 

Als u vragen heeft over zorg, welzijn of wonen bel dan dit nummer: 0593-333920! 
U kunt dan uw vragen stellen of een afspraak maken bij u thuis. Wij hopen op uw begrip in 

deze. Schroom niet om te bellen als u hulp nodig heeft.  

Het dorpenteam van welzijnswerk Midden–Drenthe staat voor u klaar!  
 

OOD/KNOOPPUNT  werkgroep doet mee aan NL DOET! 

Vrijdag 20 maart a.s. doen we mee, we gaan het dorpsplein schoonmaken. De jeu de 

boules baan schoffelen enz. Wilt u mee klussen, kom dan om 10.00 uur naar het dorpshuis. 
Daar starten we gezellig met een kopje koffie en dan gaan we samen aan de slag! 

Tot ziens Werkgroep OOD/ Knooppunt 
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Nieuws van de IJsvereniging  
 
Paaseieren zoeken en verloting 

Op 4 april gaan we voor de schooljeugd weer het jaarlijkse paaseieren 
zoeken organiseren. Er worden eieren verstopt in het heide veld nabij de ijsbaan. Diegene 

die het gouden ei vindt is de winnaar en zal een prijsje ontvangen. Op de basisschool en op 

de peuterspeelzaal worden briefjes uitgedeeld om je op te geven. Mocht je dit briefje niet 

ontvangen hebben, dan kun je je ook opgeven bij Petra Kats: Voornweg 9. We beginnen 
om 13.30 uur. We hopen net als voorgaande jaren weer op een grote opkomst.  

 

We gaan ook dit jaar weer een verloting houden. In de weken 10 en 11 komen we bij u 
langs om loten voor deze verloting aan te bieden. De trekking is op 4 april na het 

paaseieren zoeken. Er zijn veel leuke prijzen te winnen. 

 

NL Doet 
Op 21 maart a.s. doet de ijsvereniging weer mee met de jaarlijkse NL Doet dag. Op deze 

dag worden er diverse klussen aangepakt bij de ijsbaan. Dit jaar willen we het nieuwe 

berghok aftimmeren en in de oude berging een nieuwe vloer storten. Ook zullen er in de 
kantine ventilatie roosters geplaatst worden. Door de nieuwbouw is er geen natuurlijke 

ventilatie meer aanwezig in de kantine.  

 
We hebben nog wel een paar bouwvakkers (timmermannen en vloerenleggers) nodig om 

één en ander te kunnen realiseren. Ook willen we graag dakgoten plaatsen aan de kantine. 

We hebben een lengte van 30 meter nodig. Wie weet waar we die voor een redelijke prijs 

aan kunnen schaffen?  
 

Scholieren die een maatschappelijke stage moeten doen, kunnen daar deze dag ook voor 

gebruiken! Neem dan wel je stage formulier mee.  
 

We starten in de kantine om 09.00 uur met koffie, u kunt zich hier melden of van tevoren 

opgeven bij één van de bestuursleden. 
 

Zaag en snoei werkzaamheden 

Al jaren wordt er op het terrein rond de ijsbaan openhaard hout gezaagd. De IJsvereniging 

heeft nu van Natuurmonumenten een perceel toegewezen gekregen aan de 
Hoogeveenseweg. Hier kunnen we weer een paar jaar mee vooruit. Er is genoeg hout op 

voorraad! Mocht u openhaard hout nodig hebben, dan kunt u contact opnemen met Roelof 

Bisschop tel.: 06-50746052. 
 

Afscheid schaatstrainer 

Op 25 februari heeft Joop ten Caat afscheid genomen als schaatstrainer van de 
schaatsploeg. Joop heeft vanaf 2001 trainingen gegeven aan de schaatsploeg. Hij heeft dat 

altijd met veel plezier gedaan maar vond het nu tijd om te stoppen. Joop kreeg van de 

schaatsploeg als dank voor zijn inzet een heerlijke taart aangeboden en een aandenken 

aan zijn tijd als schaatstrainer. De IJsvereniging heeft Joop een klok met inscriptie 
aangeboden. Joop was zeer verrast door de mooie cadeaus.  

Joop hartelijk bedankt voor je inzet! Foto’s staan op de site van de IJsvereniging. 

 
Nestkastjes 

Door Stichting Landschapsbeheer Drenthe zijn 50 nestkastjes geschonken aan de 

IJsvereniging. Deze worden door leerlingen van de basisschool in elkaar gezet en worden 

opgehangen in het natuur terrein rondom Nieuw-Balinge. 
 

Met vriendelijke groeten het bestuur 

E-mail: ijsverenigingnieuwbalinge@hotmail.com   

http://www.nieuwbalinge.eu/ijsvereniging/activiteiten.htm
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Recept 
 

 

Serranoham rolletje met mozarella 

 

Benodigdheden: 
1 bol mozzarella 

80 gr serranoham 

10 tot 12 gedroogde tomaatjes 
handje vol sla 

balsamico crème 

 

Bereidingswijze: 

Snijd de bol mozzarella in plakken en daarna in 2 of 3 repen. Snijd de plakken serranoham 

in de lengte doormidden. Leg een stukje mozzarella aan het begin van een plakje 

serranoham. Leg er een plukje sla en een gedroogd tomaatje bij. Rol dit op en leg het op 

een bord. Je kunt het serveren als amuse, borrelhapje of een paar op een bordje als 

voorgerechtje. Trek wat strepen balsamico crème er over heen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Goudplevierrun 2015 

 
Na het grote succes van voorgaande jaren wordt ook in 2015 weer een Goudplevierrun 

georganiseerd. 

 
De datum van de zevende editie is zaterdag 4 juli 2015! 

 

Vanaf medio maart kunt u zich weer inschrijven voor een route van 6 of 10 kilometer. 
Houd hiervoor de website www.goudplevierrun.nl in 

de gaten! 

 

Lijkt het u leuk om op de dag zelf vrijwilliger te zijn? 

Meldt u zich dan aan bij één van de organisatoren! 

 

Een sportieve groet namens de organisatie,  

Ronald, Gert & Mellanie 
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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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Het raadselspel 
 

 

We hebben wederom veel goede 
inzendingen ontvangen! Het antwoord 

op de prijsvraag was:  

 

De KPN verdeelkast aan het einde van 
de Voornweg, richting de Verlengde 

Middenraai. 

 
Onder alle goede inzenders is een 

overheerlijke prijs verloot. De 

winnaressen van deze maand zijn:  

Elisa Hidding &  
          Noa van der Woude 

 

 De prijs komt snel jullie kant op! 
 

De prijsvraag van de maand maart luidt als volgt:  

Waar is deze foto genomen? 

Stuur uw antwoord in voor 21 maart 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! 
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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! 
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Proefje met M&M’s: 

-Vul een diep bord met een laagje water uit de kraan. 
-Leg 4 M&M’s met verschillende kleuren in het water, gelijk verdeeld over het bord. 

-Kijk wat er gebeurd. 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.bloggen.be/anouk2ac/archief.php?startaantal=1&startdatum=1393196400&ei=JTDjVM6eCMbgOJW9gOAO&psig=AFQjCNFwRmf-epZ3PtbxHZDOFqWjmfR3Og&ust=1424261241534559
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Recept: Worstjes in een jasje 
 
Ingrediënten: 

-1 blik party croissantjes van Danerolles  
-1 blik knakworstjes 

-1 ei 

-een stuk bakpapier 
 
Verwarm de oven voor volgens de 

beschrijving op het blikje 

croissantdeeg. Maak het blikje 

open (op het etiket staat hoe). Rol 

het deeg open en snijd het deeg 

los op de lijn met gaatjes die je 

ziet. Rol het worstje in het 

deeglapje en leg dit op een 

bakplaat met bakpapier. Klop het 

ei en smeer de broodjes aan de 

bovenkant in (dan worden ze mooi 

glimmend bruin). Bak het 

gedurende 8 minuten in de oven. 

Laat even een beetje afkoelen, en 

klaar is kees. Heerlijk!  

 

 

 
 

 

 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://sint.crea-kids.nl/raadsels.htm&ei=zivjVJ6PEYnbPeyPgLAN&bvm=bv.85970519,d.ZWU&psig=AFQjCNHm4cb6UDlcXn0FueEAEpB5t7MiVg&ust=1424260320987031
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.smulweb.nl/recepten/123466/Kaas-worstenhapjes&ei=Ri7jVM7mCsvaOPWagIgD&bvm=bv.85970519,d.ZWU&psig=AFQjCNGcZPAupNOtICinqjaPDza26oZ49A&ust=1424261043020640
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://centrouniversitariohp.edu.mx/moodle/course/info.php?id=279&ei=wi_jVL3HJIGyPcHbgOgG&psig=AFQjCNFwRmf-epZ3PtbxHZDOFqWjmfR3Og&ust=1424261241534559
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.receptkoekjesbakken.nl/zandkoekjes-basisrecept/&ei=cTDjVLCONcP0Oo2jgZgD&psig=AFQjCNGFCWXE1M0X54lJdkUtUXMajZqWDA&ust=1424261591022510
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Ondernemers uitgelicht:  
 

Bed & Breakfast Appartement “Onder de Eiken” 
 

Deze maand zijn we op bezoek geweest bij Bed & 

Breakfast “Onder de Eiken” in het midden van ons mooie 

dorp Nieuw-Balinge. We werden welkom geheten door 
Marinca en haar dochter Noa van der Woude. Eerst 

hebben we het gastenverblijf bekeken en bewonderd; een 

woonkamer met keukenblok, een badkamer en boven 2 
slaapkamers, vrijwel geheel tuingericht.  

 

Hoe lang hebben jullie de Bed & Breakfast al? 

In mei 2007 is de eerste ‘echte’ gast geweest. Het loopt 
goed! In 2013 waren we 230 dagen geboekt en in 2014 

153 dagen.  

 
Hoe zijn jullie op het idee gekomen om een Bed & 

Breakfast te beginnen? 

Oma (van Marinca) had ook een Bed en Breakfast. Toen 
we dit huis in 2005 kochten, kwamen we op het idee om 

ook een B & B te beginnen. Nieuw-Balinge ligt natuurlijk in 

een prachtig natuurgebied en ligt langs de route van het Drenthe pad (wandel pad, langste 

route door Drenthe). We runnen de B & B met het hele gezin, iedereen helpt mee. En als 
het gezin op vakantie gaat, dan helpt moeder om de B & B te runnen.  

 

Wat zijn de mogelijkheden? 
We hebben ruimte voor maximaal 4 

personen. Voor 1 persoon, op basis van 1 

nacht, betaal je bijvoorbeeld €32,50. Prijzen 
zijn te vinden op de website. Je kan hier 

verblijven op basis van logies, maar ook op 

basis van all in. We hebben vaste gasten die 

een aaneengesloten periode hier verblijven, 
maar ook kan men hier 1 overnachting 

boeken. Er is in overleg veel mogelijk. 

Huisdieren zijn ook toegestaan!     
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.onderdeeiken.eu/&ei=iRPjVJmkG4G3OI3HgJAF&bvm=bv.85970519,d.ZWU&psig=AFQjCNFKTrhA2lNzvqmZ_OKkfWv7L2iMFA&ust=1424254148522160
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Waar vinden mensen meer informatie? 
We hebben net een nieuwe website: 

www.onderdeeiken.eu. Ook op de website van 

het Drenthe pad staat informatie over de B & B. 
 

Wat kunnen de inwoners van Nieuw Balinge  

hebben aan de B & B? 
Mocht er familie op bezoek komen van over ver 

en mocht u zelf geen plek hebben om ze te laten 

overnachten, dan kan familie hier de B & B 

huren.  
 

Willen jullie zelf nog iets kwijt? 

Iedereen is welkom en iedereen verdient een 

vakantie! We vinden het heerlijk om iemand te 
vertroetelen en zorg te dragen voor een heerlijk 

verblijf binnen onze B & B. We zullen er voor 

zorgen dat een ieder zich hier welkom voelt.  
 

Tot slot hebben we een blik in het gastenboek 

geworpen, waaruit blijkt dat alle mensen 

enthousiast zijn en zich enorm welkom hebben 
gevoeld. We willen familie Van der Woude veel 

succes wensen met hun B & B.                 E. & R.   

  

Valentijnstaartje maken met Pieces of Cakes 

Wat een opkomst!! Maar liefst 50 kinderen zijn een 

taartje (in de vorm van een hart) komen maken.  

De eerste groep, kinderen in de leeftijd van groep 1 

tot en met 4, hebben 

allemaal een erg mooi 
taartje gemaakt. 

Daarna volgden de 

kinderen in de leeftijd 
van groep 5 tot en met 8. Ook zij hebben hun best gedaan 

op het creëren van een prachtig taartje.  

 

 

 

Na afloop werden de taartjes feestelijk 

ingepakt en konden ze mee naar huis 
om daar op te smikkelen.  

Het was erg leuk en voor herhaling 

vatbaar! 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.onderdeeiken.eu/&ei=TRPjVOTVOcK3PMSpgcgF&bvm=bv.85970519,d.ZWU&psig=AFQjCNFKTrhA2lNzvqmZ_OKkfWv7L2iMFA&ust=1424254148522160
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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.  
 
 
 

 
  

http://www.animaatjes.nl/plaatjes/troetelbeer/0/luck.gif
http://www.animaatjes.nl/plaatjes/boeken/0/13.gif
http://www.animaatjes.nl/plaatjes/poppen/0/17.gif
http://www.animaatjes.nl/plaatjes/fietsen/0/31.gif
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…voor een dagje weg! 
 
Taribush Wandelfestival 

Aanvangstijden Prijzen Bezoekersinformatie 
Zondag 22 maart 2015 

 
Starttijden: 
30km: 09.00-12.00  
20 km: 09.00-13.00 
12 km: 10.00-14.00 
7 km: 10.00-15.00 
Avonturen- en kinder- 

tocht: 12.30-15.00 

De kosten zijn €4,- voor 

volwassenen en €2,50 voor 
kinderen. Inclusief 

welkomstdrankje en soep.  
 
Vooraf inschrijven is niet nodig. 

Alle tochten starten vanaf 

Kamp de Marke in Lheebroek. 
 

Adres: 

Lheebroek 30a  

7991 PM Dwingeloo 

 

Paasfair Annen 

Op de fair zijn diverse kramen met een grote diversiteit aan producten zoals o.a. 

bloemdecoraties, brocante, woonaccessoires, sieraden, streekproducten en tuindecoratie. 
Tevens is er een gezellig terras en kunnen kinderen eieren zoeken. Bij de paasshow vindt u 

exclusieve paasarrangementen, voorjaarskransen, bloemstukken en andere paasproducten.  

 

Aanvangstijden Prijzen Bezoekersinformatie 
Zondag 29 maart 2015 

10.30 - 17.00. 
De toegang is gratis. Tuinwinkel Klinkers 

Nije Dijk 2a 

9468 TA Annen 
 

Kom in de kas, regio Klazienaveen 

Honderden gastvrije groente-, bloemen- en plantenkwekers openen dit weekend hun 

deuren van de kas. Bij Kom in de Kas kunnen kinderen met eigen ogen zien en ervaren hoe 

tomaten, komkommers of paprika’s groeien. Een dag in de kas is niet alleen leerzaam, het 

is ook nog eens heel lekker en leuk. Er valt overal te proeven en te smullen. Ook worden 

allemaal leuke activiteiten georganiseerd.  

 

Aanvangstijden Prijzen Bezoekersinformatie 
Op zaterdag 11 april zijn 

de bedrijven geopend 

van 10.00 tot 17.00 uur 
en op zondag 12 april 

van 11.00 tot 17.00 uur. 

De toegang is gratis. Zie www.komindekas.nl voor 

alle deelnemende bedrijven. 

 
 
Lammetjesdag Dwingelderveld 

Natuurmonumenten organiseert de jaarlijkse ‘lammetjesdag’ bij schaapskooi ‘Achter ‘t 
Zaand’ in Lhee. Dit voorjaar krijgt de kudde er ruim 200 lammetjes bij, een feest om te 

zien. Er staat beschuit met muisjes klaar voor alle bezoekers en de herder geeft uitleg over 

zijn kudde. Komt u ook gezellig met het hele gezin naar de schaapskooi om met de 
lammetjes te knuffelen? U bent van harte welkom. 

 

Aanvangstijden Prijzen Bezoekersinformatie 
Zondag 12 april 2015:  
14:00 - 16:00 

De toegang is gratis. Schaapskooi 'Achter 't Zaand' 
Achter 't Zaand 4 

7991 NG Lhee 
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Een bijzondere hobby… Stief kiek’n 

 
Deze maand interviewen we Sanne van Aalderen (13), Romy Oelen (13) en Leanne Slomp 

(12). Deze dames hebben een bijzondere hobby: Stief kiek’n. Ook de zus van Romy, 

Maureen (15), is één van de jeugdige stiefkiekers die ons dorp rijk is. Ook telt ons dorp 
een aantal volwassen stiefkiekers. Voor nu hebben we deze jonge dames aan een aantal 

vragen onderworpen:  

 
Wat is stief kiek’n? 

Je staat als levend standbeeld, je bent geschminkt en 

hebt een kostuum aan. Je kunt aan wedstrijden mee 

doen of ingehuurd worden als vermaak voor publiek. Dit 
duurt meestal van 10.00 uur tot 17.00 uur. Een half uur 

als standbeeld staan en een half uur pauze nemen, 

wisselt elkaar steeds af. Als je aan een wedstrijd mee 
doet, krijg je startgeld. Ook gooit het publiek geld in een 

bakje dat voor je staat. Als dit gebeurt, mag je weer van 

pose wisselen. Je kunt het alleen doen, maar ook samen 
met iemand. 

 

 

Hoe lang doen jullie dit al? 
Leanne: Bijna drie jaar. 

Sanne en Romy: Ongeveer vier jaar. 
 
 
Foto: Leanne als meisje met de bloem 

 
Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met deze hobby? 

Albertje Sok, de tante van Sanne, organiseerde stief kiek’n. Zo is Sanne er mee in 

aanraking gekomen. Romy leerde het via Sanne kennen en Leanne ging vaak met haar 

ouders kijken en wilde het zelf ook gaan proberen. Bij Albertje heeft Leanne een workshop 
gevolgd. Hierdoor raakte ze enthousiast. Tijdens de workshop moest je nadenken over 

leuke acts, hoe je aan kleding komt en dit bewerkt tot een kostuum en hoe je je moet 

schminken. Ook leerde je om langs het publiek te kijken, 
zodat je niet hoeft te lachen. Want dit is soms lastig als er 

bijvoorbeeld bekenden langs lopen. 

 
Hoe vaak doen jullie dit? 

Stief kiek’n wordt met name in het voorjaar en de zomer 

georganiseerd. Leanne vertelt dat ze het meer dan drie 

keer per jaar doet. Ze is van plan om het vaker te gaan 
doen. Aan een nieuwe act wordt al gewerkt! Sanne en 

Romy vertellen dat ze het steeds minder vaak doen. 

Nadelen vinden ze dat de schmink er moeilijk af wil en dat 
het maken van een nieuw kostuum duur is. Je mag aan 

een wedstrijd niet twee keer met dezelfde act mee doen. 

Elk jaar moet je dus een nieuwe act bedenken. Ook het 
lange stil staan is zwaar en het kost veel tijd, die er niet 

altijd is vanwege het moeten maken van huiswerk. Sanne 

en Romy willen zo nu en dan nog wel stief kiek’n. Vooral 

de positieve reacties van het publiek vinden ze heel leuk!                                           
 
                                                                                                Foto: Maureen als piccolo 
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Kan je ook prijzen winnen tijdens zo’n wedstrijd? 
Meestal kan je geldprijzen en bloemen winnen. Sanne heeft in Arnhem een keer een 

museumbezoek gewonnen, maar ze is hier nooit naar toe geweest. Romy heeft eens een 

geldprijs en zonnebloemen gewonnen in Orvelte. 
 

Hoe word je een levend standbeeld? 

Je moet zelf een kostuum maken. De kleding die je aantrekt moet je in latex doen. Dit 
koop je bij de Welkoop. Vervolgens ga je de kleding verven. Soms worden de dames door 

anderen geschminkt en soms schminken ze zichzelf en elkaar. 
 
Wat voor acts hebben jullie gedaan? 
Romy: Bartje en Kruimeltje. 

Leanne: Heks, meisje met de lantaarn en meisje met de bloem. 

Sanne: Peter Pan, kabouter Kwebbel, meisje met de zwavelstokjes en meisje met de pop. 
Maureen: Piccolo, bloemenmeisje met bruidsjurk. 

 

Kan iedereen een levend standbeeld worden? 

Iedereen die zou willen kan zich opgeven voor wedstrijden. Er 
is geen minimum of maximum leeftijd voor deelname. Het is 

wel belangrijk dat je stil kan zitten. Met zo’n zwaar en stijf 

pak lukt dat overigens goed. Zelfs Sanne kan het! Iets wat 
haar klasgenoten nooit van haar verwacht hadden, zo vertelt 

ze. 

 
Waar zijn jullie als levend standbeeld te bewonderen? 

Het is vaak in Borne en ook in Deventer. Ook is het jaarlijks in 

Westerbork. Romy hangt dan folders op in het dorp. We 

hebben afgesproken dat de dames ons op de hoogte houden 
van hun optredens, zodat we dit in Kontakt kunnen 

aankondigen en we met z’n allen naar de levende 

standbeelden kunnen gaan kijken. 
 
Foto: Sanne als Peter Pan 
 

Tegen het einde van het interview vragen we de dames om een paar tips om een 

goede stiefkieker te zijn: 

 

-Het is handig om thuis te oefenen op poses. 
-Ga niet als heks. Dit vinden kinderen eng. 

-Doe een act met snoepjes. Dan wordt er vaak geld in je bakje gegooid. 

-Als je weet dat het gaat waaien kan je beter geen hoed op doen. 
-Om je niet af te laten leiden, moet je naar een vast punt kijken wat een beetje hoger ligt 

dan het publiek.  

-Als je van het podium gaat om pauze te nemen, dan moet je pas je handschoenen uit 

doen als je ergens binnen bent. Als je dat buiten doet, kan net de jury langslopen.  
-Na het stiefkiek’n kan je je beter meteen goed afschminken. Anders kan je het erg warm 

krijgen en kan je misselijk worden. 

-Wees creatief bij het bedenken van je act. 
Romy vertelt nog dat je tijdens je act geen benul van tijd hebt. Je weet niet wanneer het 

half uur om is. Je kunt tijdens het stil staan bijvoorbeeld niet even op je telefoon kijken. 

Ook vertelt Romy dat toen ze als Bartje verkleed was, ze het publiek dingen hoorde zeggen 
als: “Wat een mooi ventie”. Goed verkleed dus!  

 

De interviewers vonden het heel leuk om eens wat meer te weten te komen over deze 

bijzondere hobby. Zodra het stief kiek’n weer eens in de buurt plaats zal vinden, zullen wij 
zeker een kijkje gaan nemen!                                                                               R. & M. 
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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 

 

Bericht van Natuurmonumenten: Nieuwe pas ruiter- en menroute Mantingerveld 

 
In overleg met vertegenwoordigers van ruiters en menners in 

de omgeving van het Mantingerveld heeft 

Natuurmonumenten besloten om het systeem van de 
vergunningen voor ruiters en menners aan te passen. 

Vanaf 2013 is een ruiter- en menroute in het 

Mantingerveld opengesteld voor houders van de 

speciale pas voor ruiters en menners. Deze ruiter- en 
menvergunning is exclusief voor leden van 

Natuurmonumenten. De eerdere afspraak was dat de 

ruiters- en menners jaarlijks een nieuwe pas moesten 
aanvragen en betalen, maar dat gaat veranderen. Iedereen die in 2013 of 2014 een pasje 

heeft aangevraagd ontvangt binnenkort gratis een nieuwe pas die voor langere tijd geldig 

is. Voorwaarde is dat de pashouder lid is van Natuurmonumenten en dat ook blijft zolang 
hij/zij gebruik wil maken van de ruiter- en menroute.  

 

In plaats van een jaarlijkse financiële vergoeding vraagt Natuurmonumenten aan de ruiters 

en menners een andere tegenprestatie. Het idee is dat de pashouders af en toe zelf de 
handen uit de mouwen steken om de route te optimaliseren en te onderhouden. En dat 

willen de ruiters en menners best doen. Zo is via de werkgroep van ruiters en menners al 

eerder het verzoek ingebracht om boomstammetjes te plaatsen bij de hekken. Ruiters 
kunnen die stammetjes dan gebruiken om weer op het paard te stijgen. In overleg met 

Natuurmonumenten plaatst een aantal ruiters/menners binnenkort zelf de 

boomstammetjes aan weerszijde van de hekken. Natuurmonumenten regelt de 

stammetjes. 
 

Heeft u nog niet eerder een pas aangevraagd, maar wilt u wel gebruik maken van de 

ruiter- en menroute? Dan kunt u alsnog een pas aanvragen via ons kantoor in Ruinen: Tel.: 
(0522) 47 62 00. Hiervoor vraagt Natuurmonumenten een vergoeding van €15,- voor de 

administratiekosten. U ontvangt dan ook de kaart met de route. 
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Informatie commissie van aanbeveling 
        

Het bestuur van het MMAN wil u graag informeren 

over een aantal relevante zaken. 
 

Stap voor stap begint het museale concept invulling 

te krijgen. In twee ronden zijn de investerings- en  exploitatiebegroting bijgesteld naar de 

huidige maatstaven met een minimalistisch investeringsniveau.  
 

Met betrekking tot de Joodse werkkampen is een start gemaakt met de eerste inrichting 

van een bunker en samen met een fondswervingsbureau worden gelden aangevraagd voor 
de noodzakelijk invulling. De werkgroep ontstaansgeschiedenis is aan de slag gegaan en in 

samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen is door middel van de inzet van  een 

stagiaire een onderzoek ‘Koude Oorlog‘ van start gegaan. Binnenkort hopen wij samen met 
de Rijksuniversiteit Groningen een samenwerking aan te gaan met de Universiteit van 

Amsterdam aangaande de mensenrechten.  

 

Er is samenwerking ontstaan met het KOVOM (een belangenorganisatie van militairen die 
gediend hebben in de periode Koude Oorlog) en de IJssellinie. 

 

Met Natuurmonumenten, de eigenaar van het depot, zijn wij in gesprek om tot afspraken 
te komen over onze aanwezigheid op het terrein en de stap voor stap invulling van het 

museale concept. Eveneens praten wij met het Libau die als adviseur de overheden 

adviseert over hoe te handelen bij de inrichting en het onderhoud van een rijksmonument. 
Er zijn gesprekken met de provincie aangaande de herbestemmingsgelden en 

subsidiemogelijkheden voor de realisatie van het museale concept. 

 

Met name de realisatie van de invulling van het museale concept op het munitiedepot 
zijnde vanaf oktober 2014 een rijksmonument en het gegeven dat het depot gelegen is in 

een natuur-ontwikkelingsgebied, heeft er voor gezorgd dat de provincie de initiator is en de 

grootste financier wordt van een haalbaarheidsonderzoek. Hiervoor wordt  een extern 
bureau ingehuurd. De eigenaar van het terrein en de gemeente Midden-Drenthe gaan 

akkoord met dit onderzoek en betalen als medeopdrachtgever voor een klein deel mee aan 

het onderzoek. 

 
Voor het MMAN betekent het onderzoek dat wij, lopende het onderzoek, niet tot concrete 
invulling kunnen over gaan met betrekking tot verschillende onderdelen van het museaal 

concept. Wij hebben gemeend als bestuur de reeds lopende zaken voort te zetten tot het 

moment van de concrete invulling. 

 
De provinciale vertegenwoordiger heeft aangegeven dat de verwachting is dat de 

eindrapportage in mei of juni klaar zal zijn.  

 
Vanzelfsprekend hopen wij op een positief resultaat. Of dit werkelijkheid wordt is te bezien.  

 

Ons voorstel is dat de commissie van aanbeveling uitgenodigd wordt voor een bijeenkomst 

na het verschijnen van de eindrapportage. 
 

 

Namens het MMAN met een vriendelijke groet, 
 

 
Albert Wielink, voorzitter 

 
Jos van der Werff, bestuurslid/kwartiermaker 
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Kinderclub Nieuw-Balinge 
 

Hallo jongens en meiden! 

 
Woensdagmiddag 18 maart is er weer kinderclub in “de Heugte”.  

 

We gaan iets knutselen met als thema Pasen! 

 
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! 

 

 
Woensdag 18 februari organiseerde de kinderclub het ”Kindercarnaval”  in De Heugte. 
Onderstaande kinderen hebben voor het verkleden een prijs gewonnen. 

 

 

 
 

1e Prijs Matthijs Vissia: Draak 

 
2e Prijs Demi Blok: Vlinder 

 

3e prijs Sophie Hallink en Demi Mulderij: 
Hippie tweeling 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.juf-milou.nl/download.php?id=860&gz=12&m=Themas&type=2&file=groepen/groep12/themas/feesten/pasen/kleurplaten/juf-milou-feesten-pasen-06.jpg
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Peuterspeelzaal Duimelot doet mee aan NL DOET! 
 
Tijdens deze dag willen wij het speelplein van de peuters wat 

meer kleur geven en de bestaande muurversieringen 
opknappen. 

 

Hierbij kunnen wij wel wat hulp 

gebruiken, dus komt u ons helpen? 
 

 

 
NL DOET Peuterspeelzaal Duimelot 
21 maart 2015, vanaf 9.00 uur. 

Lijsterstraat 1a, 7938 PK Nieuw-Balinge 

 

 

Gezamenlijke actie Studio Tyara en kapsalon Priscilla! 

 
Kapsalon Priscilla: Bij een knip- en kleurbehandeling kunt u uw 

naam en telefoonnummer noteren, waarmee u kans maakt op een 
gratis gezichtsbehandeling bij Studio Tyara. 

 

Studio Tyara: Bij een gezichtsbehandeling, kunt u uw naam en 
telefoonnummer noteren, dan maakt u kans op een gratis knipbeurt 

bij kapsalon Priscilla. 

 
Deze actie loopt de gehele maand maart. 

Bel ons voor een afspraak en ding ook mee naar een GRATIS 

gezichtsbehandeling of knipbeurt! 

 
Studio Tyara (321717) en kapsalon Priscilla (321644) 

 

Vriendelijke groet,  Priscilla en Netty 

 

 

VDO kondigt een uitvoering aan! 
 
De toneelvereniging VDO is alweer enige tijd bezig met de 

repetities voor de uitvoering van een heel leuk blijspel. De 

groep heeft er veel plezier in en wil ons allemaal weer laten 
genieten van een mooie uitvoering! Dus noteer de datums 

alvast in uw agenda want dit mag u niet missen. 
 

Vrijdag  24 april en zaterdag 2 mei a.s. zullen we uitvoering geven van het blijspel/klucht:  
 

ALS JE JE BOTTEN MAAR NIET BREEKT…”  

geschreven door Anke Steffers. 
 

 

Wij hopen u allen weer te mogen ontmoeten bij onze uitvoeringen! 
 

 

Tot ziens Toneelvereniging VDO 

  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.studiotyara.nl/&ei=r4PwVOq1NIOHO7-HgYAD&bvm=bv.87269000,d.ZWU&psig=AFQjCNF7IIRmqGhAbkfAairl9Z2PoL3xBg&ust=1425134887127539
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Uitnodiging voor het project: ‘Veilig door het dorp!’ 
 
De provincie en de gemeente vinden veiligheid in het verkeer zeer belangrijk. Daarom 

ondersteunen ze evenals het Dorpen Overleg Midden–Drenthe dit project van harte! 

Witteveen en de Broekstreek hebben dit samen verwoord in een project waarin men veel 
dingen heeft gedaan om zelf te kunnen ondervinden hoe bepaalde activiteiten zijn 

uitwerking hebben in het verkeer. Wij hebben vorig jaar het stokje overgenomen van deze 

dorpen en hopen na ons project het stokje ook weer door te kunnen geven aan een ander 

dorp in Midden–Drenthe. Dat is ook wat de provincie graag wil: een veilig Drenthe.  
 

Het doel van dit project is samen bewust worden van de gevaren die het verkeer met zich 

mee brengt, waarbij de specifieke plattelandssituatie de leidraad is. Omdat het ons 
allemaal aangaat hebben wij gekozen voor een brede doelgroep. Alle leeftijden dus. Zo valt 

er voor iedere leeftijdscategorie iets te halen. Daarnaast zijn er activiteiten te organiseren 

waar meerdere generaties aan mee kunnen doen. Het wordt een laagdrempelig project 
maar met gewaarborgde kwaliteit door op uitvoerende onderdelen professionals uit te 

nodigen. 

 
We geven wat voorbeelden van wat er allemaal mogelijk is, maar mooier is als u zelf met 

een stel vrienden, een voetbalteam, hobbyisten, vereniging, jeugdsoos of wat voor groep 
dan ook, komt met uw wensen, als het maar met verkeersveiligheid te maken heeft. Dit 

kan van alles zijn! We zullen een paar voorbeelden geven: 

-Het verkeersplein voor de groepen 4-5-6 is al bij ons geweest! 
-De lichtbrigade heeft de fietsen gecontroleerd bij het voetbalveld. 

-De Jeugdsoos wil het rijden onder invloed graag uit proberen (wordt aangevraagd). 

-Dode Hoek, Landbouwverkeer, Vrachtwagens. 

-Trekker Trek. 
-Opfris cursus verkeersregels. 

-Aandacht voor rijden na je 70ste. 

-Survivalcursus voor tieners gericht  
op naar het voortgezet onderwijs gaan. 

-Kleintje trails. 

-Street Wise door ANWB. 
-Dorps verkeersexamen. 

-Buggy rijden enz. enz. 

 

Is uw belangstelling en of interesse  gewekt? Kom dan naar de bijeenkomst op maandag 
23 maart a.s. om 20.00 uur in Dorpshuis “De Heugte”. Daar kunnen we met elkaar 

bespreken wat we gaan organiseren en voor welke doelgroep. Iedereen die maar enigszins 

belangstelling heeft is van harte welkom! 

 

 

Bericht van Stichting Zomerfeest! 
 

Het Zomerfeest zal in 2015 plaatsvinden in week 30. 

Maandag 20 juli starten we zoals u gewend bent met de 

SURVIVAL! Dinsdagmorgen is de terugkomst van de 
deelnemers van de survival met hopelijk een zonnetje op 

een gezellig terras bij het dorpshuis. Nadat iedereen een 

goede nachtrust heeft genoten gaan we woensdag van start 

met het feest voor 0 tot 100 jarigen voor ieder wat wils. Er is 
kermis op het dorpsplein en hopelijk eens een keer…. een 

DROGE fietstocht? 

We zijn al druk bezig met de invulling van het programma dus we hopen weer met elkaar 
op een gezellig Zomerfeest 2015! 
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Ingezonden: ZUS 

 

De dag voordat ik trouwde, haalde ik haar van de trein. Het 

was tegen etenstijd, op een prachtige vrijdag in de lente. Ik 
vond het best spannend, want ze was al oud en bovendien 

gehandicapt door zware reuma en ménière, waardoor ze snel 

moe was. De reis, helemaal vanuit Brabant bij de Belgische 

grens naar het hoge Noorden, duurde drie en een half uur. Een 
hele onderneming. Zoals ik haar beloofd had, stond ik op tijd 

op het perron. Eindelijk liep de trein met sissende remmen 

binnen en ik probeerde haar tussen de drom reizigers te ontdekken. Liep een eindje naar 
voren, maar bang haar te missen, gauw weer terug. Wat een boel mensen! Maar ik zag 

haar niet. Hoe kon dat nou? Ze zou bellen als er iets niet goed ging. Een beetje tobberig 

stond ik te turen, toen ik ineens een stem onder me hoorde. Ze was het, gelukkig, alleen 
liep ze zó krom, leunend op haar stok, dat ik finaal over haar heen gekeken had. “Zag je 

me niet?” vroeg ze en hief haar hoofd voor een kus. “O, gelukkig” riep ik, omhelsde haar 

en nam haar tas van haar over. “Kom, we gaan lekker in de auto!”. Hoewel ik blij was dat 

ik haar eindelijk gevonden had, stonden de tranen me in de ogen toen we rustig naar huis 
reden. Ik veegde ze driftig weg, want eigenlijk was ik zó verschrikkelijk blij dat ze er was. 

Mijn liefste zusje, de oudste, tien en een half jaar ouder dan ik. Ook mijn aanstaande man 

zag heel goed hoe bijzonder ze was, hoe krachtig ze het hoofd geboden had aan de 
moeilijkheden die het leven haar gebracht had. Ik was zó blij dat ik haar bij me had, haar 

eindelijk mijn fijne huis en tuin kon laten zien en dat ze nog een nachtje extra zou blijven 

om wat bij te komen van alle vermoeienissen en emoties. Én om heerlijk samen te zijn.  
 

Berdine is, vanaf mijn vroegste jeugd, een voorbeeld geweest. Ze was als een moeder voor 

mij. Zíj was het, die het belangrijk vond dat ik op padvinderij ging en die me ook hielp bij 

de moeilijke dingen daarvan, zoals het knopen van een fluitenkoord en het uitvoeren van 
lastige opdrachten. In mijn kast staat nog een boek over een meisje dat kabouter werd en 

later padvindster, dat ik van haar kreeg toen ik “overvloog” naar de padvindsters, met een 

mooie opdracht erin. Zelf was ze leidster bij de Blauwe Vogels, dat waren speciale groepen 
voor gehandicapte padvindsters. Echt iets voor haar. Als verpleegster verdiende ze weinig 

of niets, maar altijd als ze thuis kwam had ze een klein cadeautje voor me bij zich. Zelf 

heeft ze twee dochters gekregen, waar ze zielsgelukkig mee was. Ze heeft ze wel alleen 
moeten opvoeden; haar man stierf toen ze zwanger was van de tweede. Helaas is de 

oudste na haar eindexamen gymnasium spoorloos verdwenen in het drugscircuit; om op 

haar moeders TACHTIGSTE verjaardag ineens weer op te duiken, compleet met man en 

kinderen. In die jaren daartussen is Berdine duizend doden gestorven van angst en 
verdriet. Maar ze ontving haar dochter als de verloren zoon en sindsdien gaat ze haar 

opzoeken in Amerika, waar Marjoleine woont. Janneke, haar tweede kind, woont bij haar in 

het dorp, zodat ze alles heeft kunnen meemaken van haar kleinkinderen en onlangs, zelfs 
een achterkleinkind. Berdine leeft van een klein pensioen, wat haar niet deert. Ze trouwde 

voor de tweede maal, met Evert, een lieve man, en ik was zo blij voor haar. Ik zal nooit 

vergeten dat hij eens, toen hij bij mij de boekenkast kwam schilderen en we een boterham 

aten in de tussentijd, me aan de keukentafel toevertrouwde: ”Weet je, ik hou ECHT van 
Berdine!” En dat mij toen ontschoot: “Nou, dat is je geraden ook!”. Waarop we hartelijk 

lachten. Vijf jaar later vond ze hem ’s avonds plotseling liggend op de grond. Hij was aan 

een hersenbloeding overleden. Ik vond dat zo wreed, maar ze is nog steeds dankbaar dat 
ze hem heeft gekend. 

 

Nu schrijven en mailen we elkaar en ze stuurt me altijd dikke enveloppen met knipsels uit 
het Eindhovens Dagblad, zodat ik nog eens wat kan lezen over mijn geboortegrond. Van 

mij krijgt ze dan weer wat schrijfsels, zodat ik iets terug kan doen. Ik hoop maar dat ze 

nog een hele tijd bij ons mag blijven, dapper als ze is, mét rollator en nog steeds 

alleenwonend, gelukkig nu ondersteund door wat huishoudelijke hulp van de thuiszorg. Een 
wereldzus, dat is het.                                                                      Alexandra van’t Veer 
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Hele maand maart actiemaand bij QUENO Sport & Fitness Westerbork! 
 
Eind maart bestaat ons sportcentrum in 

Westerbork vijftien jaar. Ter ere van onze 

verjaardag hebben we de maand maart 
daarom uitgeroepen tot actie maand. 1 maart 

lanceren we een leuke prijsvraag op onze 

Facebookpagina. Houd onze Facebookpagina 

dus goed in de gaten!  
 

De bekendmaking van de winnaar zal plaats vinden op het eindfeest op vrijdag 27 maart 

2015. De maand kent daarnaast nog vele acties en activiteiten voor jong en oud. Lees snel 
verder… 
 

GRATIS Bootcamp voor leden en niet-leden 

Vanaf maart staat Bootcamp weer op het rooster. Om dit feestelijk te vieren is iedereen de 

hele maand maart welkom om GRATIS mee te doen aan de Bootcamp (ook niet-leden)! We 

starten iedere zondag om 10.15 uur. 

SALSA 

De vrijdag in stijl aan het weekend beginnen? 6, 13, 20 en 27 maart geven we weer een 

beginnerscursus salsa om 19.00 uur. Heb je al (een beetje) ervaring? Wekelijks om 20.00 

uur krijgen de 'gevorderden' les en om 21.00 uur is iedereen welkom om vrij te dansen op 

de Latijns Amerikaanse muziek.  

Dreumesdans 

Op maandagmiddag 2, 9, 16 & 23 maart zijn alle dreumesjes welkom. Onder het motto 

‘wanneer je kan lopen, kan je dansen’ zijn alle kinderen van 1 t/m 3 jaar welkom van 

16.45 tot 17.15 voor een gezellige les dreumesdans.  De kosten voor deze vier lessen 

bedragen €15,-. 

GRATIS Kinderdisco 

Op 14 maart nodigen we alle kids uit om te komen dansen bij QUENO! Van 16.30 tot 18.00 

is de onderbouw welkom en vanaf 18.00 tot 19.30 zijn de deuren geopend voor de 

bovenbouw. Dikkie Mad D zal tijdens de kinderdisco een super energieke breakdance les 

verzorgen.  

Gezellige seniorenochtend 

Op dinsdag 17 maart om 10.00 zijn alle senioren van harte welkom om geheel vrijblijvend 

deel te nemen aan een sportieve activiteit of kennis te komen maken onder het genot van 

een kop koffie. Alle activiteiten vinden plaats onder professionele begeleiding. Er is keus uit 

de volgende activiteiten: Balans met grote ballen, sportief wandelen(buiten), fitness op 

toestellen.  

Gratis sportweek en afsluitend feest!  

Van 21 maart tot en met 27 maart kan iedereen gratis komen sporten bij QUENO Sport & 

Fitness. U kunt gebruik maken van onze fitnessruimte of meedoen met verschillende 

groepslessen. Kijk voor het rooster op de website: www.queno.nl . Vrijdag 27 maart 

ronden we de actiemaand af met een feest! Op deze avond hebben we een aangepast 

rooster met onder andere BBB, Kickboksen, Spinning en Salsa. Leden en niet-leden zijn 

allen van harte welkom, dus neem je vrienden mee naar deze gezellige avond uit en kom 

onze verjaardag vieren! 



34 Dorpsblad Kontakt 2015 

 

Activiteitenkalender maart en april 

 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

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  NL DOET  
 

21 maart  Tienersoos 

 
21 maart  Dansavond de Heugte, 21.00 uur 

 

23 maart  Bijeenkomst “Veilig door het dorp!” 
 

29 maart  MTB toertocht 

 

 
 APRIL 

 

4 april   Tienersoos 
 

4 april   Paaseieren zoeken 

 
15 april  Kinderclub 

 

18 april  Activiteit tienersoos 

 
21 april  Het Cluppie: Gerda Kroek over dementie 

 

25 april  Garageverkoop 
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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 

 
08-03: 09.30u: ds. A. Huijgen 
           14.30u: Leesdienst 
11-03: 14.00u: ds. H. Korving (Biddag) 
           19.30u: ds. H. Korving (Biddag) 
15-03: 09.30u: ds. J. Bos 
           14.30u: ds. J. Bos 

22-03: 09.30u: ds. H. Korving 
           14.30u: ds. H. Korving 
29-03: 09.30u: ds. W. van Benthem 
           14.30u: ds. W. van Benthem 
03-04: 19.30u: ds. J. Westerink 
           
 
Wijzigingen voorbehouden. In de ochtend is er 
oppas voor de kleinsten in het jeugdgebouw ‘Het 
Anker’. 
 

Preekrooster 2015 
Ned. Hervormde Kerk Nieuw-Balinge 

 
08-03: 10.00u: ds. J. Harteman (Kampen) 
           15.00u: ds. W.G. Hulsman (Genemuiden) 
11-03: 19.30u: Biddag, ds. M. Noorderijk 
15-03: 10.00u: ds. J. Veldhuizen (Putten) 
           15.00u: ds. A.N. v.d. Wind (Holl.veld) 
22-03: 10.00u: ds. M. Noorderijk 

           15.00u: ds. B.J. van Assen (Oude Pekela) 
29-03: Afsl. winterwerk 
          10.00u: ds. H.A. Samsom (Harderwijk) 
          15.00u: ds. M. Noorderijk 
03-04: 14.00u: ds. M. Noorderijk 
           19.30u: ds. A. van Herk (Hasselt) 
05-04: 10.00u: ds. P. Vermeer (Wezep) 
           19.00u: 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       
11-03 GROEN         08-04 GROEN 
18-03 GRIJS          15-04 GRIJS 
25-03 GROEN         22-04 GROEN 
01-04 GRIJS          29-04 GRIJS 

Contactgegevens Humanitas  
• Midden-Drenthe 
   midden-drenthe@humanitas.nl 
• Zuid-Drenthe 
   zuid-drenthe@humanitas.nl 
• Tel. (0528) 27 79 92 | www.humanitas.nl 

mailto:gemeente@middendrenthe.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 aan de buitenkant van 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 

  

http://www.uitvaartvereniging-nieuweroord.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 
 

  

mailto:info.sieberingschool@obomd.nl
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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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