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In deze editie van Kontakt leest u
onder andere:

Kopij digitaal aanleveren in een Word-bestand.
Kopij en advertenties altijd
aanleveren vóór de 28e dag van de maand.
Het plaatsen van kopij is geheel voor de
verantwoordelijkheid van de inzender.
Indien nodig, zullen kleine (tekstuele)
aanpassingen zonder overleg gedaan worden.
Kopij wordt aangepast naar de huisstijl.
Wanneer er ingrijpend dient aangepast te
worden, doen we dit in overleg met de inzender.
Anoniem plaatsen van kopij is mogelijk, mits de
naam van de inzender bij de redactie bekend is.
Aangeleverde kopij kan worden geweigerd voor
plaatsing, dit ter beoordeling van de redactie.
Plaatsing van kopij wordt geweigerd indien deze
is gericht tegen personen of groeperingen met
het oogmerk van negatieve publiciteit.
Het plaatsen van kopij is gratis voor inwoners
van Nieuw-Balinge (particulieren).
Plaatsen van een incidentele kleine advertentie is
gratis voor inwoners van Nieuw-Balinge
(particulier).
Voor zakelijke advertenties bestaan vaste
tarieven.
Voor kopij, afkomstig van buiten Nieuw-Balinge,
worden kosten in rekening gebracht als er sprake
is van commerciële doeleinden.
Dit ter beoordeling van de redactie.
Kontakt verschijnt maandelijks, met uitzondering
van de maand augustus.

Bericht van de gemeente MiddenDrenthe.
De aankondiging van het carbid
schieten op het voetbalveld en bij
het schoolplein.
De gemeente Midden-Drenthe kan
tegemoet komen in zorgkosten.
Er wordt een kerstdiner
georganiseerd in de Heugte.
Al opgegeven voor kerstvolleybal
van GJVV?
Een interview met juf Miranda.
Er gaat kinderyoga starten in
Nieuw-Balinge.
De brandweer brengt verslag uit
van hun veiligheidsactie in NieuwBalinge.
Er zijn weer een aantal jarigen.
U kunt een kerststuk maken in de
Heugte.
Een leuk artikel uit het archief.
Een haan zoekt een nieuw
onderkomen.
…en nog veel meer!
We wensen u veel leesplezier!
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Het raadselspel

De oplossing van de rebus in de november editie van Kontakt is:
VOLGENS HET BOEKJE.
De winnaar van deze maand is: Heidi Span
Heidi, de prijs komt snel jouw kant op!
De prijsvraag van de maand december luidt als volgt:

Wat is de oplossing van deze som?

Stuur uw antwoord in voor 21 december 2016!

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

Vrijdagavond 16 december en zaterdag 17 december is weer kerstmarkt Bi'j Oons.
Tot 10 december kan je je opgeven via onderstaand telefoonnummer om op de markt te
komen staan! De kosten hiervan zijn €25,- per kraam (eigen kraam meenemen is ook
toegestaan, standplaats is gratis).
Omdat de verkoop van de vis afgelopen jaar zo hard ging horen we nu graag van te voren
wie er vers gerookte paling zou willen hebben, zodat iedereen tevreden naar huis kan
gaan. Ook dat graag voor 10 december doorgeven op onderstaand nummer.
Graag zien wij u allemaal op
vrijdag 16 december, van 18.00 tot 22.00uur en
zaterdag 17 december van 16.00 tot 22.00uur.
Jan en Aukje Slomp
Telefoonnummer: 06-25390885
Email: j.slomp5@kpnplanet.nl

_____________________________________________________________________________________
Hoge zorgkosten en een laag inkomen?
Heeft u minimaal € 75,- eigen risico gebruikt of zorgkosten
gehad voor bijvoorbeeld een bril, rollator of gehoorapparaat
die niet vergoed zijn?
Heeft u een laag inkomen en een laag vermogen? Dan kan het zijn dat u recht heeft op een
vergoeding.
Wilt u meer informatie of wilt u samen met ons kijken of u in aanmerking komt voor een
vergoeding? Kom dan naar onze inloopspreekuren!
Deze zijn op:
Maandag 14 november
Donderdag 17 november
Donderdag 1 december

09.00 - 12.00 uur
13.30 - 16.00 uur
13.30 - 16.00 uur

Villa Maria in Smilde
Gemeentehuis in Beilen
Gemeentehuis in Beilen

Om u goed te kunnen helpen, neemt u het volgende mee:
-

Overzichten van uw zorgverzekering (2014, 2015 en 2016)
Laatste loonstrook of uitkeringsspecificatie
Laatste bankafschrift(en)

Inkomen: max. € 1.021,12 netto alleenstaande (ouder) of € 1.458,74 gehuwden
Vermogen: max. € 5.920 (alleenstaande) of € 11.840 (alleenstaande ouder of gehuwden)
Dorpsblad Kontakt 2016
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Nieuw Nieuw Nieuw
YOGA VOOR KINDEREN
Voor kinderen van 7 t/m 11 jaar
Als je over kinderyoga hoort denk je misschien aan lekker
ontspannen. Dat is waar, maar kinderyoga is meer.
Kinderyoga is vooral leuk om te doen omdat je met je eigen lichaam bezig bent.
We maken kennis met de zonnegroet en de yogahoudingen door middel van spel en
verhalen.
Naast de yoga houdingen, oefenen we met ademhalings- en mindfulness oefeningen.
Kinderyoga is nooit een wedstrijd, je mag het doen op jouw manier.
Kinderyoga helpt je om bijvoorbeeld:
jezelf te zijn, dat je goed bent zoals je bent
jou zelfvertrouwen te geven
je spieren soepel en sterk te laten worden, je houding krachtiger te maken
zelfrespect te hebben en respect voor de ander
je rustig te leren voelen, goed te ademen
beter te kunnen slapen
stil te zijn en met aandacht te voelen en aanwezig te zijn
We starten op dinsdag 11 januari 2017
Het zijn 8 lessen van: 16.30 – 17.15 uur
Bi’j Oons – koffie en theehuis – Voornweg 1 – Nieuw-Balinge
Voor meer informatie mail: bodyfit@live.nl – bel: 06 216 36 165
www.yogasport-hoogeveen.nl
Meld je aan vóór 5 januari – Maximaal 8 kinderen
Wees welkom!
Kidsyoga® opleiding afgerond 2016
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…voor een dagje weg!
Kerstmarkt Wezup
In het schilderachtige dorpje Wezup in Drenthe vindt
elk jaar een unieke kerstmarkt plaats. Bewoners van
de vaak eeuwenoude boerderijen aan het Westeinde
en aan de Wezuperstraat stellen hun schuren voor
deze markt beschikbaar. In de avonduren wordt de
route langs de boerderijen met riet gedekte daken en
nostalgische klinkerweggetjes sprookjesachtig verlicht
met honderden waxinelichtjes. Naast de markt met 60
kramen is er live muziek en vermaak op straat. De
ijsvereniging en de dorpsvereniging serveren warme hapjes en drankjes tegen betaalbare
prijzen. Wees dus welkom in Wezup!
Aanvangstijden
Vrijdag 9 december
2016: 19.00 - 22.00 uur
Zaterdag 10 december
2016: 14.00 - 21.00 uur
Zondag 11 december
2016: 11.00 - 17.00 uur

Prijzen
De toegang is gratis en er is
voldoende gratis
parkeergelegenheid in de
omgeving.
Gratis vervoer met de huifkar.

Bezoekersinformatie
De kerstmarkt is helaas niet
rolstoelvriendelijk vanwege
de klinkerstraatjes en op- en
afstapjes voor de deeldeuren.

IJsbeeldenfestival Emmen
Tijdens de koopzondag wordt het in het centrum van
Emmen erg "cool". Op de 5 grote pleinen van Emmen
staan enorme ijsblokken. Hiermee gaan
ijskunstenaars aan de slag. Aan het einde van de
koopzondag zijn het prachtige sculpturen geworden.
Kom shoppen voor de kerst en bewonder de prachtige
ijsbeelden.
Aanvangstijden
Zondag 11 december
2016: 13:00 - 17:00 uur

Prijzen
Gratis.

Bezoekersinformatie
Marktplein1
Emmen

Vogelverwendag Drouwen
Tijdens de vogelverwendagen kun je bij Buitencentrum
Boomkroonpad je eigen vogelvoer maken. Maak een
dennenappel vol met vet en zaden en rijg je eigen
pindasnoer. Zo kun je thuis de vogels lekker verwennen.
Leuk om de vogels thuis van dichtbij te kunnen zien! Je
krijgt er ook een leuke kaart bij van vogels die vaak in de
tuin komen. Vanaf 2 jaar.
Aanvangstijden
Woensdag 28 december
13.00 - 15.00 uur
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Prijzen
€5,- per persoon.

Bezoekersinformatie
Buitencentrum
Boomkroonpad
Steenhopenweg 4
9533 PN Drouwen
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Fout in advertentie
In de advertentie van medisch pedicure C. Kats, wordt een foutief e-mailadres vermeld.
Het juiste mailadres is: catrienkats@hetnet.nl.
________________________________________________________________________

___________________________________________________________

De redactie
van Kontakt
wenst u
fijne feestdagen!
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Carbid schieten in Nieuw-Balinge
Iedereen is welkom
in onze verwarmde
tent, waar u kunt
genieten van onze
warme hapjes en
drankjes onder het
genot van een
muziekje en het
geknal van onze
carbidbussen.
Tot dan!
Carbid team Nieuw-Balinge

_____________________________________________________________________________________

71% inwoners Nieuw-Balinge bij brand op tijd wakker
Veel animo voor brandveiligheidschecks woningen
In oktober zijn brandweervrijwilligers uit Beilen, Smilde en Westerbork op pad gegaan om
brandveiligheidschecks uit te voeren en rookmelders op te hangen in Nieuw-Balinge. Bij
141 van de 320 woningen (in de bebouwde kom) in Nieuw-Balinge waren de vrijwilligers
welkom en hebben ze in totaal 204 rookmelders opgehangen. De rookmelderdichtheid in
Nieuw-Balinge is door deze actie gestegen van 49% naar 71%. Conclusie: 71% van de
inwoners van Nieuw-Balinge is bij brand altijd op tijd wakker!
Tijdens de brandpreventieweken in oktober bezochten een groot aantal vrijwilligers van de
brandweerposten in Beilen, Smilde en Westerbork alle woningen in Nieuw-Balinge om de
bewoners een brandveiligheidscheck aan te bieden en, als er nog geen goed werkende
rookmelders in de vluchtroutes aanwezig waren, gratis rookmelders op te hangen.
Net als bij soortgelijke acties de afgelopen drie jaar in Wijster, Spier, Garminge, Zwiggelte,
Oranje en Hooghalen waren ook in Nieuw-Balinge veel mensen blij verrast met de actie van
de brandweer. Met een stijging van de rookmelderdichtheid van 22% kan met recht gezegd
worden dat Nieuw-Balinge weer een stukje veiliger is geworden.
De noodzaak om goed voorbereid te zijn op een brand wordt steeds groter. Doordat
bouwmaterialen en meubels steeds meer brandbare stoffen bevatten, grijpt een brand
sneller om zich heen. Vroeger had men ongeveer 20 minuten de tijd om een ruimte te
verlaten waar brand was, nu is dat nog maar 3 minuten.
Wil u meer weten over hoe u uw woning brandveiliger maakt en gebruikt kan worden?
Kijk dan op www.brandveiligheidthuis.nl

Dorpsblad Kontakt 2016
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Ingezonden door de gemeente Midden-Drenthe
Een veilig en gezellig oud en nieuw voor iedereen. Dat is de doelstelling van de gemeente.
In de afgelopen tijd hebben we met verschillende partijen plezierig overleg gehad over hoe
we dit doel het best kunnen bereiken. Met elkaar hebben we goede afspraken kunnen
maken.
Vuurwerk en carbid
Toch ontkomen we ook niet aan een aantal regels. De regels die betrekking hebben op
gebruik van vuurwerk en carbid staan in de apv (Algemene Plaatselijke Verordening). Deze
vindt u op onze website, door te zoeken op apv.
Branden in een vuurton
Dit jaar hebben we nieuwe regels vastgelegd over het alternatief voor de verboden
(vreugde) vuren: het branden in een vuurton. Voor het branden in een vuurton hebben wij
een aantal voorwaarden gesteld. Eén van de voorwaarden is dat hiervoor een melding
moet worden gedaan. Op onze website vindt u een aanmeldformulier door te zoeken op
‘hoe meld ik een vuurton’. Hieronder hebben wij de voorwaarden op een rijtje gezet. Deze
kunt u uiteraard ook terugvinden op onze website.













Er moet constant toezicht zijn van tenminste één persoon van 18 jaar of ouder;
De vuurton moet minimaal 5 meter rondom vrij staan, zodanig dat deze geen gevaar
en/of overlast oplevert voor de omgeving;
De vuurton heeft een maximale inhoud van 200 liter;
De vuurton staat zo opgesteld dat hij niet eenvoudig kan omvallen of kan worden
omgestoten;
Er mogen geen vuurtonnen worden geclusterd;
De vuurton mag geen belemmering vormen voor het verkeer;
In de vuurton wordt alleen schoon, onbehandeld, hout gestookt;
Er mag in de vuurton gebrand worden van 31 december vanaf 15.00 uur tot 1
januari 03.00 uur;
Aanwijzingen van politie, brandweer en gemeente moeten altijd worden opgevolgd;
De vuurton wordt pas verlaten als het vuur gedoofd is;
De aanvrager/contactpersoon zorgt dat de straat na het branden netjes is;
In de directe nabijheid van een vuurton staat een blusmiddel (een hand brandblusser
met een waterinhoud van tenminste 6 liter en geschikt voor het blussen van klasse A
branden of een emmer gevuld met ten minste 10 liter water of zand).

Bij deze doen wij een beroep op u om actief te blijven meewerken aan een plezierig
verloop van oud en nieuw. Dat kunt u doen door in gesprek te blijven met elkaar en
informatie uit te wisselen, maar u kunt ook een beroep op ons doen om van gedachte te
wisselen.
Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jolanda Bos, bereikbaar op maandag,
dinsdag, donderdag en vrijdag via telefoonnummer (0593) 53 96 45 of via het mailadres:
j.bos@middendrenthe.nl.
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Dankbetuiging
Lieve mensen,
Het meeleven en de hartverwarmende belangstelling, door middel van kaarten, telefoon of
bezoek tijdens de ziekte en na het overlijden van onze moeder en oma Grietje hebben ons
goed gedaan. Daar het voor ons onmogelijk is iedereen persoonlijk te bedanken of te
schrijven, hiervoor onze oprechte dank.
Annita, Erik, Roy, Judith en Kevin
Mariët, Ronald en Robin
Thérèse, Richard, Damian en Senna
________________________________________________________________________

IJsvereniging Nieuw-Balinge
wil naar Heerenveen
De ijsvereniging Nieuw-Balinge heeft het voornemen om in februari een keer naar
Heerenveen te gaan om te schaatsen. Wij hebben al weer een aantal jaren niet op
natuurijs kunnen schaatsen. Als er ook dit jaar niet de mogelijkheid is om te schaatsen op
de ijsbaan, gaan wij proberen om bij voldoende belangstelling, een dag te organiseren in
Heerenveen.
Het is de bedoeling om dit op een zondag in februari te gaan doen. De bedoeling is om
hiervoor een bus te regelen. De planning is om tegen 10.30 uur te vertrekken. We zijn dan
om 17.00 uur weer terug in Nieuw-Balinge. Voor kinderen onder de veertien jaar die mee
willen, is het verplicht dat één van de ouders meegaat.
We willen eerst graag weten of hier belangstelling voor is, zodat wij bij voldoende
belangstelling, verdere stappen kunnen ondernemen. Dus heb je zin om mee te gaan, geef
je dan op en lever het briefje voor deelname in vóór 20 december bij Petra van der Weide,
Voornweg 9 Nieuw-Balinge
Deelname is geheel op eigen risico. Wij hopen op een leuk aantal belangstellenden!
Verdere info volgt.
Met vriendelijke groet,
Bestuur ijsvereniging Nieuw-Balinge
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Naam:_______________________________________________________
Adres:_______________________________________________________
Woonplaats:__________________________________________________
Aantal volwassenen:____________________________________________
Aantal kinderen jonger dan 14:____________________________________

Dorpsblad Kontakt 2016
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Een interview met… (juf) Miranda Manrho
Denk je aan de meester Sieberingschool, dan denk je
aan juf Miranda: het vertrouwde gezicht van groep 1
en 2. Dit jaar werd ze 50 en is ze 25 jaar actief in het
onderwijs, een goede reden voor de redactie van
Kontakt om haar een aantal vragen te stellen.
Van de 25 jaar dat ze in het onderwijs werkzaam is,
werkt ze nu 21 jaar op de meester Sieberingschool.
Daarvoor deed ze veel invalwerk, werkte ze in de
kinderopvang en had ze een werkervaringsplaats. Het
was destijds lastig om aan een vaste baan te komen,
vanwege gebrek aan werkervaring. Op een gegeven
moment zag ze een vacature in de krant voor
kleuterjuf op de meester Sieberingschool. Ze heeft
opgezocht op de kaart waar Nieuw-Balinge lag, want
ze had er nog nooit van gehoord. De dag na haar
sollicitatiegesprek werd ze ’s morgens vroeg door de
wethouder gebeld met de mededeling dat ze
aangenomen was.
Miranda heeft haar gehele loopbaan als kleuterjuf gewerkt. Tegenwoordig worden alle
meesters en juffen allround opgeleid. Maar Miranda behoorde destijds tot de laatste lichting
kleuterjuffen.
Vanaf haar zesde wist ze eigenlijk al dat ze kleuterjuf wilde worden. “Het is mijn roeping.”
Het mooie aan kleuterjuf zijn is dat je veel vrijheid hebt in de manier waarop je les geeft,
de spontaniteit van de kleuters en het is elke dag anders.
Wanneer we haar vragen waarom ze zo lang aan één school verbonden is gebleven, vertelt
ze dat ze het erg naar haar zin heeft in Nieuw-Balinge. Ze heeft in het verleden adjunct
taken op zich genomen en er waren veel personele wisselingen, waardoor zij de stabiele
factor was. De eerste jaren was het verplicht om iemand in de school te hebben met een
kleuterjuf-opleiding. Miranda was destijds de enige die dat diploma had, dus mede daarom
bleef ze ook op de meester Sieberingschool.
Miranda blijft haar baan uitdagend vinden omdat er steeds weer nieuwe en leuke dingen
zijn. “In het onderwijs is altijd wel iets nieuws.” Ook vindt ze het een uitdaging om zelf
verhaallijnen te bedenken, om aan de hand hiervan les te geven. Ze heeft bijvoorbeeld een
houten deurtje in het plafond gemaakt, waar “Polleke van Zolder” woont.
In de afgelopen 21 jaar zijn de kleuters in de loop van de tijd wel iets mondiger geworden,
door onder andere de digitalisering van het onderwijs. Het aanspreken van kleuters is niet
veranderd. Miranda benadert ze positief en spreekt hoge verwachtingen uit. Kleuters
kunnen heel veel, als je ze maar op hun eigen niveau aanspreekt. Het leerstof aanbod is in
de loop van de jaren ook veranderd. Het is minder vrijblijvend en sluit beter aan op de
overgang naar groep 3. De kinderen worden veel meer bediend op hun eigen niveau. Door
het leerlingvolgsysteem hebben we de kinderen beter in beeld dan 25 jaar geleden.
Miranda vertelt: “Onlangs heeft de school een naamswijziging ondergaan. Nu de
peuterspeelzaal is vervangen door de kinderopvang en zij nu ook bij onze stichting horen,
heten we officieel IKC (Integraal Kind Centrum) meester Sieberingschool.”
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Miranda geeft inmiddels les aan kinderen van kinderen die ze zelf in de klas heeft gehad.
Toen ze net begon, was ze jonger dan de ouders van de kinderen, later was ze even oud
als de ouders en inmiddels is ze soms even oud als de opa en oma van haar leerlingen.
Als ze terugkijkt op haar carrière tot nu toe, geeft ze aan dat ze vooral erg genoten heeft
van de periode dat de meester Sieberingschool voorloper was als kansrijke taalschool
(omstreeks 1996). Als eerste kansrijke taalschool van Nederland, kregen ze veel
werkbezoeken van andere scholen uit het land. Eén dag per week ging Miranda naar
Utrecht om nieuwe dingen op het gebied van taalonderwijs te ontwikkelen. Er waren ook
moeilijke periodes, bijvoorbeeld het overlijden van ouders van leerlingen en het overlijden
van administratief medewerker en duizendpoot Roelof. Het was heel moeilijk om hier als juf
op een juiste manier mee om te gaan.

Eén van de eerste
klassenfoto’s van
Miranda op de
meester
Siebering school.

Over 25 jaar denkt Miranda niet meer in het onderwijs werkzaam te zijn. Waarschijnlijk
woont ze dan nog in Zuidlaren, want het bevalt haar daar heel goed. Ze hoopt dat ze dan
lekker in de tuin kan werken, fietsen, reizen en vrijwilligerswerk kan doen. Ze houdt erg
van geraniums, maar wil er niet achter zitten!
Miranda wil verder nog kwijt dat ze graag bondgenoten met ouders wil zijn, ze wil graag
met ze samenwerken. Het kind staat centraal. Ze wil met ouders in gesprek blijven. Als
school en ouders moet je het samen doen! Dit is haar wens voor nu en in de toekomst. Ook
geeft ze aan dat ze vindt dat kinderen in Nieuw-Balinge echt bevoorrecht zijn dat ze hier
mogen opgroeien. Er is veel ruimte en speelgelegenheid in het dorp. Mede dankzij
kinderen, ouders en collega's, maar ook dorpsbewoners, vindt Miranda het fijn om elke dag
op IKC meester Sieberingschool te werken.
We willen Miranda heel hartelijk danken dat ze ons wilde ontvangen in de kleuterklas en mee wilde
werken aan dit interview. We wensen haar nog veel plezierige jaren in het onderwijs toe. We hebben
afgesproken dat we haar over 25 jaar weer spreken, om te kijken of haar voorspellingen voor de
toekomst uitgekomen zijn.
R. & M.

Dorpsblad Kontakt 2016

15

Felicitatiepagina

Wilt u iemand in het zonnetje zetten?
Is er binnenkort iemand jarig of geslaagd?
Kent u iemand die een jubileum viert?
Laat het de redactie weten!

Danee Slomp werd 7 op 17 november!
Noa Paas werd 2 op 20 november!
Harm Paas werd 37 op 9 november!
Marleen Paas werd 28 op 2 december!
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Organiseert in het nieuwe jaar 2017:

Op 21 Januari :
Aanvang:
Vanaf 21.00 uur zaal geopend,
21.30 uur start pubquiz
Entree:
€10,- per team (4-5 personen)

Op 11 Februari:
Aanvang: Vanaf 21.00 uur
Entree: € 3,- incl. welkomstdrankje

En Op 18 Maart:
Themafeest De Heugte (thema volgt)
Aanvang: Vanaf 21.00 uur - tot gezelligheid kent geen tijd ;-)
Entree: Gratis

_____________________________________________________________________________________
“Neuten schieten”
Bij ons op zolder liggen alle attributen ten behoeve van neuten schieten. Wanneer hiervoor
interesse bestaat, graag een mailtje of telefoon naar de fam. Prins. Tel. 0593-370244.
Groeten Jan en Tini Prins

___________________________________________________________
Studio Tyara
Studio Tyara wenst iedereen prettige kerstdagen & een gelukkig, gezond
en ontspannen 2017. De praktijk is in verband met de feestdagen
gesloten van 24-12-2016 tot 08-01-2017.
Voor spoedgevallen is de praktijk open en telefonische bereikbaar op
telefoonnummer 0528-321717.
Dorpsblad Kontakt 2016
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Recept: Gevulde kerstkalkoen
Ingrediënten:
1 kalkoen (ca. 2-2.5 kg)
8 sneetjes witbrood
1 citroen
2 grote uien
20 g Italiaanse kruiden (bakje)
175 g boter
1 pot kokend water
Benodigdheden:
keukenspullen
keukenmachine
braadslede
Laat de kalkoen minstens 30 minuten op kamertemperatuur komen. Verwarm de oven voor
op 200 ºC. Verwijder de korst van het brood. Verkruimel het brood (in een
keukenmachine) heel fijn. Boen de citroen schoon en rasp de gele schil eraf. Snipper de ui.
Voeg de citroenrasp en ui toe aan het broodkruim. Rits de blaadjes van de kruidentakjes en
snijd ze fijn. Meng de kruiden met peper, zout en boter door het kruim en kneed het geheel
tot een losse bal.
Leg de kalkoen in een vergiet en schenk er kokend water over (hierdoor wordt het vel
extra knapperig). Dep de kalkoen aan de binnen- en buitenkant droog met keukenpapier.
Stop de vulling losjes in de kalkoen en sluit de holte af met de rest van de ui. Maak
voorzichtig het vel los bij het borstvlees, duw wat boter tussen vel en vlees (zo blijft het
sappig). Bestrooi rondom met peper en zout. Smeer de boter over de bodem van de
braadslede, leg de kalkoen op de borst erin en verdeel de rest van de boterklontjes erover.
Dek de braadslede losjes af met aluminiumfolie om uitdrogen te voorkomen (niet te strak,
anders stooft de kalkoen). Zet de braadslede op een rooster in de oven en braad de
kalkoen in 2-2 ½ uur goudbruin en gaar. Schakel na 1 uur de oventemperatuur terug naar
175 ºC. Bedruip de kalkoen regelmatig met braadvocht. Verwijder de laatste 30 minuten
de aluminiumfolie en draai de kalkoen om, zodat het vel op de borstkas bruin en krokant
wordt.
Controleer of de kalkoen gaar is door in het dikste deel van het dijbeen een satéprikker of
vleesvork te steken. Het vocht dat eruit druppelt moet helder zijn. Neem de braadslede uit
de oven. Wikkel de kalkoen in een nieuw stuk aluminiumfolie en laat hem op het aanrecht
minstens 15 minuten rusten. Zet de kalkoen dan op een snijplank met een gootje (om het
vleessap op te vangen) en snijd hem aan tafel met vleesmes en -vork aan.
________________________________________________________________________

Aangeboden
Jonge, vriendelijke haan zoekt nieuw onderdak bij een toom kippen.
Fam. Beydals
Tel.: 0528 321012
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De Rijdende Popschool: ook in Nieuw-Balinge?
Dankzij het initiatief ‘Kinderen Maken Muziek’ van het
Oranje Fonds is De Rijdende Popschool sinds dit jaar
ook actief in Midden Drenthe! Op basisscholen van Kits
Primair worden projecten gegeven om kinderen
enthousiast te maken om samen muziek te maken. Donderdag 24 november hebben we
een project afgesloten op OBS meester Sieberingschool met een presentatie. Ons doel is
om dit een vervolg te geven in dorpen in Midden Drenthe en dus ook graag in NieuwBalinge. Daar hebben we echter wel een beetje hulp bij nodig van het dorp!
Van het dorp vragen wij vaak een bijdrage in de vorm van een gratis oefenruimte,
bijvoorbeeld in een dorpshuis of in een schuur en hulp bij PR-activiteiten. Maar in overleg
kunnen we ook naar andere oplossingen zoeken om de samenwerking vorm te geven.
Lijkt Popschool Nieuw-Balinge je een leuk idee en heb je een paar uurtjes tijd om ons te
helpen bij de opzet hiervan? Neem dan contact met ons op!
De Rijdende Popschool is er voor iedereen vanaf 8 jaar (ook volwassenen kunnen
meedoen!). Word jij de nieuwe gitarist, basgitarist, toetsenist, drummer of zanger uit het
dorp? Je speelt samen met anderen in een bandje en je wordt begeleid door een
professionele muzikant/bandcoach. Wij rijden het dorp binnen met instrumenten en
apparatuur, dus het is niet nodig om dit zelf mee te nemen! Ervaring op een instrument is
niet nodig en je hoeft ook geen noten te kunnen lezen om mee te doen.
Meer info over ons project Kinderen Maken Muziek in Midden Drenthe:
https://derijdendepopschool.nl/de-rijdende-popschool-in-drenthe-dankzij-kinderen-makenmuziek/
Voor meer informatie over De Rijdende Popschool kunt u contact opnemen met Niels
Steenstra, tel. 06-18967968, info@derijdendepopschool.nl of kijk op
www.derijdendepopschool.nl
________________________________________________________________________

Typecursus
Vanaf groep (6), 7, 8, en in het voortgezet onderwijs en in (bijna) alle beroepen is het
hebben van een typediploma heel erg handig. Jaarlijks worden door diverse organisaties
typecursussen aangeboden. Meestal zijn die thuis te volgen of in Hoogeveen.
De “Buurtacademie” Nieuw-Balinge wil in overleg met de meester
Sieberingschool onderzoeken of het mogelijk is om zo’n cursus in Nieuw-Balinge aan te
bieden. Dat lukt alleen bij voldoende belangstelling.
Mocht u belangstelling hebben voor uw kind vanaf 10 jaar, of voor uzelf, om een
typecursus te volgen, dan kun u dit aangeven bij:
José Post: josepost4@hotmail.com
of bij Susan de Graaf: info.sieberingschool@kitsprimair.nl
Wilt u voor 22 december reageren?
Dan kan de Buurtacademie er mee aan de slag.
U hoort dan zo spoedig mogelijk van ons!
Dorpsblad Kontakt 2016
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Uit het archief van Kontakt: Juli 1981
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Hier advertentie Laure de Bie; ‘n Bakkie
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Rendieren van voetafdrukken

Kerstboom van repen
gekleurd papier

Sneeuwmannen van wasknijpers
Kerstboom van
kaas en tomaatjes
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Ingezonden verhaal
BERICHT VAN DE KERSTENGEL
Ik ben de Kerstengel. Dat kun je vast wel zien, want niemand ziet er uit als ik. In de
Adventstijd zweef ik altijd overal rond, over dorpen en steden. En dat is zo leuk! Eerst zie
je ergens voor een raam een lichtende ster verschijnen. En nog één en nóg één… Dat is zo
mooi in de donkere nacht. De mensen hangen soms ook kleine lichtjes in een boom in de
voortuin, daar hou ik ook veel van. Omdat ik een engel ben, kom ik ook binnen in de
huizen. Daar begint het dan al gauw heel lekker te ruiken naar de dennentakken van de
kerstbomen. Steeds meer komen er, tot er in bijna elk huis een kerstboom staat. Maar
weet je wat er vaak het allereerste in huis komt? Dat is de adventskrans. Advent betekent
verwachting van het licht en daarom heeft de krans vier kaarsen. Op de eerste
adventszondag (dat was al op 27 november) mag de eerste van de vier kaarsen
aangestoken worden. Dat is het begin van het licht in de duisternis. Elke volgende zondag
wordt er weer een kaars aangestoken, dan branden ze dus met z’n tweeën en de volgende
week met z’n drieën. En zo komt er steeds meer licht bij. Net zo lang tot ze allemaal
branden en het eindelijk echt Kerstmis is.
In sommige huizen zijn er ook nog echte kaarsjes in de kerstboom. Die worden alleen
aangestoken op Kerstavond, eerste en tweede kerstdag, en dan ook nog een keertje op
oudejaarsavond. Dat is zo prachtig, de lichtjes van de kerstboom weerspiegelen dan in de
ogen van de kinderen.
En wat ik ook heel mooi vind is dat de mensen soms een kerststal maken. In het begin
staat er alleen een hutje. Dan komen Josef en Maria die een lange tocht gemaakt hebben,
ze zijn moe en blij dat ze mogen slapen in de stal. Er is ook een kribje met stro, waar
anders altijd de dieren uit eten, maar nu ligt het kerstkindje er in. Dus dan zet de vader of
de moeder van het gezin dat er allemaal bij. En na een tijdje zetten de mensen de herders
er bij, ze hebben een heleboel schaapjes bij zich, en die komen allemaal kijken naar het
kerstkind. Ik ben er ook bij, want ik heb tegen de herders gezegd dat ze naar de stal
moeten gaan. Boven de stal hangt een hele grote ster. Dat is maar goed ook, want de stal
stond erg in het donker en nu straalt de ster zoveel licht uit, dat de duisternis helemaal
verdwenen is en alle mensen hem kunnen vinden.
En na een lange tijd, dat is al in het nieuwe jaar, komen er ook drie koningen uit verre
landen. Ze brengen mooie geschenken mee voor het kerstkind. Dus dan worden de drie
koningen ook bij de kerststal gezet.
In één huis moet ik elk jaar weer een beetje lachen. Want
daar hebben ze twee kerstkindjes. De moeder van het
gezin had de kerststal gemaakt en natuurlijk Josef en
Maria. Maria had het kindje op schoot. En toen kwam er
op een keer iemand op bezoek en die bracht een kribje
mee met een kindje er in, in doeken gewikkeld. De
moeder vond dat zó mooi, dat ze dat er ook bij heeft
gezet. Toen waren er dus twee kindjes. En zo is het ook
steeds gebleven. Maria zit met het kindje op schoot en
dat blijft elk jaar hetzelfde. Alle kinderen en kleinkinderen
die met Kerstmis naar de stal komen kijken vinden dat
heel gewoon. En ze zijn dan telkens heel blij met de
mooie stal en ik ook, want ik ben er ook altijd!
Alexandra van’t Veer
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Bericht van Plaatselijk Belang “De Vooruitgang”
Buurtpreventie WhatsApp
In de gemeente Midden-Drenthe zijn in verschillende buurten,
wijken en dorpen al WhatsApp-groepen voor buurtpreventie
actief. In zo’n groep wisselen buurtbewoners snel informatie uit
over verdachte situaties in de eigen straat of wijk. Op die manier kunnen inwoners de
politie helpen bij het signaleren van verdachte situaties en zo zorgen voor een veilige
woon- en leefomgeving. Ook in Nieuw-Balinge start er een buurtpreventie WhatsAppgroep.
Hoe werkt het: Zodra u iets verdachts ziet (verdachte persoon rond woning, diefstal,
inbraak, vernieling, roof, geweld of bedreiging) belt u 112 en geef daarbij een signalement
door. Daarna appt u de groep dat 112 gebeld is en geeft zo precies mogelijk door wat er
aan de hand is. Zodra er meer info is, bijv. vluchtroute of aanvulling op het signalement,
belt u 112 opnieuw. Reageer door bijv. naar buiten te gaan en contact te maken met de
verdachte perso(o)nen. Vraag bijvoorbeeld of hij/zij op zoek is naar iemand. Op die manier
kunt u de plannen van een verdacht persoon mogelijk verstoren. Doe dit alleen als u zich
veilig voelt of vraag via de groep of buurtgenoten ook naar buiten komen. Het onderling
versturen van foto’s van een verdachte is toegestaan t.b.v. het verstrekken van een
signalement, wanneer dit voor de melding noodzakelijk/van meerwaarde is. Kenmerken als
geslacht, huidskleur, lengte en gezicht zijn heel bruikbaar. Denk bij voertuigen aan de
kleur, het merk, het type en het kenteken.
Deelnemers moeten minimaal 18 jaar zijn. Deze Whatsapp-groep is echt alléén voor het
doorgeven van verdachte situaties. Het moet geen babbelbox worden, er mag geen onzin
geplaatst worden. Wie zich daar niet aan houdt kan door de beheerder verwijderd worden.
Martin Wind wordt de beheerder van de WhatsApp-groep voor Nieuw-Balinge .
Hij is het aanspreekpunt voor de inwoners en is ook de contactpersoon voor de gemeente
en de politie. Wie zich bij deze WhatsApp-groep aan wil sluiten moet even een
berichtje sturen naar Martin Wind: 06-30939420
Meer informatie is te vinden op de site van de gemeente Midden-Drenthe. Hier staan ook
alle regels die gelden voor WhatsApp-groepen voor buurtpreventie. Plaatselijk belang "De
Vooruitgang" zal bij de gemeente borden met de tekst: "Attentie, WhatsApp
buurtpreventie" aanvragen. Deze zullen waarschijnlijk onder de plaatsnaamborden van
Nieuw-Balinge geplaatst worden.
________________________________________________________________________

Sudoku
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Kerstdiner
Aan alle 60 + ers in Nieuw-Balinge!
Langs deze weg nodigen wij u van harte uit voor het
jaarlijkse kerstdiner in:
Dorpshuis “De Heugte” op 16 december a.s.
Aanvang: 11.30 uur.
De “koks” gaan weer een heerlijk kerst diner bereiden!
De leerlingen (groep 8) van de meester Sieberingschool nemen de bediening weer voor
hun rekening!
De muziek is in handen van: Coby en Roelie.
De eigen bijdrage is € 5,= per persoon.
Opgeven voor 12 december 2016. Er ligt een lijst in het dorpshuis, of u kunt bellen naar:
Albert Wielink 321323 – Margo Kraijesteijn 321377
Janny Wielink 858454 – José Post 321354
Heel graag tot ziens!

_____________________________________________________________________________________
Workshop kerststuk maken

Maandag 19 december 2016:
Prachtig Kerststuk maken onder leiding van Janny van der Veen.
(Bekend van het mooie grote voorjaar/ paasstuk.)
Opgeven voor 12 december 2016 bij:
Laura Wielink
Jennie Hekker
Anneke Kroezen
José Post

0528-321576
0528-321018
0528-361256
0528-321354 of mailen: josepost4@hotmail.com

De kosten zijn € 15,= per persoon
Aanvang 20.00 uur, in dorpshuis “De Heugte”.
Meld u meteen aan want vol is vol!
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_____________________________________________________________________________________
Oliebollen actie
Ook dit jaar kunt u weer heerlijke oliebollen bestellen bij de Herv. Kerk.
De kosten van de oliebollen zijn:
Per zak: 10 rozijnen oliebollen
Per zak: 12 witte oliebollen
of
3 zakken voor

€ 6,00
€ 6,00
€ 17,00

U kunt de oliebollen bestellen via de bestellijst of telefonisch bij:
- Martha Prins, tel: 0528 - 321174
of
- Homme Prins, tel: 0528 - 321214.
Graag bestellen voor 29 december a.s.
De oliebollen worden op 30 december a.s. gebakken en bezorgd.
De opbrengst is bestemd voor de kerk.
De oliebollen actie wordt gesponsord door:
- Bouwbedrijf Hilberink
- Kapsalon Priscilla
- Cafetaria Troost

- Kroezon Zonwering
- Strijker & Strijker

De bouwcommissie - Herv. Kerk
Dorpsblad Kontakt 2016
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Oud papier halen
Enkele weekenden geleden is er voor het eerst oud papier
opgehaald dat verzameld is in containers. We zijn blij dat veel
mensen hier gebruik van hebben gemaakt. Helaas had de firma die de vrachtwagen levert
een foutje in de planning gemaakt en kwamen ze met een vrachtauto die geen
mechanisme had voor containers. Dit betekende hard werken voor de vrijwilligers achter
op de wagen. Gelukkig kregen Johan en Jarno hulp van Gerald. Mannen nogmaals dank. Na
een paar uur zwoegen was de papierwagen vol. Dit terwijl nog niet alle adressen bezocht
waren. Na een snelle belronde van enkele dames van de OR waren de mensen op de
hoogte. De woensdag na dit weekend werden deze mensen alsnog verlost van hun oude
papier.
Het gebruik van de containers heeft wel invloed op het aantal kilo's papier dat gehaald is.
We hebben veel meer papier ingezameld dan de maanden ervoor. Onze dank hiervoor.
Team en OR meester Sieberingschool

_____________________________________________________________________________________
Uitvaarvereniging Nieuweroord en omstreken
Op 15 januari 2017 is het 100 jaar geleden dat de uitvaarvereniging Nieuweroord en
omstreken is opgericht. De uitvaartvereniging is een vereniging voor alle inwoners van
Nieuweroord en omliggende plaatsen en heeft ongeveer 2500 leden. En heeft zich ten doel
gesteld: het verzorgen van begrafenissen en crematies van haar leden zonder
winstoogmerk. Maar ook voor niet-leden stellen wij onze diensten en voorzieningen
uiteraard beschikbaar. In geval van een overlijden biedt de vereniging aan verzekerde
leden een uitkering "in natura", in de vorm van een pakketvergoeding twv € 1375,-. Hierbij
moet gedacht worden aan diensten van de uitvaartverzorger, uitvaartkist, opbaring,
vervoer overledene, dragers, rouwbrieven etc.
Wij beschikken over een eigen mortuarium, deze staat achter de hervormde kerk in
Nieuweroord. Een dergelijke ruimte geeft de nabestaanden rust en ruimte om ten allen
tijde bij de overledene te kunnen zijn. Op verzoek krijgen de nabestaanden in deze periode
een sleutel waardoor het niet nodig is op vaste tijden te komen of een afspraak te maken.
De contributie van het lidmaatschap bedraagt in 2016: € 26,- per volwassene.
Inwoners die geen lid zijn, maar wel lid willen worden en ouder zijn dan 18 jaar, kunnen
tegen betaling van een eenmalig entreegeld, lid worden van de vereniging. Het
lidmaatschap voor kinderen tot 18 jaar valt onder het lidmaatschap van de ouder en is
gratis, mits zij geregistreerd zijn bij de vereniging. Mede-ingeschreven kinderen worden in
het kalenderjaar waarin ze 18 jaar worden automatisch als zelfstandig lid ingeschreven.
Ook bij verhuizing in heel Nederland blijft het lidmaatschap geldig. Vindt de uitvaart buiten
ons werkgebied plaats, dan keren wij een bedrag uit overeenkomstig de op dat moment
geldende pakketwaarde.
Iedereen gaat op zijn eigen manier met de dood om en men maakt steeds vaker zijn
wensen vooraf kenbaar. Wilt u uw wensen rondom uw overlijden en uitvaart vastleggen,
dan hebben wij voor u een persoonlijk wensenboekje. Het boekje helpt bij het
samenstellen van de verschillende aspecten van uw uitvaart. Het wensenboekje kan bij ons
aangevraagd worden of staat als pdf-document op onze website.
Het bestuur bestaat uit: Gert Neutel (voorzitter), Henri Mulderij (penningmeester), Wilma
de Buck (secretaris), Frits Braker (lid). Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze
website: www.uitvaartvereniging-nieuweroord.nl en voor vragen of het aanvragen van een
wensenboekje, kunt u een mail sturen naar: info@uitvaartvereniging-nieuweroord.nl of
contact opnemen met de voorzitter 0528-343837.
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In februari 2017 start de cursus "tot jezelf komen".
Deze cursus zal plaatsvinden in het dorpshuis
de Heugte.
Geen tijd hebben, druk, druk ,druk, je komt
nergens meer aan toe. Partner, familie,
kinderen, vrienden, werk, het lijkt wel of
iedereen wat van je wil.
Wanneer je er lang genoeg mee doorloopt kan
dat leiden tot allerlei klachten zoals,
vermoeidheid, piekeren, slapeloosheid,
hoofdpijn, concentratieproblemen,
stemmingswisselingen, angst, geen focus,
negatief zelfbeeld, onrust.
In deze cursus leer je weer contact te maken met jezelf, aandacht voor datgene hebben
wat je op dat moment nodig hebt.
De cursus is bedoeld voor ieder die bewuster met zichzelf wilt leren omgaan.
In deze cursus staat het ervaren centraal.
Er wordt gewerkt met ademhalingsoefeningen, aardingsoefeningen, meditaties,
ontspanningsoefeningen, visualisaties en oefeningen om je lichaamsbewustzijn te
vergroten.
Cursusleidster:
Adres:
E-mail:
Tel.:

Astrid Dirksen
Haarweg 14 B Nieuw-Balinge
astriddirksen@gmail.com
06 338 398 96

In Kontakt van januari 2017 kunt u hier meer over lezen.

_____________________________________________________________________________________
Oudejaarsdag dorpshuis de Heugte
Voor degene die zin hebben om voor/tijdens/na het carbid
schieten een drankje te doen zal de kroeg van 15:00-18:00
uur geopend zijn om het jaar gezellig af te sluiten.
Vanaf 00:30 zullen we er weer zijn om met elkaar te toosten
op een mooi en succesvol jaar! Graag allemaal tot dan!
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E1 WNBC ’09 kampioen!
Ingezonden interview door Mariska Brookman.
Zaterdag 26 november, een zeer koude ochtend. Het heeft
gevroren. Daar staan om 10.00 uur 8 spelers te bibberen op het
veld. Maar dat mag de pret niet drukken, want ze hebben het
kampioenschap in zicht. Vandaag spelen ze tegen Sweel. Binnen
enkele minuten vliegen de doelpunten van SJO WNBC’09 JO 111G in het doel van Sweel. Voor de rust is het dan al 11-0…
Na de rust was Kris er ook bij, zij kon niet mee doen omdat ze herstellende is van een
operatie. Dus het team was nu compleet. En toen klonk het eind signaal… SJO WNBC’09 IS
KAMPIOEN GEWORDEN! Ze hebben gewonnen met 19-0! De (kinder)champagne wordt
ontkurkt (met dank aan
Walter de Boer). Het feest
kan beginnen. In de
kleedkamer werd er flink
gefeest. Zelfs Walter was
aan het rappen (hier is
beeldmateriaal van…).
In de kantine tref ik een
dol gelukkige groep
kinderen, maar ook de
leiders zijn enorm
tevreden. Het interview
kan beginnen:
Hoe komt het dat jullie opnieuw kampioen zijn geworden? Want vorig seizoen werden jullie
ook al kampioen.
Ramon vertelt me dat ze goed samen kunnen spelen, waarop Kris inhaakt dat dit de
nieuwe “slogan’’ wordt. Ineens roepen ze allemaal dat dit komt door hun goede keepster
Hanne!
Wat is jullie geheim?
Dat vertellen we niet. Na aandringen van mijn kant kreeg ik te horen dat ze eerst erg moe
aan de wedstrijd beginnen. Dan maken Marc, Sjouke en Walter hun actiever. Ayrton voegt
daar aan toe dat ze dan juist niet op gaan geven!
Vraag aan de jongens: Zijn jullie wel een beetje trots op Hanne? Aangezien jullie 99
doelpunten voor hebben en maar 4 tegen hebben gehad!
Volmondig wordt er verteld dat ze erg trots zijn op Hanne!
Hanne, we hebben de wedstrijden op de voet gevolgd,
heb jij je wel eens verveeld in het veld?
Hanne vertelde me dat dit vaak het geval is, maar dan hoor ik van de jongens dat Hanne
ook wel eens 2 shirts over elkaar heen trekt en dan zo ineens rond loopt in het veld. Er
staat dan een andere keeper in het doel.
Kris, jij hebt een aantal wedstrijden niet mee kunnen doen. Hoe heb jij dit beleefd? Jullie
zijn een hechte groep. Heb je je team genoten vanaf de kant toe gesproken?
Kris vertelt me dat ze altijd heeft geprobeerd om te aan te moedigen. Ze deden het altijd
erg goed!
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Wat zijn jullie plannen voor het volgend seizoen?
Hanne vertelt me dat ze graag leuk wil blijven spelen. Ramon en Niek geven aan dat ze
kampioen willen worden. Walter, één van de leiders haakt daarop in door aan te geven dat
het volgend seizoen waarschijnlijk wel zwaarder zal worden. Op dit moment willen de
jongens en meisjes hier even niets van weten.
We gaan er voor!
Ik heb natuurlijk ook nog vragen voor de leiders:
Hoe hebben jullie dit seizoen beleeft met deze toppers?
Walter (de Boer), Sjouke (Dijkstra) en Marc (Kuik) geven alle drie aan dat het een leuk en
gezellig team is. Ze luisteren meestal goed. We doen het met z’n allen!
Hebben jullie het kampioenschap aan zien komen?
Walter: Haha ik zag het toch wel aankomen, maar je moet altijd waken voor overschatting.
Sjouke: Na de overwinning op en in Beilen hadden we het wel verwacht.
Marc: Ik zag het aankomen met dit super team!
Wat willen jullie het volgend seizoen van dit team zien?
Walter geeft aan dat hij graag met dit team verder wil. Het spel verder gaan ontwikkelen,
kinderen leren wat hun taak is, dat je van positie kunt veranderen.
Marc geeft aan dat de kinderen door gaan groeien, door ze ook andere plekken aan te
bieden. Sjouke geeft aan dat hij zich volledig bij Walter en Marc aan sluit.
Als laatste vraag ik de kinderen of ze nog iets kwijt willen…
Ze waren het er allemaal mee eens dat ze de volgende mensen willen bedanken:
Hendrik, Kim en Sabine (trainers).
Marc, Sjouke en Walter (leiders).

Foto v.l.n.r.: Keepster Hanne, Kris, Sil, Stevan, Ayrton, Everon, Niek, Ramon en Julia.
Achteraan staan de leiders: Sjouke, Marc en Walter.
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Activiteitenkalender december / januari

DECEMBER
2 december

Sinterklaasfeest bij de kinderclub

9 december

Klaverjassen ijsvereniging

16 december

Kerstdiner de Heugte

16/17 december

Kerstmarkt Bi’j Oons

17 december

Dansavond de Heugte

19 december

Workshop kerststuk maken

19 december

Kerstzanguurtje de Heugte

23 december

Klaverjassen ijsvereniging

23 december

Kerstvolleybal GJVV

24 december

Bingo de Heugte

31 december

Carbid schieten voetbalveld & schoolplein

31 december

Dorpshuis geopend

JANUARI
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6 januari

Klaverjassen ijsvereniging

11 januari

Start kinderyoga

14 januari

Oud papier

20 januari

Klaverjassen ijsvereniging

21 januari

Pubquiz

28 januari

Bingo de Heugte
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Huisartsen

Openingstijden Gemeentehuis

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur:
• Huisartsenpraktijk Ettenheim Noordscheschut
Mevr. Dahler/Mevr. Damman
Tel. (0528) 34 12 28
• Huisartsenpraktijk Hollandscheveld
Dhr. Miellet/Dhr. Veenhouwer
Tel. (0528) 34 12 19
• Huisartsenpraktijk Elim
Dhr. Mors/Dhr. Brugman
Tel. (0528) 35 12 12
Op werkdagen van 's middags 17.00 uur tot de
volgende ochtend 08.00 uur en in de
weekenden, kunt u voor spoedgevallen bellen
met de centrale huisartsenpost, Tel. 0900 112 0
112. Website: www.chd.nl

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

Fysiotherapie

Weekenddiensten

Praktijk Fysio Ettenheim; Roel Schoemaker
Dinsdag- en donderdagmiddag praktijk in
Dorpshuis de Heugte. Alleen op afspraak.
Tel. (0528) 34 35 18 of (06) 43 45 37 99
E-mail: info@fysioettenheim.nl

Voor het rooster van de weekenddiensten van
tandarts, apotheker, dierenarts, Icare, Bureau
Slachtofferhulp en de Stichting Welzijnswerk zie
bladzijde 2 van de (huis-aan-huis)
woensdageditie van de Hoogeveense Courant

Preekrooster 2016
Chr. Geref. Kerk Nieuw-Balinge
4 dec.
9.30u: ds. H.D. Rietveld (HA)
14.30u: ds. H.D. Rietveld
11 dec. 9.30u: ds. C. Bos
14.30u: ds. P.W.J. van der Toorn
18 dec. 9.30u: ds. T. Wijnsma
14.30u: ds. T. Wijnsma
25 dec. 1e kerstdag
9.30u: ds. J. Bos
14.30u: ds. J. Bos
26 dec. 2e kerstdag
9.30u: ds. H. de Graaf
14.30u: Kinderkerstfeest
31 dec. oudejaarsdag
19.30u: ds. P. Roos
1 jan.
nieuwjaarsdag
9.30u: ds. P. Roos
14.30 uur Ds. P. Roos

Preekrooster 2016
Ned. Hervormde Kerk Nieuw-Balinge
4 dec.
(2e advent)
10.00u: ds. R.W. van Mourik (Elburg)
15.00u: ds. J.W. Goossen (Vriezenveen)
11 dec. (3e advent)
10.00u: ds. M. Noorderijk
15.00u: ds. C. van Sliedregt (Nunspeet)
18 dec. (4e advent)
10.00u: kand. J. Mulder (Nijkerkerveen)
15.00u: ds. H. Russcher (Nijkerk)
25 dec. (1e kerstdag)
9.45u: kand. J.A.A. Geerts (Heiligerlee)
15.00u: ds. M. Noorderijk
26 dec. (2e kerstdag)
10.00u: zangdienst in Tiendeveen
31 dec. (oudejaarsdag)
19.30u: ds. M. Noorderijk

Wijzigingen voorbehouden. In de ochtend is er
oppas voor de kleinsten in het jeugdgebouw ‘Het
Anker’.
Gym 55+ers in Dorpshuis de Heugte

• 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

Wijzigingen voorbehouden. In de ochtend is er
oppas voor de kleinsten in de consistorie bij de
kerk.
Koersbal in Dorpshuis de Heugte

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

Woensdag van 9.30 uur tot 11.30 uur.
Nieuwe leden zijn welkom!

Ophaalschema containers

Contactgegevens Humanitas

Iedere woensdag
07-12 GRIJS
13-12 ORANJE
14-12 GROEN

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

21-12 GRIJS
28-12 GROEN
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Oud Papier
Oud papier wordt opgehaald door de mr.
Sieberingschool op 14 januari, 18 maart, 13
mei, 8 juli, 23 september, 18 november.

Ophalen grof vuil of container stuk?
Gemeente Midden Drenthe: (0593) 53 92 22
Van Gansewinkel: 0800 01 30

Vanaf 8.30 wordt het oud papier met een
pers/kraakwagen opgehaald.
Het verzoek om het papier gebundeld, in dozen
of in de daarvoor bestemde container, aan de
weg te zetten.

Grof vuil brengen naar: Milieustraat Beilen,
Eursing 2a: maandag gesloten, dinsdag en
vrijdag geopend van 8.00-12.00 en 13.0015.00, woensdag en donderdag geopend van
12.30 tot 15.00, zaterdag geopend van 8.00 tot
12.00.
www.middendrenthe.nl > Afvalwijzer

LET OP: Dozen en gebundeld papier liever niet
de avond van te voren i.v.m. eventuele regen.
Voor de Breistroeken geldt; het papier langs de
hoofdroute zetten!

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
Trombosedienst
Iedere dinsdagmorgen in Dorpshuis de Heugte.

Belangrijke telefoonnummers
Ziekenhuis Hoogeveen
(0528)
Diaconessenhuis Meppel
(0522)
Ziekenhuis Emmen
(0591)
Ziekenhuis Assen
(0592)
UMCG Groningen
(0503)
Isala klinieken Zwolle
(0384)
Martini Ziekenh. Groningen (0505)

28
23
69
32
61
24
24

62
33
19
55
61
50
52

22
33
11
55
61
00
45

Zorginstellingen:
Derkshoes Westerbork
Altingerhof Beilen
Weidesteyn Hoogeveen
WZC Beatrix Holl.veld
Jannes v/d Sleedenhuis Hgv
De Westerkim Hoogeveen
WZC Olden Kinholt Hgv

33
53
28
34
26
26
26

33
53
61
82
69
40
32

66
00
11
48
44
38
88

(0593)
(0593)
(0528)
(0528)
(0528)
(0528)
(0528)

Aanvang om 10.15 uur, tot de laatste cliënt
geweest is.

AED-kastjes
Wanneer u een AED-kastje nodig heeft, belt u
112. De meldkamer roept dan mensen uit NieuwBalinge op die bevoegd zijn om de AED te
bedienen.

Uitvaartvereniging Nieuweroord e.o.
• Uitvaartnummer: (06) 54 37 71 80
(24 uur per dag bereikbaar)
b.g.g. (0528) 34 38 37

Draagt Elkanders Lasten (DEL)
Wilt u bij een overlijden, of indien u zich wilt
aanmelden als nieuw lid (inwonende kinderen
vanaf 21 jaar), contact opnemen met:

• Uitvaartverzorg(st)er:
mevr. E. Otten / dhr. P. van Slochteren

Peter Kroezen
Meeuwenweg 5
Nieuw-Balinge
Tel. (06) 52 40 79 66
E-mail: peter.kroezen@crewson.nl

• Penningmeester/Ledenadministratie:
dhr. H. Mulderij, Molenweg 30, 7936 PB
Tiendeveen. Tel. (0528) 76 40 00
• Voor vragen of doorgeven van wijzigingen:
info@uitvaartvereniging-nieuweroord.nl
• Informatie over de vereniging:
www.uitvaartvereniging-nieuweroord.nl
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OBS Meester Sieberingschool
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
Penn. Raymond Peters
Secr. Esther Bodewes
Lid
Manuela Mulderij
Lid
José Post
Lid
Ria Schoemaker
Lid
Wout Strijker
Vertegenwoordiger van het
Susan de Graaf

Tel. (0528) 32 13 23
Tel. (0528) 32 18 09
Tel. (06) 13 94 14 52
Tel. (0528) 22 12 51
Tel. (0528) 32 13 54
Tel. (0528) 32 07 61
Tel. (06) 51 35 23 48
schoolteam:
Tel. (0528) 32 13 55

S.V. Nieuw-Balinge
Op www.svnieuw-balinge.nl vindt u informatie over
de vereniging, alle jeugd- en seniorenteams,
wedstrijdinformatie, foto’s en andere activiteiten
binnen onze vereniging. Ook kunt u hier lezen hoe
u lid kunt worden of contact met ons kunt
opnemen. Telefoonnummer kantine: 0528 321241.

Kindcentrum Siebering (0-12 jaar)
Zoekt u opvang voor uw kinderen of wilt u
uw peuter voorbereiden op school dan
kunnen jullie terecht bij kindcentrum
Siebering.
Op maandag-, woensdag- en vrijdagmorgen
van 8:30-11:30 is er peuteropvang voor
peuters van 2 tot 4 jaar. Op deze ochtenden
bereiden wij jullie peuters spelenderwijs
voor op de basisschool. We spelen in de
speelhoeken, we gaan knutselen, lezen een
boekje en zingen liedjes in de kring en leren
samen spelen. Een paar keer per jaar doen
we activiteiten met groep 1 en 2 van de
basisschool. Zo hebben de peuters een fijne
doorgaande lijn naar de basisschool en
maken we de overstap zo fijn mogelijk.
Naast deze peuterochtenden bieden wij ook
kinderopvang aan. Zo kan er voor de
peutergroep aan al eerder gespeeld worden
of na tijd een broodje gegeten worden. Ook
op andere tijden/dagen en in de vakanties
kan uw kind komen spelen bij ons. Elke dag
na 14:00 uur is er buitenschoolse opvang
mogelijk.
Kijk voor meer informatie op
www.kitsprimair.nl of kom eens gezellig
langs voor informatie en neem een kijkje.
Jeugd- en tienersoos
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

S.V. Nieuw-Balinge

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Vrijdag
Keuken
Zaterdag
Keuken Bingo
Zondag
Keuken

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

09.00
09.00
09.00
16.30
16.30
22.30
20.30
17.00
17.00

–
–
–
–
–
–
–
–
–

12.00
12.00
12.00
20.00
19.00
01.30
23.30
21.00
19.30

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

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

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

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

32
32
32
32

14
12
10
10

82
24
11
24

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

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

De kosten zijn: tot 18 jaar € 30,- per half jaar en
vanaf 18 jaar € 40,- per half jaar.
Nieuwe leden kunnen we altijd gebruiken.
Dus: KOM EENS LANGS ALS JE DURFT!

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

Kapsalon Priscilla
Tel. (0528) 32 16 44
Dinsdag, donderdag en vrijdag geopend van 8.30
tot 18.00. Tussen 12.00 en 13.00 gesloten.
Zaterdag geopend van 8.00 tot 13.00.

Plaatselijk Belang ‘de Vooruitgang’
Het bestuur vergadert maandelijks en 1 keer
per jaar wordt een ledenvergadering
gehouden, waarin verslag wordt gedaan van
de activiteiten van het afgelopen jaar.

Elke 1e dinsdag van de maand knippen zonder
afspraak tussen 18.00 en 19.30!

Vindt u dat het belang van uw dorp, ook uw
belang is, word dan lid. De contributie
bedraagt slechts €7,- per jaar. U kunt zich
opgeven bij de penningmeester, via
gertslomp@hotmail.com.

Strijker en Strijker
Technische groothandel en verhuurbedrijf.
Tel. (06) 54 36 30 15

Studio Tyara
Praktijk voor therapie, massage en
schoonheidsverzorging.
Netty Jager. Tel. (0528) 32 17 17

Openingstijden winkel:
Maandag
Dinsdag t/m donderdag
Vrijdag
Zaterdag

09.00 tot 17.30 uur
18.30 tot 20.00 uur
08.00 tot 17.30 uur
18.30 tot 20.00 uur
08.00 tot 17.30 uur
08.00 tot 16.00 uur

Volkstuinvereniging Nieuw Balinge
Tuinhuur: €10,- per jaar voor 100m2 beste grond.
Info bij de secretaris: Gert Jan Prins. Tel.: 321174.

Maandag: overdag en ‘s avonds
Dinsdag: overdag en ‘s avonds
Woensdag: overdag
Donderdag: overdag
Vrijdag: overdag
Behandeling op afspraak.
Anne Hekker; IJzer en metalen
IJzer en metalen, Anne Hekker komt het
halen! Het kan ook gebracht worden.
Melkbussen, accu’s, fietsen, kabel,
aanhangwagens enz.

Nieuwe leden zijn altijd welkom!
Website Nieuw-Balinge
www.nieuwbalinge.eu
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Haarweg 91, Nieuw-Balinge.
Tel. (0528) 32 13 84
Ziet u info die niet juist is of mist u iets?
Laat het de redactie weten!
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