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In deze editie van Kontakt leest u
onder andere:

Een verslag van groep 5 en 6 van
de meester Sieberingschool.
Aankondigingen van een flink aantal
kerstactiviteiten in en rondom ons
dorp.
Een heerlijke recept voor de
kerstdagen! Maar wel een flinke
uitdaging!
Een nieuwe raadsel.
De activiteitenkalender is goed
gevuld.
Al opgegeven voor het
oudejaarsvolleybal?
Je kan stroopwafels bestellen voor
het goede doel.
GJVV wil weer starten met volleybal
voor de jeugd.
Een uitnodiging voor sozenvoetbal.

En… nog veel meer!
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Nieuws uit groep 5/6 van de
meester Sieberingschool.
Dit keer zijn wij aan de beurt om een stukje te
schrijven voor in Kontakt. De afgelopen periode
lijkt een rustige tijd voordat de feestdagen
beginnen, maar dat is toch heel anders in groep
5/6. De afgelopen weken zijn we, naast de
“gewone” dingen, druk bezig geweest met andere zaken. Over drie van deze activiteiten
hebben de kinderen samen een verslag geschreven.
Bezoek aan Techniko
Elk jaar gaat groep 5/6 op bezoek naar twee
technische bedrijven. Op vrijdag 10 november
gingen we met bus naar Techniko in Ekehaar.
We zaten met 11 kinderen in een grote
touringcar, plek genoeg dus. In de klas hadden
we al een voorbereidingsles gehad. Zo wisten we
al het één en ander voordat we er kwamen.
Tijdens het bezoek hebben we veel geleerd, een
paar voorbeelden zijn:
- Veiligheid staat altijd voorop
- We weten nu hoe zonnepanelen werken
- Wat is een pelletkachel en hoe werkt het
- Dat led verlichting beter is voor het milieu
- We hebben veel geleerd over hoe de CO2
uitstoot verminderd kan worden
- Elke zaterdag worden de schoenen van
alle medewerkers gepoetst
Het was een leerzaam en leuk bezoek! Een aantal van ons zou later dan ook graag daar
willen werken.

Sint-Maarten
In de week van 11 november hebben we
hard geknutseld aan onze lampionnen.
We mochten kiezen uit zeven
verschillende lampions. Lampionnen van
kippengaas, Halloween, vlinders,
prinsessen, spinnen, sterren en
octopussen, de keuze was reuze.
Op 9 november was een grote
lampionnenshow door de hele school. Dat
was erg gezellig en er waren veel
mensen. Wij willen alle mensen nog
bedanken voor al het lekkers dat we
tijdens Sint Maarten kregen!
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Rots en watertraining
Rots en watertraining is een
weerbaarheidstraining die bestaat uit 7
lessen. Elke les begon en eindigde met een
speciale groet.
Je leerde hoe je om moet gaan met ruzies,
hoe ze te voorkomen, wat stevig staan is, hoe
je voor jezelf moet opkomen en duidelijk je
grenzen aan te geven.
We deden oefeningen zoals gronden. Bij
gronden moeten je voeten stevig de grond
voelen en je gewicht is goed verdeeld over
beide voeten. Je moet dan inademen door je
neus en uitademen door je mond dan voel je
de adem in je buik.
We leerden ook zelfbeheersing bij schoppen
en slaan. We schopten dan op een kussen en de ander moest dan stevig staan en de
energie van de ander opvangen.
Het hoogtepunt was dat we een houten plankje, met daarop een belofte door midden
hebben geslagen.
Als afsluiting hadden we een demonstratieavond voor alle ouders. Daar hebben we laten
zien we hebben geleerd. Alle kinderen kregen na afloop een diploma!
We hebben dus al drukke tijden gehad in groep 5/6. Maar er volgen er meer, ondertussen
hebben we ook al lootjes getrokken voor Sinterklaas. En ook kerst staat voor de deur.
Natuurlijk hebben we ook hier heel veel zin in!
Groetjes uit 5/6:
Matthijs, Ryan, Lama, Ruben K, Bart, Roel, Esmee, Sem,
Kaylee, Lars, Kevin, Luna, Ruben B, juf Margit en juf Mirjan
________________________________________________________________________
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Het raadselspel
De prijsvraag van de maand november luidde als volgt:
We hebben 4 goede inzendingen ontvangen.
Het juiste antwoord is: 87
Dit zie je als je het plaatje ondersteboven bekijkt.
De winnaar van deze maand is: Stefan Kroezen!
Stefan, de prijs komt snel jouw kant op!

De prijsvraag voor de maand december luidt als volgt:

Stuur uw antwoord in voor 21 december 2017!
Het antwoord op de prijsvraag kunt u mailen naar: redactiekontakt@outlook.com of
inleveren op het kopij adres (Verlengde Middenraai 53a te Nieuw-Balinge), onder
vermelding van uw naam en adres.
Onder de goede inzendingen zullen we een leuke/lekkere prijs verloten en bezorgen bij de
prijswinnaar. In de volgende editie van Kontakt ziet u de oplossing en vertellen we u wie de
prijswinnaar is geworden!
________________________________________________________________________

De redactie
van Kontakt
wenst u allen:
4
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Oliebollenactie Hervormde Kerk
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 € 17,00.

€ 6,00
€ 6,00

U kunt de oliebollen bestellen via de bestellijst of telefonisch bij:
- Martha Prins,
- Homme Prins,

tel. : 0528 - 321174
tel. : 0528 - 321214.

Ook kunt u uw bestelling mailen naar bcnieuw-balinge@hotmail.com.
Graag bestellen voor 28 december a.s.
De oliebollen worden op 29 december a.s. gebakken en bezorgd.
De opbrengst is bestemd voor de kerk.
De oliebollen actie wordt gesponsord door:
Bouwbedrijf Hilberink - Kroezon Zonwering - Kapsalon Priscilla
Strijker & Strijker - Cafetaria Troost

-

De bouwcommissie - Herv. Kerk.
________________________________________________________________________

Bericht van de Tienersoos
Hallo tieners!
We hebben weer een vergadering gehad met een nieuw
bestuur van de tienersoos.
Er zijn wel 12 (!) enthousiaste tieners die weer graag wat
leuks willen organiseren.
Super dat er weer wat nieuwe ideeën op tafel zijn gekomen en hopelijk worden deze ideeën
leuk gevonden!
We gaan proberen om als 1e activiteit een filmavond te
houden. Ook werd het idee van een slaapfeest in de soos
weer aangekaart zoals voorgaande jaren.
Meer informatie (datum, tijd etc.) volgt nog op de
Facebookpagina Teenspirit! We houden jullie op de
hoogte!
Feestelijke groetjes,
Tienersoos Teenspirit

8
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All Skin Hooghalen organiseert op donderdag 28
december 2017: Het sozen Futsaltoernooi
Plaats: Sporthal ‘De Börkerkoel’
Oude Beilerweg 27, 9431 BZ Westerbork
Tijd: De exacte speeltijden volgen nadat alle teams zich hebben
opgegeven. Het hele toernooi duurt van 9.00 uur ’s ochtends tot
22.00 uur ’s avonds.
Aanmelden: Aanmelden kan d.m.v. het bijgevoegde opgaveformulier, of via een reactie op
daandekruijf@hotmail.com.
Categorieën teams:
Jongens: 12 t/m 15 jaar (min. 1 begeleider van 18 jaar of ouder aanwezig op de bank)
Meiden: 12 t/m 15 jaar (min. 1 begeleider van 18 jaar of ouder aanwezig op de bank)
Dames: 16 t/m 23 jaar*
Heren: 16 t/m 23 jaar*
*Identificeren is verplicht wanneer de organisatie twijfels heeft over de opgegeven leeftijd.

Kosten: €10,- per team
Een team bestaat uit minimaal 5 personen. Elke soos kan per categorie meerdere teams
aanmelden, waarvan in ieder geval één team zal worden ingedeeld (de extra aangemelde
teams worden alleen ingedeeld als hiervoor voldoende tijd en ruimte in het
speelprogramma is). Gemengde teams worden ingedeeld onder de jongens- c.q.
herenteams.
Fairplay cup: Naast een beker voor de winnaars wordt er ook gestreden om de fairplay cup.
Per categorie is er één beker te verdelen.
Bij vragen kunnen jullie contact opnemen met:
Daan de Kruijf, daandekruijf@hotmail.com, 0654982134
De organisatie hoopt van alle jeugdsozen een team te ontvangen, zodat we er een leuk
toernooi van kunnen maken de 28e!
Opgaveformulier vóór 18 december 2017 inleveren bij Daan de Kruijf.
De bevestigingsbrief en het verzoek om de bijdrage over te maken ontvangen jullie uiterlijk
op vrijdag 22 december.Het rekeningnummer waarop wij de bijdrage verwachten is NL47
RABO 0306549085. Ten name van Stichting werkgroep welzijn Hooghalen, o.v.v. de naam
van je soos.
Naam soos:

______________________________________________________

Contactpersoon:

______________________________________________________

Telefoonnummer: ______________________________________________________
Email:
Aantal
_____
_____
_____
_____

______________________________________________________
teams:
jongensteam(s)
meidenteam(s)
damesteam(s)
herenteam(s)
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Recept: de perfect gevulde kalkoen uit de oven

Voor de vulling:
Voor de kalkoen:
12 gehalveerde pruimen
1 kalkoen van ongeveer 6 kg
12 gehalveerde, gedroogde abrikozen
450 gram ongezouten boter, gesmolten
120 gram donkere rozijnen
4 eetlepels ongezouten, zachte boter
60 gram gedroogde bessen
1 fles droge witte wijn
60 ml bourbon
2 winterwortels, in grove stukken
4 eetlepels ongezouten boter
2 pastinaken, in grove stukken
2 goudreinetten in kleine blokjes
2 stengels bleekselderij, in stukken
2 grote uien, grof gesnipperd
1 ui, in grove stukken
2 stengels bleekselderij in kleine blokjes
Zout en peper
2 theelepels zonnebloemolie
500 ml gevogeltebouillon
120 gram grofgehakte walnoten
3 eetlepels bloem
80 gram ongezouten macadamia’s
Kaasdoek
80 gram ongezouten cashewnoten
Kernthermometer
4 plakken brioche in dobbesteentjes gesneden, 1 dag oud
240 ml kippenbouillon
240 gram verse cranberry’s
1 theelepel gemalen kruidnagel
1 theelepel kaneel
1 theelepel gemalen gember
Snufje cayennepeper
1 theelepel fijngehakte peterselie
3 grote eieren, los geklutst
Zout en peper
Houd er rekening mee dat een kalkoen aardig lang in de oven moet en dat het sterk
afhankelijk is van de grootte. Houd als graadmeter aan dat per kilo, de kalkoen minstens
40 minuten in een op 180 graden voorverwarmde oven nodig heeft. Tot slot: de vulling
moet een nacht staan, houd daar dus rekening mee.
Tip: lees het hele recept tenminste één keer van te voren door, zodat je een idee hebt wat
je precies moet doen en hoeveel tijd het zal kosten.
Het recept
Begin met het maken van de vulling door de pruimen, abrikozen, rozijnen en bessen samen
met de bourbon in een kom een nacht te laten weken. Spoel de volgende dag je kalkoen af
met koud water, droog ‘m af met keukenpapier en laat gedurende 2 uur op
kamertemperatuur rusten. Ga ondertussen verder met de vulling door de boter te smelten
in een ruime pan en voeg de appels, uien en bleekselderij toe. Bak onder continu roeren
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totdat de ui zacht is en de selderij gaar, dit duurt ongeveer 10 minuutjes. Zet het mengsel
apart.
Verwarm twee eetlepels zonnebloemolie in een pan op middelhoog vuur en rooster hier de
noten in. Roer continu totdat ze goudbruin zijn. Doe het ui-mengsel samen met de brioche
en kippenbouillon in een kom en meng goed. Voeg het gewelde fruit, de noten en de rest
van de ingrediënten toe en kruid met zout en peper. Gebruik sla couverts of je handen om
het mengsel voorzichtig te mengen.
Verwarm je oven voor op 230 graden. Doe de gesmolten boter samen met de witte wijn in
een kom en vouw je kaasdoek 2 keer door midden, zodat je vier lagen hebt. Leg de
kaasdoek in het vloeibare mengsel en laat weken.
Leg de groenten in een grote ovenschaal en leg hier een rooster op. Leg vervolgens de
kalkoen met de borst omhoog op het rooster. Als je een dergelijk rooster niet hebt, leg de
kalkoen dan direct op de groenten. Kruid de binnenkant van de kalkoen met peper en zout
en vul met de vulling.
Let op dat je de kalkoen niet te vol stopt. Vouw de “nekflap” onder de kalkoen en zet vast
met kleine satéprikkers. Smeer de kalkoen in met de zachte boter en kruid met peper en
zout.
Haal de kaasdoek uit de kom en wring voorzichtig uit, zorg dat deze doek nog nat blijft,
maar niet té. Bedek de kalkoen met de doek en zet de schaal in de oven. Bak ongeveer 30
minuten en smeer vervolgens met een kwastje de kaasdoek en onbedekte stukken kalkoen
in met het kookvocht.
Verlaag de temperatuur naar 175 graden en rooster de kalkoen nog 2 uur terwijl je ‘m elk
half uur invet. Als de groenten te donker worden, voeg dan een klein beetje water of
bouillon toe.
Haal na 2,5 uur voorzichtig de kaasdoek van de kalkoen af en keer de schaal om. Smeer de
kalkoen weer in met het kookvocht en als dit er niet meer voldoende is, smeer het dan in
met boter en wijn. Hoe langer de kalkoen in de oven staat, hoe fragieler het vel wordt. Pas
dus op als je het insmeert. Rooster de kalkoen nog 30-60 minuten, weer ieder half uur
insmerend.
Plaats vervolgens een kernthermometer in het dikste gedeelte van de dij, maar zorg dat de
pin niet tegen het bot aan zit. Als het goed is, is de kerntemperatuur van het vlees nu 82
graden en die van de vulling tussen de 60 en 70 graden. Als de poten nog niet gaar zijn,
smeer het vlees dan opnieuw in en rooster nog 20-30 minuten in de oven.
Haal de kalkoen uit de oven en laat 30 minuten rusten op een serveerschaal. Maak
ondertussen de jus: zeef de sappen uit de ovenschaal, gooi de groenten weg. Laat het
kookvocht even staan totdat het vet er bovenop drijft, dit duurt ongeveer 10 minuten.
Schep voorzichtig met een lepel het vet van de saus af. Meng de gevogeltebouillon met de
bloem.
Zet de ovenschaal op een vuur en voeg het bouillonmengsel toe. Gebruik een houten spatel
om de aangekoekte resten in de schaal los te schrapen. Breng het mengsel aan de kook en
laat koken totdat het een beetje is ingedikt. Voeg de kooksappen toe en kook tot de
gewenste dikte. Als het goed is heb je nu iets minder dan een halve liter jus. Kruid met
zout en peper naar smaak, zeef en serveer bij de kalkoen.
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Kerstconcert vrijdag 22 december
Dit jaar zal het jaarlijkse kerstconcert van Christelijke Muziekvereniging Irene uit
Nieuweroord plaatsvinden op vrijdag 22 december.
In samenwerking met het Christelijke Dameskoor Joy uit Noordscheschut/Nieuweroord
zullen wij de kerstperiode feestelijk van start gaan.
Het concert vindt plaats in de Cirkel te Noordscheschut.
Aanvang om 19:30 uur.
Kerstnacht-rondgang: Wijziging route
Tijdens de kerstnacht-rondgang hebben wij dit jaar een andere route dan voorgaande
jaren. We kunnen helaas geen exacte tijden aan u doorgeven, maar we zullen ons best
doen om ons hoorbaar te maken.
Volgorde route (we starten rond 22.40 uur)
• Nabij het dorpshuis Nieuw-Balinge
• Nieuweroord, Slag
• ’t Meer, net over het viaduct richting Elim
• Noordscheschut, kruising Vijzel – de Komenij
• Noordscheschut, kruising Rahderweg – Dirk ten Heuvelstraat
• Siberië
• Tiendeveen, Haarweg
• Tiendeveen, naast de Hervormde Kerk

_____________________________________________________________________________________
Oud papier
De meester Sieberingschool wil iedereen weer bedanken voor het ingezamelde oud papier.
In de maand september hebben we voor €741,- oud papier opgehaald!
________________________________________________________________________

Wilt u adverteren in Kontakt?
Dat kan!
Mail naar redactiekontakt@outlook.com
12
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Bericht van Natuurmonumenten
Werkzaamheden in het Mantingerveld
Boompjes verwijderen op een kleinschalige manier.
Het is bijna ouderwets handwerk, dat de komende
maanden in het Mantingerveld gebeurt.
Maar zo blijft dit heerlijke wandelgebied wel een open heidegebied met karakteristieke
planten en dieren.
Wat gaan we doen?
Stikstof is junkfood voor planten zoals grassen, bramen en brandnetels. Dat gaat ten koste
van de zeldzamere heideplanten. Bovendien zorgt stikstof er voor dat open gebieden
sneller dichtgroeien tot bos. Dat is hier in het Mantingerveld aan de hand. In de komende
maanden verwijdert de aannemer handmatig alle opslag zoals Amerikaanse vogelkers.
Alleen bijzondere soorten, zoals de jeneverbes, mogen blijven staan. Dit werk staat niet op
zichzelf. Volgende jaren zal met schapen of geiten drukbegrazing uitgevoerd worden, om
de groei van boompjes en struiken er onder te houden.
Wat betekent het voor u?
Het blijft gewoon mogelijk om te wandelen over het Mantingerveld, ook tijdens de
werkzaamheden. Maar u kunt straks extra genieten van schapen aan het werk en meer
openheid in het landschap.

_____________________________________________________________________________________
Kerstdiner voor 60+ers
In dorpshuis “de Heugte” op vrijdag 15 december 2017.
Inloop vanaf 11.30 uur!
Eigen bijdrage € 6,50 p.p.
Graag opgeven voor 11 december a.s.
bij:
Anneke Kroezen
361256
Margot Kraijesteijn
321377
José Post
321354
Of stuur een mail naar josepost4@hotmail.com.
________________________________________________________________________
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Ingezonden verhaal
KERST-KOALA
Het was oorlog, en speelgoed was er niet veel. Ik speelde met de vooroorlogse poppen van
mijn veel oudere zusjes, de geweldige stenen blokken waar mijn vader nog kastelen mee
had gebouwd en met de goede oude Mobako, heerlijk huizen maken op de grote eettafel.
Ik kan me niet herinneren dat ik nieuw speelgoed miste, maar ik was dan ook nog heel
klein. Later kwam er wel een vaag verlangen naar iets eigens, iets van mezelf, maar ik was
te jong om daar echt last van te hebben.
Toen de oorlog voorbij was, begon het reizen van mijn vader. Al gauw reisde hij de wereld
rond voor die bekende lampenfabriek in het Zuiden van het land. Dat waren geen kleine
reisjes. Soms weken, maar ze duurden ook regelmatig drie maanden of iets dergelijks. En
ik weet nog, dat we dan met z’n allen naar Schiphol gingen om hem uit te zwaaien. Dat
ging gepaard met veel huilen- van mijn moeder en zusjes, maar ik herinner me vooral mijn
eigen verdriet en eindeloze huilpartijen, want ik kon zo’n lange tijd niet overzien en miste
hem deerlijk. Het was dan ook altijd een zaligheid als papa weer thuis was en zijn jas en
hoed aan de kapstok hingen. Naar verluid ging ik dan vóór hem staan, keek heel ver
omhoog (hij was twee meter) en zei dan zachtjes: -ben je thuis pap?Ja, hij was weer thuis en dat was altijd een feest. En één ding was een vaste regel: met
Kerstmis was hij er altijd. Ik weet nog goed dat hij eens trots vertelde dat hij tegen zijn
baas had gezegd: -ja, amme hoela, maar met Kerst ben ik thuis!- En zo geschiedde in die
dagen.
Ik was nog heel klein toen hij op een keer vlak voor Kerst thuis kwam uit Australië, en een
zak vol pakjes bij zich had. Iedereen heel nieuwsgierig natuurlijk, maar hij gaf geen krimp
en legde ze allemaal onder de mooi versierde kerstboom. –Dat is voor kerstavond!straalde hij. Stiekem voelde ik aan de pakjes. Kerstavond was morgen en ik kon nauwelijks
wachten.
Toen op de avond voor Kerstmis de kaarsjes waren aangestoken, wij alle kerstliedjes
hadden gezongen die we kenden en mama de chocolademelk had ingeschonken, gaf papa
een teken. Berdine mocht eerst, want zij was de oudste, tien jaar ouder dan ik. Stralend
maakte zij haar pakje open. Daarna mocht mijn zus van negen jaar ouder en toen mijn
zeven jaar oudere broer. Als laatste mocht mama, want papa hield het spannend. Ik was
helemaal verstijfd. Toen zei hij tegen mij: - nu mag jij-, en ook: -dit is nu eens iets,
helemaal voor jou alleen!- Ik weet nog dat ik voorzichtig deed, vanwege het mooie
papiertje, maar tenslotte was het open en keken twee oogjes mij lief aan. Een zacht
beertje met dikke pootjes en ronde oortjes. –Dat is een koala-beertje-, zei papa, -die
hebben ze alleen maar in Australië!- Ik kon helemaal niets zeggen, drukte de knuffel dicht
tegen me aan en liet hem niet meer los. Wat was ik blij! Ik gaf papa een kusje en zei toen
zachtjes: -eige beertje-. En dat is hij gebleven. Ik sleepte Eige Beertje overal mee naar
toe, naar de kindernevendienst in de kerk, naar de kleuterschool, naar oma en naar de
buren. Hij moest natuurlijk ook bij me slapen, zonder hem deed ik geen oog dicht. Als ik
hem niet over de grond met me mee sleepte, zat hij op mijn bed. Ook toen ik groter werd.
Toen ik negentien was, ging ik naar Amsterdam om mijn opleiding te volgen. Mijn al wat
oudere vader en moeder verhuisden in die tijd naar een service-flat, zoals dat toen heette.
De eerste keer dat ik in hun nieuwe huis kwam, had ik maar één prangende vraag: -Waar
is Eige Beertje? Want ik was hem kwijt, hij was nergens te vinden. Niemand wist het. Mijn
moeder was nogal opruimerig, ze had een heleboel weggedaan, -wat heel begrijpelijk is bij
een verhuizing- maar ik miste mijn dierbare boeken en een hele stapel tekeningen, want ik
zat altijd te tekenen. Maar het ergste was natuurlijk Eige Beertje. Nergens was hij. De
andere kinderen waren allang het huis uit. Ik was heel verdrietig, zo groot als ik was, maar
hij was er niet en ik ging met lege handen weer naar mijn kamer in Amsterdam.
Lange jaren gingen voorbij. Ik studeerde, trouwde, kreeg kinderen, werkte, mijn leven
ontrolde zich.
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Later, vele jaren later, vierden we Kerstmis met onze drie kinderen en mijn oudste zusje
Berdine erbij. Ze was weduwe en bracht de Kerstdagen bij ons door.
Met een geheimzinnig gezicht legde ze wat pakjes onder de kerstboom.
-Jij mag eerst!- zei ze streng tegen mij, en nietsvermoedend maakte ik het pakje open
waar mijn naam op stond. Er zat een heel mooi papiertje om,
maar tenslotte was het open en staarden twee lieve oogjes mij
aan. Verbijsterd zei ik zachtjes: -Eige Beertje!-. Want je
gelooft het niet, maar hij was het echt. Ze had hem “gered” bij
mijn ouders’ verhuizing en voor mij bewaard, lang, lang
geleden. En een beetje vergeten. En haar zolder eens
opgeruimd. Toen herinnerde ze zich mijn grote kinderliefde.
En daar was hij weer! Mijn oude afgeknoedelde koala-kerstknuffel. Met Eige Beertje tegen mij aan nam ik mijn allerliefste
zusje in mijn armen. We moesten allebei een beetje huilen.
Dat werden toen hele mooie Kerstdagen. En Eige Beertje? Die
zit alweer jaren op zijn eigen plekje en ik zie hem elke dag.
Soms praat ik een beetje tegen hem. En dan hebben we ’t er
over, dat dat liefste zusje nog maar een tijdje moet blijven
leven, als het kan, want we kunnen haar niet missen.
Alexandra van’t Veer
________________________________________________________________________

Kerstconcert in de Heugte

Het koor bestaat
uit 45 zangers,
5 muzikanten en
een gekwalificeerde
dirigent!

KERSTCONCERT
ZALENCENTRUM / DORPSHUIS “DE HEUGTE”
NIEUW – BALINGE
ZONDAG 17 DECEMBER 2017
AANVANG: 14.00 uur, ZAAL OPEN 13.00 uur!
Kaarten in de voorverkoop € 3,50 p.p.
(bij José of in de Heugte)
inclusief kopje koffie / thee!
Aan de zaal € 4,50 p.p.
Dorpsblad Kontakt 2017
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Ook dit jaar organiseren wij weer een kerstmarkt en wel op

zaterdag 16 dec. van 15.00 tot 22.00 uur

Wilt u uw hobby tentoonstellen, of kerstartikelen te koop aanbieden, of uw eigen gebakken knieperties/oliebollen/cupcakes/enz.
aan de man brengen? Dat kan allemaal! Bel naar onderstaand nr.

Standplaats is gratis!

Opgeven kan tot 13 december.
Ook bij ons te koop: gerookte paling!

NB: Omdat de verkoop van gerookte paling afgelopen jaar vrij
snel ging, horen wij graag vroegtijdig (voor 13 dec. s.v.p.) of u
hiervoor belangstelling heeft, zodat iedereen tevreden naar huis kan.

Graag tot ziens op 16 december a.s.
Jan en Aukje Slomp
Voornweg 1 / Verl. Middenraai 61
Tel: 06-25390885
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Nieuws van Bi’j Oons
Dag iedereen,
Wat was het een drukte van belang tijdens
Sint-Maarten! We hebben meer dan 50
kinderen verwelkomt in ons theehuis. Voor
iedereen stond er een lekkere cupcake of
muffin klaar met een glaasje ranja. Na het
zingen van een mooi Sint-Maartenliedje
konden de kinderen nog wat lekkers
uitzoeken voor thuis. Aan het einde van de
avond was al het lekkers op!
Nu ook Sinterklaas achter de rug is, kunnen we ons focussen op de kerstmarkt. Er komt
een strovlechtster, we hebben een kraam met verse kniepertjes en een kraam met kaas en
stroopwafels voor Gambia. Ook Stichting Vanboeijen staat er met een kraam met
kunstvoorwerpen en zelfgemaakte kaarsen. Daarnaast staat er een kraam met
zelfgemaakte trommels en boeken. Natuurlijk staat Ladybug met een kraam vol prachtige
kerstbakjes en bloemstukken. Uiteraard kunt u genieten van gerookte paling, snert en
broodjes braadworst of hamburger.
Kortom, het belooft een gezellige markt te worden 16 december!
Overigens is het nog steeds mogelijk om je op te geven voor een kraampje op de
kerstmarkt. Dat kan via tel: 06-25390885.
Graag tot ziens op de kerstmarkt!
Rest ons nog het menu voor de maand december en een gedeelte van januari:

8 december:
Patat met snack

15 december:
Chinese rijsttafel

22 december:
Gourmetten

29 december:
Stamppottenbuffet

5 januari:
Verschillende groenten,
met aardappelen en
schnitzel
12 januari:
Diverse Mexicaanse
gerechten

Heeft u trek gekregen na het lezen van dit menu? Aanschuiven kan iedere vrijdag vanaf
18:00 uur. Meldt u zich de donderdag ervoor wel even aan via tel: 06-25390885 en uw
bord staat klaar.
Vriendelijke groet,
Jan en Aukje
Dorpsblad Kontakt 2017
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Een interview met… Henk Hilberink
In 1995 werd Henk Hilberink (60 jaar) al eens
geïnterviewd voor Kontakt (toen door Peter Bos). Nu, 22
jaar later, vonden we het hoog tijd worden om hem nog
eens te bezoeken. Op een woensdagavond in november werden we verwacht op het adres
waar Hilberink bouwbedrijf BV, gevestigd is. Henk is in 1983 met Chieneke getrouwd.
Samen hebben ze 4 kinderen: Maarten, Dirk, Rick en Hilde.
Henk is in 1957 in Ommen geboren en is in 1958 samen met zijn ouders naar NieuwBalinge verhuisd. In dat jaar hebben zijn ouders het bouwbedrijf van de familie Vos
overgenomen. In 1974 ging Henk bij zijn vader in het bedrijf werken en in 1985 nam hij
het bedrijf over. Met de wijsheid die Henk nu heeft, zegt hij dat hij het toen misschien
anders gedaan zou hebben. Hij zou voor de richting weg- en waterbouw gekozen hebben
omdat dit hem altijd aangetrokken heeft. “Maar dat kan ik makkelijk zeggen nu ik 60 ben”,
aldus Henk. In de jaren ‘82/’83 was er, door de
enorm hoge rentes (12%, 13%), sprake van een
bouwcrisis, waardoor hij in het begin maar 2 man
personeel in dienst had. In de loop der jaren is het
bedrijf steeds groter geworden en momenteel heeft
het bedrijf 20 werknemers in vaste dienst, waarvan 4
personen kantoorwerkzaamheden verrichten.
Daarnaast huren ze van vaste partijen o.a.
metselaars en loodgieters in. Hilberink bouwbedrijf
BV is een bouwbedrijf in de ruimste zin van het
woord. Men kan er terecht voor nieuwbouw, verbouw
en onderhoud voor zowel de particuliere- als
zakelijke markt en semi overheid. Als voorbeeld van
de semi overheid en zakelijke markt legt Henk uit
dat ze het onderhoud doen van scholen in
Hoogeveen en Midden-Drenthe en in een fabriek in
de voedingssector. Dit is een aparte tak van sport,
vergt een andere werkmethode en er is sprake van
andere regelgeving.
Het werkgebied bevindt zich voornamelijk (voor ongeveer 90%) in de driehoek Assen,
Meppel en Emmen. Het bedrijf is constant in ontwikkeling, regelgeving en bouwbesluiten
veranderen en er vindt doorlopend scholing van de werknemers plaats om hun kennis en
kunde up to date te houden. Het bedrijf is VCA** gecertificeerd, wat zich richt op het
bewust veilig werken. Daarnaast is het bedrijf gecertificeerd als maatschappelijk
verantwoorde onderneming (MVO). Ze gaan op een bewuste manier om met afval
scheiden, gebruik van duurzame energie en materialen, en bij het bedrijf wordt energie
opgewekt door zonnecollectoren. Ook worden er diverse verenigingen gesponsord, dit alles
maakt een klein deel uit van MVO.
Henk benoemt dat hij het jammer vindt dat er weinig instroom van jonge bouwvakkers is.
Jaren geleden waren er nog zo’n 300.000 mensen werkzaam in de bouw. Momenteel zijn er
geen 100.000 mensen meer werkzaam in de bouw. Dit is in de optiek van Henk te weinig
om de markt mee te vullen. Dit is volgens hem een zorgelijke ontwikkeling. Deze terugloop
is ook te zien bij de opleiding Bouwmensen in Ruinen. Waar ze vroeger 300 leerlingen in
dienst hadden, zijn dat er nu nog maar 60/70. “Als dit nog verder terugloopt is er over 5
jaar helemaal geen bouwopleiding meer”, zo geeft Henk aan.
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Als we vragen wat zijn werk als directeur inhoudt, dan vertelt Henk dat hij als directeur in
de eerste plaats verantwoordelijk is. Hij bepaalt het beleid, houdt zich bezig met het
binnenhalen van het werk en zijn agenda puilt uit van de bouwvergaderingen. Daarnaast
houdt hij zich o.a. bezig met de planning. Henk zegt: “Jammer genoeg loop ik niet meer
met een hamer op de bouw.” Vaak is hij om 06.00 uur al op kantoor aanwezig en doet hij
na het avondeten nog diverse avonden door tot 21.00 uur. Ook bezoekt hij regelmatig nog
wel klanten ’s avonds en is hij bestuurslid her en der. Als kleine ondernemer ben je nogal
wat uren in de weer en voor een aantal opdrachtgevers 24 uur per dag bereikbaar. Ook
willen ze een goede service bieden
en degelijk en betrouwbaar wil zijn.
Henk benoemt dat ze hun uiterste
best doen om ervoor te zorgen dat
de klant tevreden is en dat de
klanten krijgen waarvoor ze betalen.
“En als wij fouten maken, dan
worden ze opgelost”, zo geeft Henk
aan. Hij ziet het werk als een
uitdaging en kan genieten als hij
later langs een bouwproject rijdt. Hij
zegt: “Ik ben trots op hetgeen wij
met elkaar gemaakt hebben”.
De 4 kinderen van Henk en Chieneke werken niet in het bedrijf. Ze hebben allen een druk
bestaan, maar zijn desondanks behulpzaam in het bedrijf. Henk gaf tevens aan veel
waardering te hebben voor zijn vrouw, die hem altijd gesteund heeft. Hoe lang Henk nog
door gaat met zijn bedrijf, blijft werken en of de kinderen het bedrijf over gaan nemen is
nog niet duidelijk. Als we Henk vragen naar plannen voor de toekomst, dan geeft hij aan
graag gezond te blijven. Daarnaast wil hij op termijn zijn bedrijf graag goed overdragen.
Hij hoopt dat zijn bedrijf dan wordt voortgezet in de trend waarin hij het bedrijf heeft
geleid en heeft opgebouwd.
Wij vroegen ons af of Henk naast zijn werkzaamheden ook hobby’s heeft. Daarop
antwoordt hij dat hij wat met muziek en tuinieren heeft. Tevens vragen we hem wat
Nieuw-Balinge voor hem betekent. Henk geeft aan dat het een mooi en rustig dorp is om te
wonen. De natuur vindt hij prachtig en de voorzieningen zijn binnen handbereik. Hij vindt
het mooi dat de verenigingen in het dorp levendig zijn. Door verschillende verenigingen te
sponsoren probeert Henk een bijdrage te leveren aan het verenigingsleven. Hij doet dit niet
om zijn bedrijf op de kaart te zetten, maar om zijn steentje bij te dragen aan de club.
Desgevraagd geeft Henk aan dat hij Kontakt met veel plezier leest en zegt hij te hopen dat
het blad levensvatbaar blijft.
Ten slotte krijgt de redactie van Kontakt een rondleiding in het mooie bedrijf, wat beschikt
over diverse ruimtes waaronder een grote werkplaats met verschillende machines. Henk
legt uit dat grote partijen door de grote timmerfabriek worden gefabriceerd, omdat er
teveel eisen aan worden gesteld om dit zelf te doen.
Voor meer informatie kunnen mensen een kijkje nemen op de website van het bedrijf:
http://hilberink-bouwbedrijf.nl.
We bedanken Henk voor zijn gastvrijheid en wensen hem veel succes met zijn bedrijf, wat
volgend jaar 60 jaar bestaat!
E. & R.
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Uitnodiging Kerstzanguurtje
Maandagavond 18 december 2017
Thema:
Is het licht aan?
Allen heel hartelijk welkom in “de Heugte”.
Inloop vanaf 19.45 uur.
Er is gratis koffie of warme chocolademelk.
Aanvang om 20.10 uur.
Net als voorgaande jaren hebben de kerken van Nieuw-Balinge en omstreken een
kerstzanguurtje georganiseerd.
Kom gezellig samen zingen en/of luisteren naar mooie kerstliederen.
Met medewerking van zanggroepje familie Vos uit Noordscheschut.
Gert Neutel op het keyboard.
Meditatie door voorganger dhr. Hans Lowijs.
________________________________________________________________________

Even voorstellen… Mulder Agri Shop
Wij zijn Jan en Brenda Mulder. Samen met onze
dochters Mariëlle, Angelique en Natascha wonen
wij op het bedrijventerrein van Geesbrug. Daar
hebben wij het bedrijf Mulder Agriservice
opgezet. Maar na een aantal jaren zijn we uit ons
jasje gegroeid. Daarom hebben wij afgelopen juli
het voormalig pand van Fixet/Mennink aan de
Coevorderstraatweg gekocht. In ons huidige
pand hebben wij nu de werkplaats groter en ruimer. Aangezien de machines tegenwoordig
steeds groter worden hebben we dat nodig.
In onze werkplaats kunt u terecht voor onder andere onderhoud, reparatie, hydrauliek enz.
Ook hebben wij een servicewagen waarmee we bij de klanten langs kunnen. In deze wagen
zit ook alles voor hydrauliek. Voor allerlei reparaties komen wij dus ook op locatie. Op onze
nieuwe locatie zijn wij sinds september druk bezig geweest om de winkel weer op te
frissen. Na heel wat avonduurtjes en veel verf verder, hebben wij vorige week onze deuren
geopend van onze winkel Mulder Agri Shop. U kunt bij ons in de winkel terecht voor van
alles. Van schroeven, moeren, trekkerdelen, gereedschap, speelgoed, schoeisel en
werkkleding noem maar op...
Bent u nieuwsgierig geworden? Kom gerust een keertje langs om te kijken wat we u te
bieden hebben. Of kom langs op onze:
OPEN DAG OP 16 DECEMBER
Mulder Agri Shop
Van 11.00 uur tot 16.00 uur
Coevorderstraatweg 44
Geesbrug
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Graag zien we u een keer in onze shop!
Jan en Brenda Mulder
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Mededelingen van Plaatselijk Belang
ANWB AutoMaatje
Bent u zelf minder mobiel en voor uw vervoer
afhankelijk van anderen? En moet u daardoor
teveel thuisblijven? Met ANWB AutoMaatje komt u
weer onder de mensen!
Wat is ANWB AutoMaatje?
ANWB AutoMaatje is een vervoersservice waarbij vrijwilligers minder mobiele
plaatsgenoten op verzoek vervoeren. Vrijwillige chauffeurs gebruiken daarvoor hun eigen
auto. U kunt gebruik maken van AutoMaatje voor vervoer naar het ziekenhuis, de dokter of
de fysiotherapeut. Ook kunt u AutoMaatje inschakelen om iemand te bezoeken, naar de
kapper te gaan, naar een toneelvoorstelling of gezellig te gaan winkelen. Aanmelden voor
ANWB AutoMaatje is gratis. U betaalt alleen een kleine onkostenvergoeding van 30 cent
per kilometer per rit aan de vrijwilliger.
Aanmelden
Wilt u gebruik maken van AutoMaatje? Bel dan naar 088 16 51 200 of zie
www.welzijnswerkmd.nl. Wilt u meer informatie (of u aanmelden als vrijwilliger) kunt u ook
mailen naar wm.scholma@welzijnswerkmd.nl.
Nieuwe dienstregeling 2018
(Qbuzz Groningen/Drenthe) gaat in per 10 december a.s.
Op diverse buslijnen zijn wijzigingen, zoals andere vertrektijden of een gewijzigde route,
waardoor er haltes vervallen of bijkomen. Ook zijn er lijnen die vaker of minder vaak gaan
rijden.
Bijvoorbeeld:
-Lijn 37 Westerbork - Hoogeveen rijdt minder vaak. In vakantieperiodes rijdt lijn 37 als
LijnBelBus.
-Belbus 237 komt per 10 december a.s. geheel te vervallen.
-Lijn 22 Emmen – Zweeloo – Westerbork – Beilen – Assen. Alle ritten van lijn 22 worden
als vaste bus gereden en hoeven niet meer telefonisch gereserveerd te worden. Afhankelijk
van het moment van de dag rijdt er een normale bus of een 8-persoonsbus.
Voor meer informatie zie: https://9292.nl/nieuws/nieuwsoverzicht/nieuwe-dienstregeling.

_____________________________________________________________________________________
Een nieuw redactielid stelt zich voor!
Hoi, mijn naam is Ramon van der Sleen, 30 jaar, en ik wil me graag aan u voorstellen.
Sinds een jaar of zeven woon ik in Nieuw-Balinge samen met Bryan, in het bungalowpark.
Wellicht kent u me al van het Zomerfeest, maar vanaf heden ga ik me ook inzetten als
redactielid van het dorpsblad Kontakt. Ik vind het erg leuk en een hele eer dat ik door de
overige leden gevraagd ben voor deze taak. Ik ga me dan ook voor de volle 100% inzetten
voor dit leuke, maar vooral informatieve blad. De eerste vergadering heb ik inmiddels bij
mogen wonen. Het werd me al meteen duidelijk dat dit blad niet zomaar tot stand komt
iedere maand! Ik hoop dan ook dat mijn bijdrage waardevol
zal zijn. Heeft u suggesties of op- of aanmerkingen, dan horen
we dit natuurlijk graag!
Vriendelijke groet,
Ramon van der Sleen
Dorpsblad Kontakt 2017
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Bericht van Coöperatie
Sterk Midden-Drenthe u.a.
Glasvezelnetwerk
Vanaf maart 2017 wordt in het buitengebied van
onze gemeente het glasvezelnetwerk van Sterk
Midden-Drenthe aangelegd. Eerst de hoofdroutes in de straten en daarna de verbindingen
naar de huizen toe. Vervolgens wordt de kabel in uw huis op de muur gemonteerd
(bijvoorbeeld in de meterkast).
Tijdens de montage wordt de verbinding tussen uw huis en de centrale schakelkast (POP)
gemeten (voor Witteveen en Nieuw-Balinge staat deze POP in Witteveen vlak bij het
voetbalveld). Als deze goed is, wordt uw lijn ‘klaar gemeld’ aan de partij die de belichting
verzorgt en aan de dienstenleveranciers (onze providers: Fiber, Trined, Stipte en
WeServe). Dit stadium noemen wij RFA (Ready For Activation = klaar voor activatie). Uw
huisaansluiting is klaar voor snel internet. Vanaf dat moment zijn de
dienstenleveranciers/providers aan zet. Zij gaan dan voor die popgebieden waar de
verbindingen zijn vrijgegeven afspraken maken met abonnementhouders voor het
activeren van de nieuwe abonnementen.
Vanuit POP Beilen, waar we aangesloten zijn op het landelijke netwerk, worden de andere
schakelkasten verbonden. Dat gaat niet allemaal tegelijk, maar in een specifieke volgorde.
Die volgorde wordt bepaald door de aanleg, het graafwerk en daarna de verbinding die
wordt gelegd tussen de POP’s onderling. Eenvoudig gezegd: ons glasvezelnetwerk bestaat
uit twee ringen. Op de onderstaande afbeelding kunt u dat zien. De nummering bij de POPlocaties geeft de volgorde van schakeling met de centrale POP in Beilen aan. Volgens deze
volgorde wordt de verbinding met het landelijke netwerk opgebouwd.

U begrijpt dat de gekozen volgorde de meest efficiënte volgorde is. Daarom wordt in deze
volgorde het netwerk verder uitgerold/gebouwd. Dat het ene dorp eerder aan de beurt is
dan het andere heeft hiermee te maken.
POP-gebied 8: Witteveen/Nieuw Balinge
Witteveen en Nieuw-Balinge zijn aangesloten op de POP in Witteveen. De planning van het
POP-gebied van POP8 Witteveen is als volgt:
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Volg onze planning
Installeer onze App (Glasvezel smd) op uw smartphone of tablet, waarin u de planning op
de voet kunt volgen. Of kijk op de planning op onze website. Houd uw brievenbus goed in
de gaten voor de aankondiging van huisaansluitingen door de BAM. Binnen een aantal
weken zal de provider u telefonisch of per e-mail benaderen voor het maken van een
afspraak om uw abonnement te activeren. Controleer hierbij ook uw spam-map in uw email box. Het kan voorkomen dat de mail bij de ongewenste mail terecht is gekomen.
Opzeggen oude provider
Een andere factor van belang is de opzegtermijn waarmee u als klant te maken heeft. Voor
alle duidelijkheid: zeg nooit het bestaande abonnement op voordat uw nieuwe wordt of is
geactiveerd. Het activatiemoment krijgt u te horen van uw nieuwe provider. Gooi geen
oude schoenen weg voor u beschikt over nieuwe.
Opzegtermijn
Alle inschrijvers voor ons project die in het afgelopen jaar geen nieuwe verbintenis zijn
aangegaan met hun bestaande provider, hebben een wettelijke opzegtermijn van 1 maand
bij hun provider. Zakelijke abonnementen dienen meestal uitgediend te worden. Als
coöperatie adviseren wij u om in de overgangsperiode van de ene dienstenaanbieder naar
de nieuwe op ons netwerk minimaal 1 week overlap van beide dienstenleveranciers aan te
houden. Zo weet u zeker dat u in de overgangsfase niet zonder telefoon, tv en internet
komt te zitten. De ervaring leert dat bij het beëindigen van bestaande providerdiensten
nog weleens wat misgaat. Bijvoorbeeld bij het overdragen van een telefoonnummer. Door
deze overlap van een week aan te houden wordt dat risico flink verkleind.
Klachten of vragen over de aanleg
Mocht tijdens de graafwerkzaamheden een klacht of vraag met betrekking tot de aanleg
door de BAM ontstaan, dan kunt u contact opnemen met de BAM: via telefoonnummer
085-0479062 of mailen naar bam-csmd@bam.nl. Verder heeft elke ploeg altijd een
voorman, herkenbaar aan een geel hesje, die u kunt aanspreken. Maar gezien de
ervaringen tot nu toe gaan we ervan uit dat dit niet nodig zal zijn.
Stappenplan tijdens de uitrol
Wat betekent de uitrol van het glasvezel voor u? Wat en wie kunt u thuis allemaal
verwachten tijdens de aanleg? U leest het in onderstaand stappenplan. De planning van de
providers en de aannemer lopen overigens langs elkaar heen. Het kan dus zijn dat de
provider al eerder contact met u heeft opgenomen dan bij stap 4.
1. De schouwer komt langs
BAM komt langs om samen te bepalen wat de beste plek is om de aansluiting in uw woning
te installeren. Standaard wordt het modem in de meterkast geplaatst, maar als u de
voorkeur aan een andere plaats geeft kan dat. Uiteraard zolang deze plek makkelijk
benaderbaar is en de montagekosten passen binnen de businesscase. De plek van het
modem moet zich in principe binnen twee meter van de voorgevel bevinden. Verder bekijkt
de schouwer hoe de glasvezel het beste vanaf de straat naar uw woning afgetakt kan
worden. In overleg worden hier afspraken over gemaakt en vastgelegd. De volgende keer
kan er dan meteen begonnen worden met het realiseren van de aansluiting.
2. Aanleg in de straat
De glasvezelkabel legt BAM straat voor straat aan. Daar moeten zij voor graven. Als er ‘s
ochtends iets open gegraven wordt, probeert BAM dit voor het eind van de middag weer
dicht te hebben. Uiteraard wordt ervoor gezorgd dat er veilig gewerkt wordt en dat u
toegang tot uw woning heeft. Vanaf de straat trekt de BAM de glasvezelkabel ondergronds
door naar de gevel van uw woning. Heeft u een voortuin? Dan wordt er ondergronds
geboord en soms wordt er gegraven. Voorafgaand aan de werkzaamheden wordt u middels
een brief geïnformeerd dat de graafwerkzaamheden in uw straat gaan beginnen.
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3. Aansluiting in huis of erbuiten
BAM maakt een afspraak met u om de glasvezelkabel uw woning binnen te brengen, dit
gebeurt middels een brief. In deze brief staat een voorgestelde installatie datum vermeld
en een adres van de website. Op de website kunt u de afspraak bevestigen of verzetten.
Als de monteur langskomt, wordt eerst de glasvezelkabel bij de gevel opgegraven. Vanuit
de kruipruimte of buitengevel wordt de glasvezelkabel naar binnen gebracht. Het
‘glasvezel-afmontagepunt’ wordt geplaatst op de plek zoals afgesproken tijdens de schouw.
Let op! Het kan zijn dat u nog een aantal voorbereidingen moet treffen vóór deze stap,
zoals de meterkast bereikbaar maken en extra stopcontacten realiseren.
4. Uw provider neemt contact op
Tijdens de aanleg neemt uw provider contact met u op. Dan nemen zij met u het gekozen
abonnement door (wellicht is uw situatie inmiddels gewijzigd) en vragen ze of er een
monteur langs moet komen of dat u zelf de aansluiting gaat activeren met een doe-hetzelf-pakket. Ook stemt u samen de datum van overstap af. De provider kan helpen bij het
opzeggen van uw huidige abonnement en het nieuwe glasvezelabonnement op de
gewenste datum in laten gaan.
5. U treft een aantal voorbereidingen
U heeft nu een werkende modem in huis. Van Sterk Midden-Drenthe krijgt u straks een
modem/Wifi router: de Fritz!box 5490. Om alles met elkaar te laten werken, dient u
vóórdat uw aansluiting geactiveerd kan worden, een aantal voorbereidingen te treffen. Kijk
op onze site www.sterkmiddendrenthe.nl welke dat zijn.
6. Activatie aansluiting
Een paar dagen voor de overstapdatum krijgt u of een doe-het-zelf-pakket thuisgestuurd of
een monteur over de vloer om uw aansluiting te realiseren. De monteur heeft het uiteraard
zo gepiept, maar ook met een doe-het-zelf-pakket is het niet moeilijk om de benodigde
apparatuur te monteren en aan te sluiten. En komt u er echt niet uit, dan kan de helpdesk
van uw provider (op afstand) een handje helpen. De providers bieden 100% installatie
garantie. Oftewel, installeren lukt altijd. Heeft uzelf of de monteur de aansluiting verzorgd,
dan is de glasvezelverbinding in huis een feit! Het glasvezelmodem gaat nu zelf verbinding
maken met de belichter en aansluitend met de provider. Als deze verbinding is opgebouwd
kan de provider het door u gekozen pakket van internet, televisie en/of telefonie bij u thuis
aanleveren en is uw verbinding actief.
Heeft u nog geen abonnement?
Ga naar www.sterkmiddendrenthe.nl/diensten en kies een van onze 3 providers (TriNed,
Stipte of Fiber) voor het afsluiten online van een abonnement. U kunt ook een papieren
inschrijfformulier downloaden en invullen/opsturen of u maakt een afspraak met de
coöperatie voor hulp bij het inschrijven. Verder zijn de volgende inschrijfavonden/middagen
gepland waar u langs kunt komen voor vragen of hulp bij inschrijven:
Balinge/Garminge/Mantinge/Witteveen/Nieuw Balinge
12 december 19.30 - 22.00 uur, Broekhoes, Balinge
Speciaal voor ondernemers en zakelijke gebruikers op industrieterreinen organiseren we
ook inschrijfdagen:
24 november 16.30 - 18.00 uur
Betag, Ossebroeken 1 te Beilen
8 december 16.30 - 18.00 uur
De Coeninck, Zuidmaten 9 te Beilen
15 december 16.30 - 18.00 uur
ABoost, Hanekampen 47 te Beilen
Coöperatie Sterk Midden-Drenthe u.a.
Weijerdstraat 7
9411 PJ Beilen
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0593-760021
info@sterkmiddendrenthe.nl
www.sterkmiddendrenthe.nl
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Oudejaarsvolleybal GJVV

___________________________________________________________
Carbid schieten
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Carbid schieten 2017

___________________________________________________________
Black Light party
Zaterdag 18 november was er een gezellige Black Light disco
avond bij de Tiener- en jeugdsoos. Er was een mooie groep
tieners afgekomen op deze avond. De discogangers kregen
een glow in the dark armband om en binnen had de lamp
een mooi effect op witte kleding. Er werd gedanst en
gekletst. Leuk om elkaar te ontmoeten, bijvoorbeeld als je
naar de middelbare school gaat en niet meer bij je
dorpsgenoten in de klas zit.
De tieners waren enthousiast na afloop en willen ook graag weleens wat vaker iets leuks
doen met elkaar. Dat zou mooi zijn, zodat de tienersoos weer wat meer gaat “leven” en dat
er samen met de tieners leuke soosavonden of andere activiteiten georganiseerd kunnen
worden.
Lijkt het jou ook leuk om hier naar toe te gaan, houd de facebookpagina en Kontakt in de
gaten voor verder vervolg!
Zie ook de facebookpagina tienersoos Teenspirit voor een filmpje van deze avond.
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Volleybalclinic voor de jeugd

MINI VOLLEYBAL
VANAF 6 JAAR
JEUGD VOLLEYBAL
DINSDAG 12 DECEMBER
GYMZAAL: NIEUW-BALINGE
AANVANG: 18.00 UUR
GJVV houdt op dinsdag 12 december een volleybal clinic in de gymzaal in Nieuw-Balinge.
Deze clinic wordt gegeven onder deskundige begeleiding.
De opzet van deze clinic is: We willen graag weer beginnen met mini volleybal.
Ook willen we de oudere jeugd de mogelijkheid bieden om te volleyballen.
Lijkt het je leuk om hieraan mee te doen, dan ben je van harte welkom.

KOM LANGS EN DOE MEE!

_____________________________________________________________________________________
Kerstklaverjassen
Kom gezellig in de kantine van S.V. Nieuw-Balinge:
Kerst Klaverjassen
Zaterdag 23 december 2017
Inschrijven vanaf 13:00 uur
Start 13:30 uur
Er zijn mooie vleesprijzen te winnen
Inleg € 5,-

Dorpsblad Kontakt 2017
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STROOPWAFELS VOOR GAMBIA

De kerst komt er weer aan! Voor de meesten van ons een periode vol lekker eten,
gezelligheid en warmte. Echter, er zijn landen in de wereld waar dit niet het geval is.
Gambia is zo’n land! Ondanks een nieuwe president en goede vooruitzichten is de
levenstandaard in dit land ver onder de armoedegrens en absoluut niet te vergelijken
met Nederland. Nu hebben we niet de illusie dat dit met stroopwafels te verhelpen is,
maar stroopwafels zijn wel erg lekker! Door de verkoop van onze stroopwafels zijn
we in staat het weeshuis van Fatou Gaye van een extraatje te voorzien tijdens de
feestdagen. Juist door de schrijnende armoede is het fijn een druppel te kunnen zijn
op de gloeiende plaat. Nee, de armoede is niet voorbij, maar vijftig weeskinderen
kunnen, net als wij, zich verheugen op een lekkere maaltijd tijdens de feestdagen.
Kortom, niet alleen wij eten heerlijk dit jaar, maar ook zij dankzij uw
aanschaf!
Naast de mogelijkheid om stroopwafels te kopen tijdens de kerstmarkt bij Bi’j Oons,
kunt u ook alvast een bestelling plaatsen! U kunt de wafels tijdens de kerstmarkt
ophalen, maar eventueel kunnen we ze ook bij u thuis bezorgen! Kruis dan op de
bestellijst het hokje bezorgen aan.
Naam:…………………………………………………………………………
Adres:…………………………………………………………………………
Postcode:…………………………………………………………………….
Woonplaats:………………………………………………………………..
Aantal pakjes stroopwafels:……………………………………….
o 1 pakje á €2,50
o 3 pakjes á € 7,00
o Bezorgen
U kunt uw bestelling mailen naar:
t.mennink@kpnplanet.nl of u kunt de
lijst inleveren aan De Breistroeken 37 in NieuwBalinge

Doneren?! Graag! U kunt uw gift overmaken op
NL59RABO 3181 1625 90 t.n.v. T. Mennink o.v.v. Weeshuis Fatou.
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Activiteitenkalender december / januari

DECEMBER
12 december

Volleybalclinic GJVV

15 december

Kerstdiner de Heugte 60+

15 december

Klaverjassen ijsvereniging

16 december

Kerstmarkt Bi’j Oons

17 december

Kerstconcert de Heugte

18 december

Kerstzanguurtje in de Heugte

23 december

Kerstklaverjassen voetbal

29 december

Klaverjassen ijsvereniging

29 december

Oudejaarsvolleybal GJVV

30 december

Bingo de Heugte

31 december

Carbid schieten

JANUARI
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10 januari

Oud papier

12 januari

Klaverjassen ijsvereniging

26 januari

Klaverjassen ijsvereniging
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Huisartsen
Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur:
• Huisartsenpraktijk Noordscheschut
Mevr. Dahler
Tel. (0528) 741012
• Huisartsenpraktijk Ettenheim
Mevr. Damman
Tel. (0528) 745060
• Huisartsenpraktijk Hollandscheveld
Dhr. Miellet/Dhr. Veenhouwer
Tel. (0528) 34 12 19
• Huisartsenpraktijk Elim
Dhr. Mors/Dhr. Brugman
Tel. (0528) 35 12 12
Op werkdagen van 's middags 17.00 uur tot de
volgende ochtend 08.00 uur en in de
weekenden, kunt u voor spoedgevallen bellen
met de centrale huisartsenpost, Tel. 0900 112 0
112. Website: www.chd.nl

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

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 2017
Chr. Geref. Kerk Nieuw-Balinge

Preekrooster 2017
Ned. Hervormde Kerk Nieuw-Balinge

● Zondag 10 december
9.30 uur
Ds. G. van de Groep
14.30 uur
Ds. G. van de Groep
● Zondag 17 december
9.30 uur
Ds. C. Cornet
14.30 uur
Ds. C. Cornet
● Zondag 24 december
9.30 uur
Ds. H. van der Ham
14.30 uur
Ds. H. van der Ham
● Maandag 25 december (1e kerstdag)
9.30 uur
Ds. C. Cornet
14.30 uur
Kinderkerstfeest
● Dinsdag 26 december (2e kerstdag
9.30 uur
Ds. P. Roos
● Zondag 31 december
9.30 uur
Ds. C. Cornet
19.30 uur
Ds. C. Cornet

• 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

● Zondag 10 dec.
10:00 uur ds. J.A.A. Geerts (Zalk-Veecaten)
15:00 uur ds. J. Boer (Ermelo)
● Zondag 17 dec.
10:00 uur ds. J. den Dikken (Nunspeet)
15:00 uur ds. W.C. Polinder (Kamperveen)
● Zondag 24 dec.
10:00 uur ds. J. den Dikken (Nunspeet)
15:00 uur ds. W.G. Hulsman (Genemuiden)
● Maandag 25 dec. (1e Kerstdag)
10:00 uur dr. C. v. Sliedregt (Nunspeet)
15:00 uur ds. C.G. Klok (Putten)
● Dinsdag 26 dec. (2e Kerstdag)
10:00 uur ds. N. Noorlander (Onstwedde)
● Zondag 31 dec.
10:00 uur ds. J. Mulderij (Zwolle)
15:00 uur ds. J. Veldhuijzen (Putten)

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

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

Gym 55+ers in Dorpshuis de Heugte

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!
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Ophaalschema containers
12-12 GRIJS
2018 nog niet bekend
13-12 GROEN
20-12 ORANJE
Oud Papier
Oud papier wordt opgehaald door de mr.
Sieberingschool op 10 januari, 14 maart, 16
mei, 11 juli, 12 september, 14 november.
Vanaf 17.00 uur wordt het oud papier met een
pers/kraakwagen opgehaald. Het verzoek om
het papier gebundeld, in dozen of in de daarvoor
bestemde container, aan de weg te zetten. De
handvatten van de container naar de weg toe
zetten. Voor de Breistroeken geldt; het papier
langs de hoofdroute zetten!
Politie
Bureau Hoogeveen
Griendtsveenweg 5, 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.

Contactgegevens Humanitas
• Midden-Drenthe
midden-drenthe@humanitas.nl
• Zuid-Drenthe
zuid-drenthe@humanitas.nl
• Tel. (0528) 27 79 92 | www.humanitas.nl
Ophalen grof vuil of container stuk?
Gemeente Midden Drenthe: (0593) 53 92 22
Grof vuil brengen naar: Milieustraat Beilen,
Eursing 2a: maandag gesloten, dinsdag en
vrijdag geopend van 8.00-12.00 en 13.0015.00, woensdag en donderdag geopend van
12.30 tot 15.00, zaterdag geopend van 8.00 tot
12.00.
www.middendrenthe.nl > Afvalwijzer

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

28
23
69
32
61
24
24

62
33
19
55
61
50
52

22
33
11
55
61
00
45

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

33
53
28
34
26
26
26

33
53
61
82
69
40
32

66
00
11
48
44
38
88

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

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
______________________________________
Buurtpreventie App

• 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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Wilt u lid worden van de buurtpreventie
WhatsApp groep? Neem contact op met Martin
Wind: 06-30939420
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OBS Meester Sieberingschool

(Peuter)opvang bij Kindcentrum
Siebering (0-12 jaar)

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.
Lid
Manuela Mulderij
Lid
José Post
Lid
Mariska Brookman
Lid
Wout Strijker
Vertegenwoordiger van het
Tel. (0528) 32 13 55

Tel. (0528) 32 13 23
Tel. (0528) 32 18 09
Tel. (0528) 22 12 51
Tel. (0528) 32 13 54
Tel. (06) 13 74 87 43
Tel. (06) 51 35 23 48
schoolteam:

S.V. Nieuw-Balinge

*Voor opvang voor uw kinderen of
voorbereiding op school.
*Maandag-, woensdag- en vrijdagmorgen,
8:30-11:30; peutergroep van 2 tot 4 jaar;
voorbereiding op de basisschool.
*In het schoolgebouw waardoor de kinderen
gewend raken aan de omgeving. Ook
worden er gezamenlijke activiteiten met de
school gedaan.
*We bieden ook: (verlengde) kinderopvang,
(alle dagen van 07:00 uur tot 18:00 uur),
BSO (buitenschoolse opvang) (voor school
aan en/of na 14:00 uur) en vakantieopvang,
voor opvang alleen in de vakanties.
Op de BSO en de kinderopvang kunnen
kinderen vrij spelen, maar werken wij ook
met programma’s. Zo is er voor de BSO het
lifestyle programma met leuke activiteiten
en werken we op de opvang uurtjes ook met
het programma Uk en Puk.
Er zijn verschillende opvang mogelijkheden,
kijk daarom voor meer informatie op
www.kitsprimair.nl of kom eens gezellig
langs voor informatie en om een kijkje te
nemen op de groepen.
Jeugd- en tienersoos

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

Vrijdag; Jeugdsoos, vanaf 16 jaar en ouder.
• Vanaf 21.00 tot 24.00

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

Zaterdag; Tienersoos, vanaf basisschool tot
16 jaar.
• Vanaf 20.00 tot 23.00
Er wordt géén alcohol geschonken!

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
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 secretaris, via
secretaris.pb@nieuwbalinge.eu.

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
08.00 tot
08.00 tot
08.00 tot

18.00 uur
18.00 uur
17.30 uur
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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