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Voorwoord

Colofon
Redactie
Evelien Sok
Karin Gils
Mellanie van den Bosse
Kopijadres
E-mailadres
Postadres
Bezorging
Dorp
De Breistroeken

(06) 13 86 00 18
(06) 30 68 49 46
(06) 28 99 16 80

: redactiekontakt@outlook.com
: Verlengde Middenraai 53a
7938 PA Nieuw-Balinge
: Familie Jager
(0528) 78 50 54
: Familie Koekoek (0528) 32 10 24

IBAN nummer
NL78 RABO 0369 4004 53
t.n.v. Plaatselijk Belang, o.v.v. Kontakt

In deze editie van Kontakt leest u
onder andere:
2 lekkere recepten voor de feestdagen.
Een kerstpuzzel.
Nieuw van Bi’j Oons.

Belangrijke punten voor het inzenden van kopij:
-

-

Kopij digitaal aanleveren in een Word-bestand.
Kopij en advertenties altijd
aanleveren vóór de 28e dag van de maand.
Het plaatsen van kopij is geheel voor de
verantwoordelijkheid van de inzender.
Indien nodig, zullen kleine (tekstuele)
aanpassingen zonder overleg gedaan worden.
Kopij wordt aangepast naar de huisstijl.
Wanneer er ingrijpend dient aangepast te
worden, doen we dit in overleg met de inzender.
Anoniem plaatsen van kopij is mogelijk, mits de
naam van de inzender bij de redactie bekend is.
Aangeleverde kopij kan worden geweigerd voor
plaatsing, dit ter beoordeling van de redactie.
Plaatsing van kopij wordt geweigerd indien deze
is gericht tegen personen of groeperingen met
het oogmerk van negatieve publiciteit.
Het plaatsen van kopij is gratis voor inwoners
van Nieuw-Balinge (particulieren).
Plaatsen van een incidentele kleine advertentie is
gratis voor inwoners van Nieuw-Balinge
(particulier).
Voor zakelijke advertenties bestaan vaste
tarieven.
Voor kopij, afkomstig van buiten Nieuw-Balinge,
worden kosten in rekening gebracht als er sprake
is van commerciële doeleinden.
Dit ter beoordeling van de redactie.
Kontakt verschijnt maandelijks, met uitzondering
van de maand augustus.
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Op de meester Sieberingschool werken
ze met robotjes!
De afdeling ‘sport en bewegen’ van
dorpszorg heeft niet stil gezeten.
We interviewden nieuwe bewoners van
ons dorp.
De Heugte organiseert weer een
pubquiz.
Twee oproepjes voor hondenbezitters.
We zochten uit waar er kerstmarkten
zijn in onze provincie.
Een nieuw huisdier van de maand!
GJVV bestaat 50 jaar en organiseert een
verrassingsbingo in het nieuwe jaar.
Er wordt weer volop carbid geschoten
op 31 december.
De kerken organiseren diverse
zangmomenten.
En… nog veel meer, veel leesplezier!
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Het raadselspel
De prijsvraag voor de maand november luidde als volgt:

We zoeken 3 plaatsnamen, welke?
1.Bijna alle herten lagen in het gras, we zagen maar één HINDELOOPEN.
2.Ik houd niet van oude moppen, maar wel van NIEUWEGEIN.
3.”Het spijt me”, zei de herbergier:
“Onze bedden zijn wat kort en niet berekend op een GROOTEGAST.”

We hadden vijf inzenders, met allen de goede antwoorden.
De winnaar van deze maand is Joyce Salomons. Joyce, de prijs komt snel jouw kant op

De prijsvraag voor de maand december is een moeilijke en luidt als volgt:

Wat moet er staan op de plaats van het vraagteken?

Het antwoord op het raadsel kunt u mailen naar: redactiekontakt@outlook.com of inleveren
op het kopij adres (Verlengde Middenraai 53a te Nieuw-Balinge), onder vermelding van uw
naam en adres.
Onder de goede inzendingen zullen we een leuke/lekkere prijs verloten en bezorgen bij de
prijswinnaar. In de volgende editie van Kontakt ziet u de oplossing en vertellen we u wie de
prijswinnaar is geworden.
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Huisdier van de maand
Wat is jouw naam?
Ik ben Jackie en woon sinds 5 maand in NieuwBalinge
Ik heb het hier erg naar mijn zin en loop graag los op
de heide.
Wat voor dier (ras) ben je?
Ik ben een Cocker Spaniel.
Hoe oud ben je?
Ik ben bijna 4 jaar.
Wie zijn jouw baasjes?
Mijn baasjes zijn Frank en Jolanda.
Waar woon je?
Wij wonen aan de Lijsterstaat 6.
Wat voor avonturen maak je mee?
Ik loop het liefste op de heide lekker rollebollen. Soms ben ik wat ondeugend want als ik de
kans krijg dan jaag ik de buurt katten op dat is mijn manier van spelen. 🐕 🐱
Wat is jouw mooiste speeltje?
Mijn mooiste speeltje is Kippie.
Wat is jouw lievelingseten?
Mijn lievelingseten is hart en vlees.
Jouw huisdier ook in deze rubriek? Leuk! Mail naar redactiekontakt@outlook.com.
________________________________________________________________________

Uitnodiging kerstzanguurtje
D.V. Maandagavond 17 december 2018
Allen heel hartelijk welkom in De Heugte.
Inloop vanaf 19:45 uur.
Aanvang om 20:10 uur.
Er is gratis koffie of warme chocolademelk voor
iedereen.
Net als de voorgaande jaren hebben de kerken
van Nieuw-Balinge en omstreken weer een
kerstzanguurtje georganiseerd.
Elkaar ontmoeten, gezellig samen zingen en/of luisteren naar mooie kerstliederen.
Met medewerking van zanggroep ‘Believe’ o.l.v. B. Bennink.
Gert Neutel op keyboard.
Meditatie door ds. Cornet.
Dorpsblad Kontakt 2018
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Oproep schoonheidsspecialiste
Ik ben Claudia van der Weide, 16 jaar oud en doe de opleiding schoonheidsspecialiste 1ste
jaar op het Alfa College Hoogeveen. Hiervoor ben ik opzoek naar modellen die mee zouden
willen voor behandelingen. Wat u tot nu toe zou kunnen verwachten: wenkbrauw/wimpers
verven, massage gelaat, maskertje, hand/arm massage, lakken.
Dit is allemaal geheel GRATIS.
Wanneer? Elke donderdag vanaf 11:30 tot 13:30.
Graag hoor ik van u!
Groetjes, Claudia van der Weide
Tel.: 06-10599341
E-mail: claudia.vdw@icloud.com
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Kerstmarkten in Drenthe
Kerst, de gezelligste tijd van het jaar, staat weer voor de deur. En wat is er in deze periode
leuker dan één van de sfeervolle kerstmarkten in Drenthe te bezoeken? Schilderachtige
dorpjes met verlichte rietgedekte boerderijen vormen het decor van de vele kerstmarkten
in Drenthe. We hebben ze voor je op een rij gezet, dus bekijk snel welke kerstmarkt(en) je
zeker niet mag missen! (bron: www.drenthe.nl)
7 t/m 9 december
7 t/m 9 december
8 december
8 december
8 en 9 december
8 december
8 en 9 december
8 en 9 december
9 december
11 december
12 december
14 december
14 en 15 december
14 december
14 t/m 16 december
15 december
15 december
15 december
15 december
16 december
22 december
24 december

Kerstmarkt
Kerstmarkt / X-mas weekend
Kerstbeleving
Weihnachtsmarkt
Victorian Christmas Fayre
Kerstmarkt
Kerstrondje
Winterbork
Kerstmarkt
Kerstmarkt
Dickens kerstmarkt
Kerstmarkt
Kerstmarkt
Kerstmarkt
Kerstmarkt
Kerstmarkt
Kerstmarkt
Kerstmarkt
Noorderlichtjesparade
Kerstfair
Dickens kerstmarkt
Herderstocht

Wezup
Hoogeveen
Vledder
Roden
Zeijen
Ruinen
Ruinerwold
Westerbork
Appelscha
Odoorn
Vries
Exloo
Balloo
Beilen
Nieuw-Moscou
Eext
Nieuw-Weerdinge
Hooghalen
Hoogeveen
Annerveenschekanaal
Havelte
Balloo

________________________________________________________________________

Hondenbezitters opgelet!
Namens de kinderen van de basisschool, ouders en leerkrachten
willen we u er op attenderen uw hond niet uit te laten/los te
laten lopen op het schoolplein/grasveld bij school.
De kinderen moeten vaak eerst de poep opruimen voor ze
kunnen gaan spelen. Dit kan toch niet de bedoeling zijn.
Wij zijn er inmiddels poepflauw van!
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Klootschietvereniging “De Doorzetters” zoekt nieuwe leden
Wij zoeken nieuwe leden die deze eeuwenoude gezelligheidssport willen gaan beoefenen,
waarbij je individueel of in teams tegen elkaar speelt.
Klootschieten is een werpspel waarbij deelnemers, veelal opgedeeld in twee teams,
proberen een met lood verzwaarde kogel (de kloot) onderhands zo ver mogelijk te werpen.
De bedoeling is om met je team in zo weinig mogelijk worpen het parcours af te leggen.
Dus mocht het bovenstaande iets voor jou zijn, sportief in de buitenlucht met een leuk
team, aan deze sport deel te nemen, neem dan contact op met een van de onderstaande
leden. Ook voor meer informatie en vrijblijvend een afspraak maken om een parcours af te
leggen kunt u contact opnemen met:
Bert Mol
0627563012
Albert Snippe
0621962616
Peter Tibben
0636514367
Wij zijn wekelijks op zondag om 10:00 uur ‘s morgens aanwezig
om u te verwelkomen in het clubhuis van de ijsvereniging te
Nieuw-Balinge.
Het adres is: Mantingerweg 48, 7938 PN Nieuw-Balinge
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Interview met… Erik & Marloes
Op een herfstachtige woensdagavond werden we ontvangen aan de Koolveen 12. Hier
wonen Erik Lanting (62) en Marloes van Dijke (37). Erik is geboren in de provincie
Groningen en is, naar eigen zeggen, bewust verdwaald in Drenthe. Marloes is ook een
Groningse van oorsprong. In haar leven is ze veel verhuisd. Ze woonde onder andere in
Oostwold, Frankrijk, Zuidlaren, Amsterdam en Garderen. Na de vele omzwervingen hoopt
Marloes dat het huis aan de Koolveen haar ‘thuis’ gaat worden.
Marloes is opleidingsadviseur bij een welzijnsorganisatie. Haar standplaats is Gieten, maar
ze is in de regio Drenthe en Groningen, maar ook Steenwijk actief. In haar werk zorgt
Marloes ervoor dat maatschappelijk werkers qua scholing up to date blijven qua
interventies, methodes en nieuwe ontwikkelingen. Sinds Marloes in Nieuw-Balinge woont
heeft ze ontdekt dat ze groene vingers heeft en het erg leuk vindt om in de moestuin te
experimenteren. Ze geniet erg van het buiten leven: gras maaien, vuurtje stoken
enzovoort.
Erik heeft uit een eerdere relatie twee volwassen kinderen. Zijn zoon woont in Zuidlaren en
zijn dochter woont in Willemstad (Curaçao). Beide kinderen zijn werkzaam in het
onderwijs. Erik vult zijn dagen (en avonden) door les te geven aan business-schools
verspreid in Nederland. Hij is specialist op het gebied van Human Resource Management,
hoe mensen zich bewegen in een organisatie. Ook begeleidt hij studenten die eindscripties
schrijven op het gebied van bedrijfskundig onderzoek. Tevens examineert hij bij diverse
opleidingen, gericht op hoger management en directieleden. Naast het bezig zijn met de
theorie, is Erik ook adviseur in de praktijk. Hij adviseert managementteams en
directieteams. Erik werkt volledig zelfstandig, waardoor hij aan de ene kant onzekerheid
ervaart over de hoeveelheid opdrachten die hij krijgt, maar hij krijgt in ruil hiervoor ook
veel vrijheid.
Marloes en Erik leerden elkaar 8 jaar geleden kennen via het werk. Marloes woonde
destijds in Amsterdam, Erik in Amersfoort. Samen huurden ze een boerderij in Garderen op
de Veluwe. Het samenwonen beviel goed, evenals het wonen op een boerderij. Echter, de
wens bestond om meer richting het Noorden te gaan wonen omdat de familie van beide
ook in het Noorden verblijft. Voordat Marloes en Erik het huis aan de Koolveen kochten,
bezichtigden ze 27 andere
woningen, onder andere in
Ruinerwold, Ruinen, Beilen,
Bruntinge, Eemster, De Wijk en
IJhorst. Ze waren inmiddels
ervaringsdeskundigen op het
gebied van woonboerderijen
bezichtigen en ze wisten goed
wat ze wel en niet wilden. Op
een ochtend kreeg Marloes een
notificatie van Funda, dat er een
huis te koop was gezet die
voldeed aan de door hen
gestelde eisen. Twee dagen later
vond bezichtiging nummer 28
plaats en een week later was het
huis aan de Koolveen gekocht.
Beiden hadden ze een goed gevoel bij het huis en de ligging. De blinde schuurkat, 1 haan
en 4 kippen zaten bij de koop in. De schuurkat was al overleden voordat Marloes en Erik
het huis betrokken en inmiddels zijn de kippen er ook niet meer.
Het afgelopen jaar hebben Marloes en Erik eerst in het huis gewoond: “Eens even voelen
hoe het huis werkt.” In eerste instantie wilden ze enkel een andere vloer en een nieuwe
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badkamer. “Maar”, zei Erik, “je begint met een klein dingetje en je eindigt bij bouwbedrijf
Hilberink.” Op dit moment wonen Marloes en Erik in een woonunit op het terrein en wordt
er in de woning hard gewerkt aan onder andere een ‘klompenhok’, een vloer, isolatie,
modernisatie en dubbelglas. Ze vinden het leuk om samen te werken met een ondernemer
uit het dorp. Henk Hilberink weet bijvoorbeeld dingen van het huis en de omgeving. Zo
kwamen ze er achter dat er schrootjes aan het plafond zaten die Henk er zelf aan had
gemaakt toen hij als 14-jarige jongen zijn vader hielp bij de timmerwerkzaamheden in die
tijd.
Over de geschiedenis van het huis weet Erik te vertellen dat het omstreeks 1926 gebouwd
is als boerderij voor veenarbeiders. In de afgelopen jaren bleek het huis al diverse malen
onder handen te zijn genomen, want tijdens de verbouwing kwamen ze een verborgen
kelder, schoorstenen, voormalige trapopgangen en wc aansluitingen tegen.
Hoewel Marloes en Erik al een tijdje in Nieuw-Balinge wonen, voelen ze zich nog wel
nieuwelingen. Ze zien Nieuw-Balinge als een actief dorp, met veel betrokkenheid. Ze
wonen dan wel buiten het dorp, maar ze zijn van plan om in de toekomst de tijd te nemen
om zich in het dorpsgebeuren te gaan mengen. Kontakt wordt door beiden trouw gelezen.
Zo blijven ze op de hoogte van alles wat er in het dorp gebeurd en georganiseerd wordt.
We werden door Erik en Marloes zeer gastvrij ontvangen, waarvoor we ze hartelijk willen
danken! We hopen dat de verbouwing voorspoedig zal verlopen en wensen ze veel
woonplezier in ons mooie dorp!
E. & M.
________________________________________________________________________

Yoga workshop
Zondag 25 november van 11.00 – 12.30 uur
Workshop MEDITATIE | YIN YOGA | YOGA
NIDRA
Een heerlijk begin van de ochtend/middag
waarin je volledig gaat ontspannen en ervaart
hoe het is om in het moment te zijn. Je gaat
voelen, accepteren wat er is om vervolgens los
te kunnen laten. Inclusief yogi tea en lekkers.
Noorderbrug, Ploeger 1, Hoogeveen
DEUR OPEN 10:30 uur
Kosten € 22,50
Minimaal 5 personen, maximaal 10 personen
Opgave tot 21 november – bodyfit@live.nl – 06 216 36 165
Na opgave krijg je een bevestiging via de mail.
LET OP: Restitutie is niet mogelijk, wel mag je iemand in jouw plaats laten gaan.
Wees welkom,
Cisca
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GJVV bestaat 50 jaar

___________________________________________________________
Oproep GJVV
Hallo jongens en meisjes,
Wie van jullie lijkt het leuk om te komen gymnastieken? We hebben een
leuk klein groepje op de donderdagavond van 17:15 tot 18:00 uur, onder
leiding van Jari Hooijer. Het is vanaf de leeftijd van 4 jaar.
Je mag een keer proberen om te kijken of je het leuk vind. Dus lijkt het je leuk, kom dan
eens langs en neem je vriendje of vriendinnetje mee.
Groetjes Jari,
Bestuur GJVV (Heidi Koekoek)
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Column
EEN MOOI MENS
Het was een ijskoude winter en het liep naar kerstmis.
Ik was veertien en zat op de ergste kakschool die er bestond. Niet dat ik dat graag wou,
maar iedereen uit ons gezin had er op gezeten en dus stuurden ze mij ook. Allemaal
kinderen van hoge Philips-pieten die naar je kleren keken, vonden dat ik moest hockeyen
en andere dingen doen waar ik geen zin in had. Het was een prestigieus geheel en ik was
er doodongelukkig.
Behalve op twee ochtenden in de week. Dan hadden we tekenles. Van meneer Bergman.
Wat een verademing. Zijn lokaal lag helemaal boven op zolder, onder de schuine
dakspanten, en het was er gezellig en warm. Meneer Bergman was een bijzondere man. Hij
lapte alle kak aan zijn laars en bleef volmaakt zichzelf. Hij droeg een lange baard, gaf de
alom gerespecteerde, maar zeer zelfingenomen rector een grote mond, en verder aan
eenieder die daar in zijn ogen voor in aanmerking kwam. Ik vond het geweldig.
Wanneer het weer dinsdag of vrijdag werd, had de weg naar school een andere kleur.
Tekenles! Ik holde alle trappen op naar het walhalla. En daar stond hij weer, in zijn
afgeleefde kloffie, en ik ging stralend op de voorste bank zitten. ”Ha meissie!” riep hij dan
en zijn ogen lachten over zijn ijzeren brilletje heen.
Hij gaf mooie, eigenzinnige opdrachten. “Teken maar wat je vandaag het mooiste vond”,
zei hij dan. Of: “teken gewoon maar waar je zin in hebt”. Juist door die vrijheid ging dat zó
goed, dat ik stil en gelukkig zat te werken, met de mooiste kleuren van de wereld. Tijdens
de les vertelde hij over de schoonheid van het land en het water, over de liefde tussen
mensen en hoe je de kwade dingen kon bestrijden. Het was opvallend hoe rustig de anders
zo branieachtige leerlingen waren.
Op een ijzige stormachtige morgen kwam zijn vrouw alle trappen op en klopte aan tijdens
de les. Ze bracht hem zijn warme wollen das, die hij thuis vergeten was, en had het hele
eind in de bijtende kou gefietst om hem die te brengen. Een smalle timide vrouw was het –
een beetje witjes, en ze zei niet veel. Toen ze weer weg was, werd het stil in de klas.
Ik zal nooit vergeten, dat hij toen heel zachtjes tegen ons zei: “Dat is nou liefde.”
Ik was diep onder de indruk. Wat een mooi
mens. Hij maakte niet alleen prachtige
schilderijen en tekeningen, maar ook alle
meubels in zijn huis. Dat ontdekte ik een paar
jaar later, toen ik dáár ook kwam, bij hem en
die stille vrouw van hem, in zijn huis, en we
samen muziek maakten, viool, cello en piano.
Niemand wist dat ik daar kwam. Maar niemand
heeft dan ook geweten, hoe goed hij luisteren
kon. En hoeveel vertrouwen in de mensheid hij
je meegaf.
Jaren, heel veel jaren later, raakte een van mijn
dochters bevriend met Loes, zijn kleindochter.
Ze studeerde zang aan het conservatorium en
zong het Ave Maria voor Loes en haar jonge
bruidegom in de kerk. Voor mij voelde het als
dank, voor alles wat ik van Loes’ grootvader
gekregen had.
Alexandra van’t Veer
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Oproepje voor hondenbezitters
Je kent het vast wel, een dagje wat langer door werken, dagvullende sportactiviteiten, een
dagje/avond uit. Allemaal leuk, maar wie past er dan op de hond?! Zo af en toe heb ik deze
situatie. Ik vind het dan vervelend om mijn hond (border collie) naar een opvang te
moeten brengen. Dus vandaar mijn oproepje:
Wie herkent deze situatie en vind het leuk om zo af en
toe op mijn hond te passen of hem een keertje uit te
laten? Natuurlijk kan ik ook op jouw hond passen of jouw
hond een keertje uitlaten!
Lijkt het je ook handig om een adresje achter de hand te
hebben? Neem dan contact met me op zodat we kennis
kunnen maken en kunnen kijken of er een klik is tussen
ons en onze honden.
Contactgegevens:
S. Wildvank
e-mailadres: slw1612aqua@hotmail.com

__________________________________________________________________
Kerstzangavond
Op zaterdag 15 december wordt een kerstzangavond georganiseerd
door chr. gem. koor 'Looft den Heere', o.l.v. dhr. Bert Bennink in de
Chr. Ger. Kerk, Verlengde Middenraai 97, in Nieuw-Balinge.
Medewerking wordt verleend door chr. gem. koor 'Zingt voor Hem' uit Hardenberg, o.l.v.
dhr. Taeke van den Akker.
Verder is er samenzang, begeleid door dhr. F. Otten. De avond begint 19.30.
________________________________________________________________________

Oproep van Linda Doldersum
Graag wil ik iets onder jullie aandacht brengen…
15 oktober ben ik een Facebook veilingspagina gestart om een vriendin van mij, Nienke uit
Aalden te helpen aan een nieuwe rolstoel. Doordat haar lichamelijke conditie verslechterd
volstaat voor haar de handbewogen rolstoel niet meer. Het gaat hierbij dus om een rolstoel
waarbij ze niet meer haar handen hoeft te gebruiken, dit is op basis van segway. De veiling
vindt je op https://www.facebook.com/groups/2069591323071288/
In deze groep veilen we verschillende producten en diensten. De opbrengst van deze
veilingen gaat naar de rolstoel. Tevens bak ik kniepertjes voor dit goede doel: 10 stuks per
zakje voor 2 euro, 3 zakjes voor 5 euro.
Ik hoop dat ik via deze weg mensen nieuwgierig maak om het verhaal te lezen en dat
mensen hopelijk willen helpen met het realiseren van deze nieuwe rolstoel voor Nienke.
Rechtstreeks doneren voor de actie kan ook naar rekeningnummer NL25INGB0794253806
t.n.v. M.D. Schipper te Ophemert o.v.v. freeeunicorns
Voor meer informatie of om kniepertjes te bestellen, kunt u altijd een berichtje sturen naar
06-39765544 of lindadoldersum1988@hotmail.com.
Wilt u het hele verhaal lezen? Kijk dan op: https://www.facebook.com/teamfreeeunicorns/
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Nieuws van Bi'j Oons
Dag allemaal,
De gezellige kerst tijd breekt aan. Ook bij Bi'j Oons zijn
we druk bezig om de gezelligheid binnen te halen. We
steken veel tijd in de voorbereidingen voor de
kerstmarkt op 22 december. Wie ook graag een kraam
op de kerstmarkt wil, is van harte welkom. Neem even
contact met ons op via telefoonnummer: 06-25390885.
Ook voor de kinderen willen we dit niet voorbij laten gaan. Wij zorgen ervoor dat alle
kinderen van de basisschool een witte kerstbal krijgen. Deze mogen jullie zo mooi mogelijk
versieren en op vrijdag 21 december bij Bi'j Oons in de kerstboom komen hangen. Op 22
december om 16:30 uur zullen de winnaars van de mooiste kerstbal bekend gemaakt
worden.
Op zaterdag 29 december gaan we vanaf 16.00 uur kniepertjes bakken. Voor iedereen die
het leuk vindt kan hierbij aansluiten. Neem je kniepertjesijzer mee!
Natuurlijk ook voor de verkoop:
1 zakje € 1,50
3 zakjes € 5,00
Rest ons nog het menu voor de maand december en januari:
Zondag 23 december
Fonduen
Vrijdag 28 december
Snert & bonensoep
Vrijdag 4 januari
Ovenschotels
Vrijdag 11 januari
Kip met aardappelen en groentes
Vrijdag 18 januari
Rode kool met hachee
Heb je zin om mee te eten? Je kunt je de donderdag ervoor aanmelden via
telefoonnummer: 06-25390885, of laat een berichtje achter op onze facebookpagina. Dan
zorgen wij dat er een bord klaar staat!
Vriendelijke groeten,
Jan, Aukje, Wiljo en Jessica
________________________________________________________________________

Sinterklaas bij het jubileumfeest van het dorpshuis
Op zaterdag 1 december hebben we het sinterklaasfeest gevierd in combinatie met het 50
jarig bestaan van het dorpshuis. Vanuit de kinderclub hadden we Sinterklaas een brief
gestuurd en waren er een 40-tal kinderen in spanning aan het wachten of Sinterklaas dit
jaar ook ging komen. Aan het begin van de middag waren er al pieten gesignaleerd op de
fiets in het dorp. Maar ineens hoorden we in de ronde zaal allemaal sirenes. Die bleken van
een brandweerauto te zijn. Wat bleek, uit die auto kwamen Sinterklaas en pieten.
Sinterklaas en zijn pieten hadden allerlei trucjes en dansjes voor ons in petto. Hierna
mocht iedereen nog op de foto met Sinterklaas en zijn pieten. Het mooiste was dat je na
dit foto moment ook nog een kadootje kreeg van de pieten. Nadat we Sinterklaas en de
pieten hadden uitgezwaaid was er nog tijd om te dansen. Als afsluiting kregen alle kinderen
nog een mooie puntzak patat met kipnuggets, waar heerlijk van gesmuld werd.
Volgens ons was het een heerlijke verwenmiddag voor de kinderen!
Bedankt Sinterklaas en alle pieten!
Dorpsblad Kontakt 2018

Voor foto’s zie elders in Kontakt.
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Mededelingen vanuit
Plaatselijk Belang
AED’s
De 2 AED kasten (bij het Dorpshuis en het
Bungalowpark) in ons dorp vallen onder het
beheer van Plaatselijk Belang. Naar aanleiding
van een aantal meldingen onlangs, waarbij de
AED is ingezet, is gebleken dat in het dorp nog veel onduidelijkheid bestaat over de
procedures en verantwoordelijkheden betreffende deze AED’s en de inzet daarvan. Daarom
hierbij in het kort wat aanvullende informatie (meer informatie is te vinden op de website
www.harstslagnu.nl).
HartslagNu is een landelijk platform (samenwerking met o.a. Hartstichting, het Rode Kruis
en Ambulancezorg Nederland) waar mensen geregistreerd staan, die kunnen én willen
reanimeren wanneer dit nodig is. Deze mensen worden burgerhulpverleners genoemd. De
cruciale tijd bij een hartstilstand is de eerste 6 minuten. Voor de professionele
hulpverlening is het vaak lastig om binnen deze tijd bij een slachtoffer aan te komen. Als
burgerhulpverlener kun je in die kritieke minuten de eerste hulp opstarten. Wanneer 112
wordt gebeld, stelt de meldkamer Ambulancezorg vast of het om een mogelijke
hartstilstand gaat. Als dit het geval is, ontvangen de burgers die het dichtst bij het
slachtoffer zijn automatisch een alarmoproep (per telefoon, per app of sms). Die gaan naar
het slachtoffer toe (of halen eerst een AED, afhankelijk van de oproep) en starten de
reanimatie alvast op, handmatig of met behulp van een AED. De reanimatie duurt net zo
lang totdat de ambulance is aangekomen en professionals het werk van de
burgerhulpverlener(s) overnemen.
Plaatselijk Belang is blij dat Netty Jager bereid gevonden is om als AED-beheerder
(vrijwilliger) de coördinatie rondom de AED’s op zich te nemen. Zij ziet erop toe dat er
conform de voorschriften regelmatige controles van de AED’s plaatsvinden.
Netty ontvangt bij een reanimatieoproep een melding dat het AED apparaat (of beide)
wordt ingezet bij een reanimatie. Na reanimatie moet de burgerhulpverlener het apparaat
weer terug brengen en de AED-beheerder controleert vervolgens de AED en brengt deze
weer op orde wanneer dit nodig is. Naast deze belangrijke taak regelt Netty ook de
planning/aankondiging etc. van de (herhalings)cursussen.
Bij deze willen we graag een oproep doen voor een vrijwilliger die samen met Netty de rol
van AED-beheerder op zich wil nemen. Heb je interesse of wil je eerst wat meer informatie
dan kun je contact met Netty opnemen: nettyzilver@gmail.com.
Oproep vrijwilligers
Voor het snoeien van fruitbomen aan de Breistroekenweg en bij de plaggenhut (+ maaien)
zoeken wij nog een aantal vrijwilligers die onder de vlag van Plaatselijk Belang
functioneert. Landschapsbeheer heeft aangegeven deze groep te willen faciliteren door het
organiseren van een cursus voor het snoeien van fruitbomen en het uitlenen van
gereedschap voor deze klus.
Heb je interesse dan kun je je aanmelden bij: mwielink68@gmail.com
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IKC meester Siebering, groep 4 en 5
Sinds een aantal weken hebben we iets ontzettend
leuks op school. Echte robotjes!
De robotjes heten
Bluebots en je kunt hiermee leren programmeren.
Programmeren betekent dat je een route bepaalt die de
robot moet gaan volgen en deze met pijlentaal in elkaar
zet.
Dit kun je zo moeilijk maken als je wilt en je kunt dit op
allerlei gebieden toepassen.
Wij hebben de volgende opdrachten al gedaan met de
Bluebots:
- Engels/herfst.
We kregen een papier met daarop een aantal Engelse
woorden die over de herfst gaan, zoals leaves, pine cone, acorns etc.
In de transparante mat had juf plaatjes gedaan van die verschillende dingen. Wij
moesten op ons papier de route beschrijven vanaf start langs twee of drie van die
dingen. Je moest dus goed weten hoe de verschillende dingen in het Engels heten en
dan ook nog de pijlentaal goed
schrijven. Dat was nog best lastig.
-

Rekenen met sinterklaasplaatjes.
Met twee tienkantige dobbelstenen
moesten we gooien. Deze twee
getallen moesten we dan bij elkaar
optellen en dan moesten we de
Bluebot naar het plaatje met het
juiste aantal pepernoten,
schuimpjes, sinterklazen, pieten
o.i.d. sturen.

-

Lezen met sinterklaasplaatjes.
Deze opdracht werkte ongeveer net
zo als de opdracht met Engels en
herfst. We kregen een kaart met
twee plaatjes waar we naar toe moesten rijden. Die plaatjes zaten ook in de
transparante mat. Daar moesten we de Bluebot dan naar toe sturen.

Het leuke van werken met de Bluebot is, dat iedereen dit op zijn of haar eigen niveau kan
doen. We hebben namelijk voor de kinderen die een beetje meer aan kunnen ook de
TactileSensor. Daarmee leg je de route op een blauwe bak en als je dit gedaan hebt, dan
verstuur je de route via bluetooth naar de Bluebot. Hierbij moet je soms codes gebruiken.
[↑↑→↑←] x4 betekent bijvoorbeeld dat je Bluebot twee stappen vooruit, een draai naar
rechts, een stap vooruit en een draai naar links moet doen en dit in totaal 4x achter elkaar
moet uitvoeren. Hier zijn ook al kinderen uit onze groep mee bezig geweest.
We vinden het onwijs interessant en er zijn online ook al veel opdrachten te vinden,
verdeeld over allerlei thema’s en geschikt voor alle bouwen.
Anouk heeft bijvoorbeeld juf Miranda al geholpen met het aanleren van pijlentaal bij groep
1 t/m 3 en ook groep 6 t/m 8 heeft al kennis gemaakt met de Bluebots.
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We hebben ook nog verschillende matten, zoals een boerderijmat, lettermat, verhalenmat
en een hele grote wereldkaart.
De Bluebot kan ook een karretje
meeslepen. Deze hebben we niet en dat
vindt de groep wel jammer. Ze hadden
al helemaal bedacht dat ze dan de
Bluebot zo zouden programmeren dat
we juf Miranda een kopje thee konden
brengen. Ook willen we nog een keer
een doolhof gaan maken van Kapla,
want de stapjes die de Bluebot maakt
zijn precies de lengte van een
kaplablokje.
Groetjes van groep 4 en 5,
juf Tanja en juf Lianne!
________________________________________________________________________

Pub quiz zaterdag 19 januari
Wanneer: Zaterdag 19 januari
Waar: Dorpshuis de Heugte
Tijd: Start quiz om 20:30 uur
Zaal open om 20:00 uur
Kosten: 10 euro per team
Let op: Een team bestaat uit minimaal 4 en maximaal 6 personen.
Na het succes van de afgelopen keer zijn we er binnenkort weer met de pub quiz! De
categorieën houden we nog even geheim maar het belooft weer een leuke avond te
worden.
So you think you know it all? Prove it!
Voor het winnende team is er wederom een leuke prijs!
Geef je snel op want vol = vol!
Hilde Wielink: 06-46822533
Ilse Koekoek: 06-13660762

_____________________________________________________________________________________
Voor in de agenda!
Op zaterdagavond 23 maart is er een ‘kroegavond’ in De Heugte. Nadere info volgt!
Dorpsblad Kontakt 2018
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De Heugte 50 jaar
Zaterdag 1 december 2018
JUBILEUMFEEST “DE HEUGTE”
Bijna 10:00 uur, op naar het dorpshuis want de
ballonnen worden bezorgd! De finishing touch! De
jubileumcommissie compleet aanwezig, samen een
kopje koffie drinken, een laatste blik in de feestzaal. De buffettafel wordt gevuld en de
60+ers zijn van harte welkom! Het 50-jarig jubileumfeest kan beginnen.
45 mensen wandelen even later de zaal binnen en men heeft er zin in, gezellig aan de
borrel met elkaar. De goochelaar vraagt ondertussen wat aandacht voor zijn trucs die
eigenlijk best wel verrassend zijn. Om 12:00 uur staat de buffettafel ruim gevuld klaar. De
aanwezigen genieten met volle teugen van al dat lekkers!
Na een korte pauze stromen 8 tot 15-jarigen de jeugdsoos binnen. In de ronde zaal zijn de
kinderen van 0 tot 8 jaar voor het Sinterklaasfeest. In totaal zijn er 90 kinderen. 5 zwarte
pieten lopen/fietsen al over het dorp en Sinterklaas is er vrij snel met de sirene aan in de
brandweerauto! Sint nam ook nog eens 3 pieten mee. Dus niks te klagen! Zoveel kinderen
en toch een lekker ontspannen sfeertje. Sint en zijn pieten hielden de kinderen leuk bezig
en hadden uiteraard voor iedereen een cadeautje meegebracht!
Het laserfeestje wat in de gymzaal is gehouden was ondertussen in volle gang. Wat een
feest, dit was voor deze leeftijdsgroep een schot in de roos! De zaal die overigens met man
en macht is klaar gezet en ook weer opgeruimd is door de vele vrijwilligers, verdient een
groot compliment! Veel werk maar zeker de moeite waard. Rode wangetjes, in stijl met
bandana’s om en geschminkt in de juiste kleuren, hadden ze het grootste plezier met dit
spel.
Alle kinderen hebben de middag afgesloten met het eten van een patatje met frikandel of
kip nuggets! Zeer tevreden naar huis allemaal!
Dan even hard aan het werk met elkaar om de zaal weer om te toveren voor de receptie!
Vanaf 19:00 uur, vele felicitaties mocht het DB in ontvangst nemen. Vele mooie cadeaus,
bloemen, versierde kerstboom enzovoort en veel geld waarvoor we nog nuttige dingen
mogen kopen! Een paar wensen kunnen zeker vervuld worden. Allen dank hier voor! Het
openingswoord was een leuke presentatie door Niesje. “De Heugte” van vroeger naar nu!
Wethouder Dennis Bouwman bracht nog maar eens onder de aandacht hoe belangrijk een
dorpshuis is in een dorp, ook de BOKD onderstreepte dit. De gastvrijheid van ons dorp had
de wethouder al vaak als prettig ondervonden. Iedereen genoot van de sfeervolle receptie
en we hadden goed gegokt: de zaal was tot de laatste stoel bezet!
Om 21:00 uur was de zaal ineens tjokvol, geweldig wat een opkomst, alle leeftijden komen
voorbij. Dat gaat vast een gezellig dorpsfeest worden? En dat is ook zeker gelukt. Iedereen
heeft veel plezier gehad en genoten van alle drankjes en hapjes tot in de late uurtjes. Met
dank aan Willie, de beheerder, die weer goed gezorgd heeft voor de inwendige mens, het
was allemaal weer erg lekker!
Alle vrijwilligers bedankt voor de medewerking. En uiteraard ook dank aan de
jubileumcommissie die deze dag in elkaar gezet heeft!
Tjitske Bruinenberg, Martha Prins, Maureen Oelen,
Henriëtte Kreeft, Anneke Oelen, José Post
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Ga de uitdaging aan. Zet je alcoholgebruik op pauze met IkPas
Heb je goede voornemens voor 2019 en wil je het nieuwe jaar fris beginnen? Doe dan mee
met IkPas Midden-Drenthe en ga de uitdaging aan om te proberen 30 dagen geen alcohol
te drinken.
Alcohol is voor veel mensen een vast onderdeel van het dagelijkse leven en het is aanwezig
bij allerlei gelegenheden: bij een geboorte, een verjaardag, maar ook gewoon omdat het
weekend is, bij het uitgaan en na de sport. Vaak drinken mensen dan ook omdat het een
gewoonte is.
IkPas Midden-Drenthe
Om dit gewoontegedrag te doorbreken is er vanuit Welzijnswerk en het CJG MiddenDrenthe het initiatief gekomen om IkPas te organiseren in Midden-Drenthe. IkPas is een
uitdaging aangaan met jezelf. Je drinkt een maand geen alcohol om eens te kijken wat het
met je doet.
Door de ervaringen tijdens de IkPas-periode word je je bewuster in het maken van een
keuze om wel of niet te drinken, doorbreek je vastgeroeste patronen en is alcohol niet
meer vanzelfsprekend.
Waarom zou ik het doen, mijn alcoholgebruik op pauze zetten?
Uit onderzoek blijkt dat mensen die geen alcohol drinken beter slapen, zich fitter voelen,
betere sportprestaties leveren, afvallen en/of een schonere huid hebben. Ook blijkt dat een
maandje detoxen positief kan zijn. Je geeft je lijf een tijdje rust en voelt je daar beter
onder.
Durf jij de uitdaging aan?
Meld je dan aan voor de Ik Pas – uitdaging. Deelname is gratis. Het project start op 1
januari (het tijdstip op 1 januari kies je zelf) en eindigt 30 januari.
Aanmelden kan via www.ikpas.nl.
De deelnemers worden gevraagd zich ook aan te melden via de facebookpagina van Ik Pas
Midden-Drenthe https://www.facebook.com/welzijnswerkmd/.
Je krijgt dan het Ik Pas-bandje gratis thuisbezorgd en je kan met andere deelnemers in
contact komen.
Je kunt je ook aanmelden via e-mail: h.kamps@welzijnswerkmd.nl of per telefoon 0881651293.
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Nieuwjaarsborrel de Heugte

___________________________________________________________
Sudoku
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Kerstdisco
Tienersoos “Teenspirit”
Kom op zaterdag 15 december a.s. gezellig naar onze tienersoos en neem je vrienden mee!
Uiteraard is jeugd uit andere dorpen ook van harte welkom! Hoe meer jeugd, hoe leuker de
avond… En swingen we samen de feestdagen in!
Waar:
Datum:
Tijd:
Leeftijd:

Tienersoos “Teenspirit” Nieuw-Balinge
Zaterdag 15 december a.s.
Vanaf 20:00 uur tot 23:00 uur
Vanaf groep 8 t/m 15 jaar

Entree is gratis
Frisdrank etc. te koop aan de bar
Dresscode “Kerst”
Het zou natuurlijk super leuk zijn als iedereen in kerstsfeer komt, denk aan een kersttrui,
kersmannenpak/jurk, glitter, glamour, etc.
Maar kom vooral in kleding… waarin jij je lekker voelt!

__________________________________________________________________
Klaverjassen S.V. Nieuw-Balinge
Op zaterdag 15 december organiseert S.V. Nieuw-Balinge
kerstklaverjassen in de voetbalkantine.
Aanvang 14:00 uur. U bent van harte welkom!
Dorpsblad Kontakt 2018
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Wedstrijdverslagen S.V. Nieuw-Balinge
U kunt de volledige verslagen lezen op de site van de
voetbal club www.svnieuw-balinge.nl

3 november; Nieuw-Balinge - FDS

1-0

Net als vorige week in Emmen liep Nieuw-Balinge zaterdagmiddag tegen een
nederlaag aan met het kleinst mogelijke verschil. FDS won door een doelpunt van
Niels Schoonen, die na een dik kwartier voetbal fraai scoorde. Beide ploegen kregen
in het vervolg van dit treffen nog wel mogelijkheden, maar het scorebord bleef
verder leeg. De thuisclub schoot uit de startblokken in de hoop op een snel doelpunt.
Dat zat er tegen FDS niet in. De ploeg uit Havelterberg legde over het algemeen een
verzorgd potje voetbal op de grasmat. Het combinatievoetbal oogde goed, maar
desondanks schiepen de gasten zich nauwelijks kansen. Na acht minuten voetbal
claimde Nieuw-Balinge een strafschop toen Dennis Tump onderuit ging, maar
scheidsrechter Erik Wieringa wilde hier niets van weten. Op de keper beschouwd was
de thuisclub in deze fase de bovenliggende ploeg, maar ook Nieuw-Balinge schiep
zich geen kansen. De beste was nog voor Damian Kroezen toen hij de bal ineens op
de wreef nam maar zijn schot naast zag gaan.
Man van de wedstrijd: Geen.

10 november; Borger – Nieuw-Balinge
Belangrijke 3-1 overwinning Nieuw-Balinge tegen Borger
In de uitwedstrijd tegen Borger behaalde Nieuw-Balinge een belangrijke en ook
geheel terechte overwinning. De rode lantaarndrager werd met 3-1 verslagen.
Gezien de kansenverhouding hadden de gasten met veel meer doelpunten verschil
moeten winnen, maar zelfs kansen voor open doel werden zaterdagmiddag niet
benut.
Borger, de ploeg die dit seizoen nog geen enkel punt wist te behalen, had het ook
tegen Nieuw-Balinge moeilijk. De roodhemden domineerden een groot deel van de
wedstrijd, schiepen zich een rits aan goede mogelijkheden, maar zoals zo vaak kon
de ploeg het net slecht vinden.
Man van de wedstrijd: Erwin Smale
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17 november
Nieuw-Balinge ‘vergeet’ te winnen van Onstwedder Boys 1-1
In de wedstrijd tegen Onstwedder Boys slaagde Nieuw-Balinge er opnieuw niet in de
eerste thuiszege te behalen. De ploeg speelde, vooral in de tweede helft, een prima
wedstrijd en verdiende het op basis daarvan een overwinning over de streep te
trekken. Het ontbrak de ploeg aan het nodige geluk want de kansen waren er wel
degelijk. De beste kreeg Dennis Tump die in de allerlaatste seconden van de
wedstrijd vanaf elf meter aan mocht leggen. De anders zo trefzekere spits zag zijn
schot echter op schitterende wijze gestopt door Rein Koudstaal, die zijn elftal
daarvoor ook al meerdere keren voor een achterstand behoedde.
Man van de wedstrijd: Jary Jager

24 november
Verdiende overwinning Nieuw-Balinge tegen MSC 1-0
De eerste thuisoverwinning voor Nieuw-Balinge is een feit. Zaterdag werd
MSC/Amslod met het kleinst mogelijke verschil verslagen. Daarmee deed de ploeg
zichzelf tekort, want vooral in de tweede helft was de thuisclub de duidelijk betere
en had een 3-0 uitslag zeker niet misstaan.
In de tweede helft was Nieuw-Balinge duidelijk de betere. Het schiep zich nogal wat
kansen, maar zoals wel vaker deze competitie stond het vizier niet scherp genoeg.
Toch kwamen de roodhemden op voorsprong. Een schot van Damian Kroezen werd
door Richard Kats aangeraakt waardoor de bal achter doelman Tijink verdween.
Man van de wedstrijd: Gerard van Zwol

Volgende wedstrijd is op zaterdag 8 december thuis tegen SCN.
________________________________________________________________________

Bericht van dorpszorg ‘sport en beweging’
Wij van dorpszorg sport en beweging zijn op 17 november aangeschoven bij de gourmet
van de tienersoos. Dit omdat we graag wilden weten wat de tieners qua sport en beweging
zouden willen. Na wat gegeten te hebben kwam er van alles los. Zaalvoetbal, kickboksen,
yoga, mountainbike zijn een kleine greep van alles wat geroepen werd. Wij gaan hier flink
mee aan de slag.
Ook de oudere jeugd (18+) die Sh'bam op het lijstje had staan zijn we
niet vergeten. We zijn hier druk mee bezig en willen dit in 2019 gaan
verwezenlijken. Dus hou Kontakt in de gaten.
We houden jullie op de hoogte.
Groeten bestuur dorpszorg sport en beweging
Dorpsblad Kontakt 2018
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Carbid schieten
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Recept: Appelflappen met
pecannoten en cranberries
Ingrediënten
4 plakjes roomboter bladerdeeg (pak 10
plakjes, diepvries)
1 elstar appel (of een andere friszoete
appel)
1 el pecannoten
3 el rietsuiker
2 el gedroogde cranberry's
1 middelgroot ei
Bereiden
Verwarm de oven voor op 200 °C. Laat het bladerdeeg op een met bakpapier beklede
bakplaat ontdooien. Schil de appel, verwijder het klokhuis en snijd het vruchtvlees in
blokjes. Hak de pecannoten grof. Meng de appel met de pecannoten, ⅓ van de suiker en de
cranberry’s. Verdeel het appelmengsel over de plakjes bladerdeeg, maar houd de randen
vrij. Bestrijk de randen met een beetje water en vouw het bladerdeeg diagonaal over de
vulling en druk met de tanden van een vork de randen aan. Klop het ei los en bestrijk de
appelflappen ermee. Bestrooi met de rest van de suiker. Bak de appelflappen in ca. 25 min.
goudbruin en gaar.
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Recept: Kerst meatloaf
Ingrediënten
2 el traditionele olijfolie
400 g gesneden prei
1 kg half-om-halfgehakt
5 el grove mosterd
120 ml barbecuesaus
50 g Indonesische gebakken uitjes
2 middelgrote eieren
100 g panko Japans paneermeel
350 ml tomato frito
90 g pestospread (bakje)
2 el peterselie (fijngesneden)
Bereiden
Verhit de olie in een hapjespan en fruit de prei 8 min. op laag vuur. Schep de prei op een
snijplank, laat afkoelen en snijd fijner. Verwarm de oven voor op 190 °C. Doe het gehakt in
een kom. Meng de helft van de mosterd, ¼ van de barbecuesaus, de prei, uitjes, eieren,
panko, peper en eventueel zout erdoor. Verdeel het gehakt over de vorm en druk aan. Bak
in ca. 35 min. in het midden van de oven goudbruin en gaar. Neem uit de oven en stort op
een met bakpapier beklede bakplaat. Bestrijk de bovenkant en zijkanten met de rest van
de barbecuesaus. Bak nog ca. 10 min. in het midden van de oven. Verwarm ondertussen
de tomato frito op laag vuur en schep in een kom. Schep de pestospread en de rest van de
mosterd in schaaltjes. Serveer met de peterselie bij de meatloaf.
Variatietip:
Gehaktbrood over? Maak daar sandwiches van. Beleg 4 sneetjes casinobrood met een
plakje cheddar, een plak gehaktbrood, wat plakjes augurk en nog een plakje cheddar.
Besmeer nog 4 sneetjes brood met mosterdmayonaise en leg op de andere broodjes.
Verhit 1 el boter in een hapjespan en bak de sandwiches op laag vuur en met de deksel op
de pan goudbruin en krokant, tot de kaas goed is gesmolten. Lekker met ketchup. Het
gehaktbrood is afgedekt in de koelkast 2 dagen houdbaar.
Dorpsblad Kontakt 2018
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Darters gezocht
Zijn er geïnteresseerden die op een
vaste avond in de week een
dartpijltje willen gooien in dorpshuis
De Heugte? In het verleden was er
een dartclub actief, maar die zou
zijn opgeheven wegens te weinig
deelname. Ik wil kijken of er animo
is om dit weer nieuw leven in te
blazen.
Geïnteresseerden kunnen bellen of
WhatsAppen naar 06-33270518.
Dan kunnen we samen kijken naar
een geschikte avond.
Met vriendelijke groet,
Bert Gosink

_____________________________________________________________________________________
Fijne feestdagen!
De redactie wenst alle:
- lezers
- adverteerders
- dorpsgenoten
- vrijwilligers
- bezorgers
- en andere betrokkenen
fantastische feestdagen
en een goed 2019!
________________________________________________________________________

Opbrengsten oud papier
Het IKC meester Sieberingschool haalt elke
twee maanden het oud papier op.
Met deze inkomsten kunnen diverse
activiteiten worden gefinancierd.
Daarvoor dank!
De opbrengst van 12 september was
€ 466,50
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Oliebollenactie
Ook dit jaar kunt u weer heerlijke oliebollen bestellen bij de Hervormde kerk.
Ze kosten:
10 rozijnen-oliebollen € 6,12 witte oliebollen € 6,of 3 zakken voor € 17,U kunt ze bestellen via de bestellijst of telefonisch bij:
- Homme Prins, tel.: 0528-321214
- Martha Prins, tel.: 0528-321174
Graag bestellen voor 29 december a.s.
De oliebollen worden op 31 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
Cafetaria Troost
Strijker en Strijker
De bouwcommissie – Hervormde kerk

_____________________________________________________________________________________
Carbid schieten
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Kerstmarkt Bi’j Oons
Ook dit jaar organiseren wij weer een kerstmarkt en wel op zaterdag 22 dec. van 16.00 tot
22.00 uur. (Theehuus is open tot…)
Wilt u uw hobby tentoonstellen of te koop aanbieden, of uw eigen gebakken
knieperties/oliebollen/cup cakes/enz. aan de man brengen? Dat kan allemaal! Bel naar
onderstaand nummer.
Ook kinderen mogen hun eigen standplaatsje uitzoeken!
Standplaats is gratis!
Opgeven kan tot 19 december.
Ook dit jaar weer te koop: Gerookte paling! OP = OP!!!
Graag tot ziens op 22 december a.s.

Jan en Aukje Slomp
Bi’j Oons
Hoek Voornweg/Verlengde Middenraai
Tel: 06-25390885

40

Dorpsblad Kontakt 2018

Tips voor het kerstdiner
< Stroopwafelsterren

^ Sneeuwmannen
(soesjes, marshmallows, aardbei)

< Komkommerkerstbomen

Groentekerstboom >

< Net even anders de tafel dekken
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Activiteitenkalender

DECEMBER
7 december

Klaverjassen ijsvereniging

14 december

60+ actief kerstborrel/diner

15 december

Kerstklaverjassen S.V. Nieuw-Balinge

15 december

Dansavond de Heugte

15 december

Kerstzangavond Chr. Ger. Kerk

15 december

Kerstdisco Tienersoos

17 december

Kerstzanguurtje de Heugte

21 december

Klaverjassen ijsvereniging

22 december

Kerstmarkt Bi’j Oons

28 december

Oudejaarsvolleybal GJVV

29 december

Bingo de Heugte

29 december

Kniepertjes bakken Bi’j Oons

31 december

Carbidschieten

JANUARI
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1 januari

Nieuwjaarsborrel de Heugte

4 januari

Klaverjassen ijsvereniging

18 januari

Klaverjassen ijsvereniging

19 januari

Pubquiz de Heugte
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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 2018
Chr. Geref. Kerk Nieuw-Balinge

Preekrooster 2018
Ned. Hervormde Kerk Nieuw-Balinge

● Zondag 9 december
9.30 uur Ds. C. Cornet (HA)
14.30 uur Ds. C. Cornet
● Zondag 16 december
9.30 uur Ds. H.H. Klomp
14.30 uur Ds. H.H. Klomp
● Zondag 23 december
9.30 uur Ds. C. Cornet
14.30 uur Ds. C. Cornet
● Dinsdag 25 december (eerste Kerstdag)
9.30 uur Ds. C. Cornet
14.30 uur Ds. C. Cornet
● Woensdag 26 december (tweede Kerstdag)
9.30 uur Ds. H. de Graaf
14.30 uur Kinderkerstfeest
● Zondag 30 december
9.30 uur Ds. H.J.Th. Velema
14.30 uur Ds. H.J.Th. Velema
● Maandag 31 december (oudejaarsdag)
19.30 uur Ds. C. Cornet
● Dinsdag 1 januari (nieuwjaarsdag)
9.30 uur Ds. C. Cornet
Wijzigingen voorbehouden. In de ochtend is er
oppas voor de kleinsten in het jeugdgebouw ‘Het
Anker’.
Gym 55+ers in Dorpshuis de Heugte
Dinsdag van 9.15 uur tot 10.00 uur,
Loop gerust eens binnen!
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• 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 9 december (2e advent)
10:00 uur ds. H.A. v.d. Pol (Wierden)
15:00 uur ds. G.H. Koppelman (Wapenveld)
● Zondag 16 december (3e advent)
10:00 uur ds. J .W. Goossen(Vriezenveen)
15:00 uur ds. J. Mulderij (Zwolle)
● Zondag 23 december (4e advent)
10:00 uur dr. C. v. Sliedregt (Nunspeet)
15:00 uur ds. J. Harteman (Kampen)
● Dinsdag 25 december (1eKerstdag)
10:00 uur ds. P. Vermeer (Wezep)
15:00 uur prop. M. Krooneman (’t Harde)
● Woensdag 26 december (2e Kerstdag)
Samen in Tiendeveen
● Zondag 30 december
10:00 uur ds. A.D. Goijert (Nijkerk)
15:00 uur ds. E. Mijnheer (Oene)
● Maandag 31 december
19:30 uur ds. J. den Dikken (Nunspeet)
Wijzigingen voorbehouden. In de ochtend is er
oppas voor de kleinsten in de consistorie bij de
kerk.

Koersbal in Dorpshuis de Heugte
Woensdag van 9.30 uur tot 11.30 uur.
Nieuwe leden zijn welkom!
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Ophaalschema containers
11 dec
12 dec
19 dec

GRIJS
ORANJE
GROEN

29 dec

ORANJE

Oud Papier
Oud papier wordt opgehaald door de mr.
Sieberingschool.
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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IKC Meester Sieberingschool

Kindcentrum Siebering (0-12 jaar)
Voor opvang van uw kinderen en/of ter
voorbereiding op de basisschool.

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

*Peutergroep, maandag-, woensdag- en
vrijdagmorgen, 8:30-11:30 van 2 tot 4 jaar.
*Thematisch aanbod middels Uk en Puk ter
voorbereiding op de basisschool. Ook
worden er gezamenlijke activiteiten met de
school gedaan.
*Kinderopvang, 5 dagen per week van
06:30 uur tot 18:30 uur.
*BSO (buitenschoolse opvang) voor school
aan en/of na 14:00 uur en vakantieopvang,
voor opvang alleen in de vakanties.
Op de BSO en de kinderopvang kunnen
kinderen vrij spelen, maar werken wij ook
met programma’s. Zo is er voor de BSO het
lifestyle programma met leuke activiteiten.
Er zijn verschillende opvang mogelijkheden,
kijk daarom voor meer informatie op
www.kitsprimair.nl of kom eens gezellig
langs voor informatie en om een kijkje te
nemen op de groepen.

e-mail: kc.siebring@kistprimair.nl
tel.nr: (0528) 820996
Jeugd- en tienersoos

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

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

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 Salomons (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
DINSDAG; Volleybal
Jeugdvolleybal
Herenvolleybal (16+)
WOENSDAG; Volleybal
Dames Recreanten 3
Dames Recreanten 1
DONDERDAG; Volleybal
Dames Recreanten 2
DONDERDAG: gymnastiek
1e groep, vanaf 4 jaar
2e groep
3e groep

Tel.
Tel.
Tel.
Tel.

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

32
32
32
32

14
12
10
10

82
24
11
24

18.00 – 19.30
20.30 – 21.30
19.00 – 20.00
20.00 – 21.00
19.30 – 20.30
17.15 – 18.00
18.00 – 18.45
18.45 – 19.30

De kosten zijn: tot 18 jaar € 30,- per half jaar en
vanaf 18 jaar € 40,- per half jaar. Nieuwe leden
kunnen we altijd gebruiken. Dus: KOM EENS
LANGS ALS JE DURFT!
Kapsalon Priscilla
Tel. (0528) 32 16 44
Dinsdag, donderdag en vrijdag geopend van 8.30
tot 18.00. Tussen 12.00 en 13.00 gesloten.
Zaterdag geopend van 8.00 tot 13.00.
Elke 1e dinsdag van de maand knippen zonder
afspraak tussen 18.00 en 19.30!

Strijker en Strijker
Technische groothandel en verhuurbedrijf.
Tel. (06) 54 36 30 15
Openingstijden winkel:
Maandag
Dinsdag t/m donderdag
Vrijdag
Zaterdag

09.00 tot
08.00 tot
08.00 tot
08.00 tot

18.00 uur
18.00 uur
17.30 uur
12.00 uur

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

Welzijnswerk Midden-Drenthe
Welzijnswerk is er voor alle inwoners van de
gemeente Midden-Drenthe. U kunt met al
uw vragen op het gebied van wonen, welzijn
en zorg bij ons terecht. Maar ook met
vragen over bijvoorbeeld mantelzorg,
vrijwilligerswerk en leefbaarheid.
Vanaf 1 januari 2018 kunt u ook bij ons
terecht voor maatschappelijk werk
(voorheen SPINN).
-U kunt ons bellen van maandag tot en met
donderdag van 08.30 – 13.30 uur en op
vrijdag van 08.30 – 12.00 uur op
telefoonnummer 088 16 51 200.
-U kunt een e-mail sturen naar:
beilen@welzijnswerkmd.nl
smilde@welzijnswerkmd.nl
westerbork@welzijnswerkmd.nl
-Of ons bezoeken:
*Karspelstraat 5, 9411 ND Beilen
*Stuurboord 1, 9422 HT Smilde
*Burg. v. Weezelplein 10, 9431 AG
Westerbork
Plaatselijk Belang ‘de Vooruitgang’
Het bestuur vergadert maandelijks en 1 keer
per jaar wordt een ledenvergadering
gehouden, waarin verslag wordt gedaan van
de activiteiten van het afgelopen jaar.
Vindt u dat het belang van uw dorp, ook uw
belang is, word dan lid. De contributie
bedraagt slechts €7,- per jaar. U kunt zich
opgeven bij de secretaris, via
secretaris.pb@nieuwbalinge.eu.
Studio Tyara
Praktijk voor therapie, massage en
schoonheidsverzorging.
Netty Jager. Tel. (0528) 32 17 17
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

48

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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