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In deze editie van Kontakt leest u
onder andere:
Een lekker recept
Oproep van dorpshuis “De Heugte”
Huisdier van de maand
Woordzoeker

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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Red een leven!
Zomerfeest 2018
De toppers van WNBCJO8 F1
Een interview met Cisca Lunenborg
Have a lovely day!
Oudste inwoonster van NieuwBalinge jarig!
Nieuws van Bi’j Oons
IVN Wateractiviteiten Nieuw-Balinge
En… nog veel meer!

1

Het raadselspel
De prijsvraag voor de maand mei luidde als volgt:
Stel je bent een taxichauffeur. Je vertrekt
met 3 passagiers van het station naar
Azaleastraat 38, daar gaat 1 persoon er uit
en 2 stappen er weer in. De taxi gaat naar
Dorpsstraat 14 waar er weer 2 passagiers uit
stappen. Vanaf hier gaat hij verder naar de
Lekstraat 156 om daar 1 persoon uit te
laten. Vervolgens gaat hij door naar het
Beatrixpark, waar hij 3 passagiers ophaalt en
er niemand uitstapt. Het is nu al 12 uur als
hij naar de Schoolstraat 74 gaat om 1
passagier op te halen waar er ook 2
passagiers willen uitstappen. De chauffeur vraagt of het goed is dat hij even stopt bij de
bloemenkraam op het Stadhuisplein om een bloemetje te halen van € 6,50.
Aangekomen op de Graaf Willemstraat stapten de overige passagiers uit.
En nu de vraag: Hoe oud is de taxichauffeur?
Antwoord:
Heb je goed gelezen? In de eerste zin staat “Stel je bent een taxichauffeur”, het antwoord
is dus je eigen leeftijd!
We hadden negen inzendingen, waarvan 8 juiste. De winnaar van dit raadsel is Nick
Jager! Van harte gefeliciteerd! We zorgen dat de prijs zo snel mogelijk naar je toe komt.
De prijsvraag voor de maand juni luidt als volgt:
Een boer is al een aantal dagen aan het reizen samen met
zijn wolf, schaap en een partij witlof als hij aankomt bij een
rivier. Hij wil de rivier oversteken en ziet een klein bootje
aan de kant liggen. Alleen is dit bootje te klein om met z’n
allen in één keer over te steken. De boer kan maximaal 1
vrachtje meenemen, dus óf de wolf óf de partij witlof óf het
schaap. Een probleem echter! De wolf eet het schaap op als
hij ze alleen achter laat. En het schaap eet de partij witlof
op als hij er niet bij is.
Hoe komt de boer met zijn dieren en de partij witlof
ongeschonden aan de overkant?

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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Recept: Rucolasalade met bietjes en balsamicodressing
Ingrediënten:
150 gram rucola
200 gram biologische babybietjes
milde azijn
50 ml balsamicodressing
40 gram notenmix
Bereiding:
Doe de rucola in een schaal. Snijd de
bietjes in kwarten en meng door de
rucola. Besprenkel met de
balsamicodressing en bestrooi met
de notenmix. Lekker bij pasta of
pizza! Tip: De babybietjes zijn alleen
verkrijgbaar in grotere Albert Heijn-winkels of via ah.nl. Je kunt ze vervangen door 200
gram gekookte rode bieten, die je in parten snijdt.
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Bericht van dorpshuis De Heugte
High-Wine en High-Beer
Zondag 24 juni kunt u in Dorpshuis de Heugte weer
genieten van een High-Wine of High-Beer! Natuurlijk
serveren we er weer lekkere bijpassende hapjes bij!

Aanvang: 15.00 uur
U kunt reserveren tot woensdag 20 juni.
Opgave via email: dorpshuisdeheugte@gmail.com
Of per telefoon op tel: 06-12102173

Belangrijk: zondag 17 juni is het dorpshuis gesloten in verband met Vaderdag!

Huisdier van de maand
Wat is jullie naam: Bumper en
Yenthe.
Wat voor dieren zijn jullie: Wij zijn 2
stoere boxers.
Hoe oud zijn jullie: Bumper is 1 jaar
en Yenthe is 3 jaar.
Wie zijn jullie baasjes: Nou we
hebben er nog al wat! Doe Benjamin
maar, die kan ons aan.
Waar wonen jullie: Wij wonen aan de
Boekweitstraat 1.
Wat voor avonturen maken jullie mee: Bumper heeft het dagelijks erg druk. Alles uit
de schuur halen vindt hij leuk, containers leeg halen kan Bumper ook goed. Gluren bij de
buren is ook dagelijks aan de orde. Yenthe vindt het fijn om met een bal te spelen, maar
die moet natuurlijk Bumper ook een beetje in de gaten houden. Maar er is ook tijd om even
heerlijk in het zonnetje te gaan liggen.
Wat is jullie mooiste speeltje: Voor Yenthe zijn dat de tennisballen, Bumper heeft liever
alles uit de schuur van zijn baasje. Daar is zijn baasje natuurlijk niet blij mee.
Wat is jullie lievelingseten: We krijgen dagelijks brokken, maar zo'n mega groot bot
vinden wij ook heerlijk!
Wil je jouw huisdier ook in deze rubriek? Mail naar redactiekontakt@outlook.com en wie
weet zie je jouw kat, hond, cavia of welk dier dan ook hier terug!
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Jarig in de maand juni en juli
Niels Strijker wordt op 29 juni 5 jaar!

Anouk Strijker wordt op 5 juli 3 jaar!

Maureen Oelen wordt op 14 juni 19 jaar!

Van harte gefeliciteerd!

_____________________________________________________________________________________
Een berichtje vanuit Suriname.
Jullie hebben alweer een aantal mooie dagen gehad met veel zon. De winterkleren zijn
weer naar zolder of achter in de kast gestopt en de zomerkleren zijn weer tevoorschijn
gehaald. Nu zaten er vast kleren tussen die de kinderen niet meer pasten of voor de dames
die ze niet meer mooi vonden. In plaats van ze in de humanabak te gooien, zou u ze
kunnen inleveren bij R. Bisschop, Mantingerweg 1. Hier in Suriname is namelijk veel vraag
naar Nederlandse kleding omdat de kwaliteit beter is dan de Chinese synthetische kleding.
Wel graag zonder vlekken en gaatjes.
Voor vragen of verdere uitleg, kunt u mailen naar ramona.bisschop@hotmail.com
Bij voorbaat dank!
Met vriendelijke groet, Ramona Groote Bisschop
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Red een leven!
Op maandagavond 28 mei 2018 vond een basiscursus reanimatie plaats in dorpshuis de
Heugte en ik was er bij. Een aantal weken geleden las ik een oproep in Kontakt voor deze
cursus. Waar ik jarenlang gedacht heb: “Dat reanimeren is niks voor mij. Eng. Spannend.
Ver-van-m’n-bedshow.” Begon ik meer en meer te denken: “Wat als er iemand in mijn
omgeving een hartstilstand krijgt en ik dan niet weet wat ik moet doen? Het kan ineens
gebeuren, ook dichtbij.” Ik zou het mezelf niet vergeven als één van mijn dierbaren of een
onbekende voor mijn neus het leven zou laten, terwijl ik het verschil had kunnen maken.
Gedachtes van angst, uitstel, onverschilligheid en kop in ’t zand steken vond ik ineens van
ondergeschikt belang aan het idee dat je iemands leven kan redden. Daarbij zou ik zelf ook
graag willen dat ik snel geholpen wordt, mocht ik getroffen worden door een hartstilstand.
Dus ik gaf me op.
De cursus werd gegeven door een enthousiaste en ervaren instructrice. We waren met een
groep van 5 leerlingen. De theorie werd afgewisseld met vooral veel oefenen in de praktijk.
Van tevoren had ik écht geen flauw idee wat reanimeren precies inhoudt, maar na 2,5 uur
stapte ik zelfverzekerd naar buiten. “Zo moeilijk is het helemaal niet. Ik kan reanimeren. Ik
weet hoe de AED werkt. Ik kan iemands leven redden. Ik weet wat ik moet doen.” Hoe je
reageert op het moment zelf, weet je nooit van tevoren. Maar ik beschik nu over de
basiskennis en iets doen is altijd beter dan niets doen, zo leerde ik.
Ik heb me inmiddels aangemeld bij hartslagnu.nl. Als er dan in mijn omgeving een
hartstilstand plaats vindt, krijg ik een sms-bericht (met 9 anderen) om naar het slachtoffer
te gaan of om een AED te halen. Natuurlijk is dat spannend en doe ik dat niet voor mijn
plezier. Maar ik neem mijn verantwoordelijkheid en wil mezelf later
niet verwijten dat ik iets had kunnen betekenen in een noodsituatie.
In een dorp als Nieuw-Balinge kan een reanimatie door een burger
echt het verschil maken tussen leven en dood. De eerste 6 minuten
zijn cruciaal. En een ambulance kan gewoonweg niet binnen 6 minuten
in Nieuw-Balinge zijn…
Wat mij ontzettend verbaasde is dat er in een dorp met bijna 900 inwoners, nog geen 30
personen geregistreerd staan bij hartslag.nu. De mensen die een oproep krijgen moeten
ook maar net in de buurt/gelegenheid zijn om naar de patiënt te gaan, als ze opgeroepen
worden… En reanimeren is intensief, dus als je met meer reanimeerders ter plaatse bent,
kan je elkaar aflossen, totdat de hulpdiensten er zijn. Het is simpel: Hoe meer mensen
kunnen reanimeren en zich aansluiten bij hartslag.nu, hoe groter de kans is dat een
hartstilstand overleefd wordt. Als binnen 6 minuten gereanimeerd en gedefibrilleerd wordt,
is de overlevingskans van het slachtoffer 50 tot 70%!
Langs deze weg wil ik daarom de dringende oproep doen aan eigenlijk iedereen, om je te
melden bij Netty Jager, om je op te geven voor een basiscursus. Bij voldoende deelnemers
wordt er een bijeenkomst ingepland. Om de kosten hoeft u het niet te laten. Plaatselijk
Belang betaalt namelijk voor elke inwoner van ons dorp de kosten van de cursus en de
herhalingsbijeenkomsten. Kan je al reanimeren (bijvoorbeeld omdat je BHV-er bent op je
werk), registreer je dan bij hartslag.nu en meld dit ook bij Netty, zodat inzichtelijk is wie er
in ons dorp kan reanimeren. Mocht je de basiscursus eenmaal gevolgd hebben, dan is het
van belang dat je ook naar de herhalingsbijeenkomsten gaat. Alleen op die manier houd je
het in de vingers!
Voor meer informatie kunt u terecht bij Netty Jager: nettyzilver@gmail.com - 06-40900942
Met vriendelijke groet,
Een (inmiddels) gediplomeerde reanimeerder
Dorpsblad Kontakt 2018
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Zomerfeest 2018
Ook deze zomer is er natuurlijk weer het
zomerfeest in Nieuw-Balinge. Het vindt
plaats van dinsdag 31 juli t/m zondag 5
augustus. Vooraf vindt op zaterdag 28 juli
de obstakelrun plaats. Het volledige
programmaboekje ontvangt iedereen nog,
maar wij willen jullie alvast meenemen in
de voorbereidingen.
Van dinsdag t/m vrijdag zijn er in de
middag tussen 14.00 en 16.00 uur leuke
activiteiten voor de kinderen.
Om alvast een tipje van de sluier op te
lichten, kunt u de volgende dingen
verwachten tijdens het zomerfeest.
•
•
•
•
•

Woensdag 6-kamp (in de middag voor kinderen, ’s avonds voor 16+ en
volwassenen) → vooraf opgeven!
Vrijdagmiddag voor de jeugd EGGBALL en voor de kinderen Kliederdag
Zaterdag overdag familiedag met o.a. markt, terras, spelletjes en veel meer!
Zaterdagavond: SCHUURFEEST met De Wethouders
Zondags fietsen wij weer de week uit

Zaterdagmiddag: boerenlanddag, streekproductenmarkt, tractors, landbouwwerktuigen en
nog veel meer!
Voor zaterdag 4 augustus 2018 zijn wij op zoek naar oldtimers tractors,
landbouwwerktuigen, oude ambachtsgereedschappen en andere zaken die met landbouw te
maken hebben. Daarnaast organiseren we een markt waar streekproducten kunnen worden
verkocht. Ook eigen gemaakte producten zoals groenten en vruchten uit eigen tuin mogen
worden aangeboden. Ook andere producten, passend bij dit thema, mogen door mensen
worden aangeboden. Iedereen is van harte welkom!
Volgens ons zijn er op ons dorp diverse mensen die hieraan mee kunnen doen, dus meld je
aan! Een kraam is uiteraard ook mogelijk!
Aanmelden kan bij José Post op tel: 0528-321354 of via 06-13621011 of mail naar
josepost4@hotmail.com
Wij vullen zelf de dag aan met een gezellig terras en het rad van fortuin. Daarnaast
organiseren we voor de kinderen een rondritje op een paard, is er natuurlijk een
luchtkussens en is de ranja koe ook van de partij! Voor de dierenliefhebbers is er een
knuffelhoek en nog veel meer! We zijn nog
volop met de invulling van deze dag bezig, dus
wordt vervolgd!
Binnenkort zullen wij ook bij u langs komen
met de lijstcollecte, zodat wij alle activiteiten
mogelijk kunnen maken. Alvast bedankt voor
uw bijdrage!
Namens de organisatie van het zomerfeest,
José, Henriette, Ramon, Ilse en Alexandra
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Oud papier schooljaar 2017-2018
Elke twee maanden wordt er oud papier opgehaald door Augustus/september
740,98
vrijwilligers in het dorp. De OR en IKC meester
Oktober/november
544,57
Sieberingschool zijn heel blij met deze opbrengst. Dit
December/januari
538,98
geld wordt voor verschillende activiteiten gebruikt die
Maart
490
op school plaatsvinden. Zo zijn er jaarlijks
terugkomende activiteiten o.a. de kinderboekenweek, Sinterklaas, kerst, Pasen,
schoolreisje. Daarnaast wordt er elk jaar een activiteitenplan gemaakt voor de
verschillende groepen voor verschillende leergebieden. Deze activiteiten worden ook
betaald door de opbrengst van het oud papier.
________________________________________________________________________
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De Toppers van WNBCJO8 F1
Een voorstel rondje:
Dylan, een fanatieke speler die wel even op gang moet komen.
Maar als dit eenmaal het geval is! Dylan is wel eens een voetbal
schoen kwijt, deze zien de toeschouwers dan door de lucht
vliegen. Maar Dylan kan goed voetballen hoor, ook met één
schoen! Een te grote voetbalbroek maakt Dylan niets uit. Mocht deze afzakken, dan trekt
Dylan deze wel weer omhoog!
Luciano, een zeer fanatieke speler. Wordt hij ooit wel eens moe? Krijgt hij de bal, dan
draait hij zich om en de bal ligt in het doel! Luciano staat dan al lang weer op de plek waar
hij hoort. Luciano, een echte bikkel! Een dag voor de Junior cup heeft hij zich erg pijn
gedaan aan zijn hoofd. Hij had hechtingen en een pleister op de wond, desondanks stond
hij wel op het veld!
Roan, neemt alle tijd om zich klaar te maken voor een wedstrijd. Hij is de kleinste van de
boys (de nieuwe Mark Overmars van WNBC). Altijd een tenue aan die met Roan mee
groeit. Roan is een jongen die langs, bijna door, de tegenstander heen vliegt. Roan heeft
zeer bijzondere veters in zijn voetbalschoenen. Hoe je deze ook strikt, met dubbele knoop,
of met drie dubbele knopen, het maakt niet uit, de veters zijn altijd los!
Denzel kan goed verdedigen! Als hij niet achter in het veld staat, staat hij misschien wel in
het midden. Of zal Denzel nu ineens voorin staan, of toch in het doel? Je hoort hem niet,
maar je ziet Denzel wel!
Bram is voor niemand bang. Hij rent door/langs de tegenstander. Voor een nabeschouwing
van een wedstrijd moet je bij Bram zijn!
Daniel, een blonde jongen op het veld. Rent en schiet heel hard! Niemand is op dat
moment veilig in het doel! Maar voor Daniel is dit gewoon voetballen. Daniel is een hele
handige jongen. Binnen enkele minuten heeft hij zijn voetbalschoenen aan. Dat komt
natuurlijk dankzij zijn schoenlepel!
Ruben kan erg veel in het veld. Lekker met zijn handen over elkaar heen staan kan hij
tijdens de wedstrijd best even gaan kletsen. Al met al laat Ruben zien dat je best relaxed
kunt blijven tijdens een wedstrijd.
De afgelopen weken heb ik gebruikt om deze jongens beter te leren kennen. Ben ik met ze
in gesprek gegaan, of heb ze stiekem afgeluisterd. Ze hebben mee gedaan als jongste
deelnemers aan de Junior cup in Emmen. Dit is uitgezonden op RTV Drenthe. De jongens
vonden dit erg leuk om te doen! Ze werden begeleid door spelers van FC Emmen. Ze
hebben van 1 team gewonnen zelfs!
René had er van tevoren wel wat werk van. Ze moesten rug nummers hebben. Ach een
brievenbus nummer werkt ook wel, gewoon op de kleding plakken!
Deze jongens zijn erg jong, maar hebben al heel wat beleefd. Als ik vraag hoe ze dit
vinden, twee keer kampioen, een huldiging in Witteveen, een ereronde mogen lopen, ga zo
maar door. Dan hoor ik dat ze dit leuk vinden! Deze jonge boys zijn net zo rustig als hun
leiders! Als er een doelpunt wordt gemaakt, dan juichen jullie vaak niet, mijn vraag is
waarom niet? Daarop werd mij verteld dat één van de leiders een gebaar maakt, dat ze
door moeten gaan. Tja inderdaad dan heb je geen tijd om te juichen.
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De 3de helft bij de papa’s speelt zich meestal in de kantine af. Bij de toppers van WNBC
speelt de 3de helft zich af onder de douche (daar wordt heel wat afgekletst!). Maar als ze
uit moeten en ze zien de letter M dan kan het zijn dat daar de 3de helft zich af speelt!
Ruben weet precies hoe hij iedereen van slag moet brengen, zowel de tegenstanders als
zijn leiders (Lorenzo en René). Tijdens de bekerwedstrijd ziet René ineens de gelakte
nagels van Ruben. Hij steekt de hand van Ruben omhoog richting Ruben zijn moeder, met
het gebaar, wat is dit nou?? Ruben lakt gewoon zijn nagels! Ik vroeg waarom hij dat doet.
Ooh, ik vind het mooi zegt Ruben.
Maar in de bekerwedstrijd tegen CVVO JO8 waar het hard om hard ging, liep het voor
Ruben wat slechter af. De zool van zijn voetbalschoen heeft spontaan los gelaten! Maar
dat mocht de pret niet drukken, ze hebben weer gewonnen!
Deze stoere boys hebben gespeeld in de bekerwedstrijd bij de laatste 8! Ze hebben nipt
verloren (5-4) van Twedo, na een zeer spannende wedstrijd. De boys hebben hun leiders
grijze haren bezorgd door zo’n prestatie neer te zetten!
Ik heb een aantal boys gevraagd of ze niet zenuwachtig zijn voor dit soort wedstrijden. Het
antwoord is ja, maar we gaan er voor! En als we winnen dan is het erg mooi, en als we
verliezen dan geeft dat niks, want we zijn gewoon harstikke goed!
Daniel, Roan, Ruben, Denzel, Bram, Luciano en Dylan willen Lorenzo en René bedanken ,
want mede dankzij de leiders zijn ze zo ver gekomen! Ook een bedankje voor Tess, Kevin
en Melvin die af en toe werden gevraagd om mee te doen, aangezien we niet zo’n heel
groot team hebben!

Daniel, Bram, Roan, Denzel, Luciano, Ruben, Tess en Dylan, of wel: de toppers van
WNBCJO8 F1
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Een interview met…
Cisca Lunenborg-van Melzen
De redactie van Kontakt probeert maandelijks een
interview te plaatsen waarin afwisseling is aangebracht in
de achtergrond van de geïnterviewden. Tijdens de
redactievergaderingen brainstormen we hierover. Ditmaal
leek het ons leuk om dorpsgenoot Cisca Lunenborg te
interviewen. We wisten dat Cisca yogadocente is en om
een compleet beeld van haar te krijgen, vroegen we aan
Cisca of we voorafgaand aan het interview een yogales
konden meemaken. Cisca was hierover erg enthousiast en
nodigde ons op een woensdagavond uit in haar tuin. Helaas
gooide de wind roet in het eten en moesten we uitwijken
naar binnen.
We hebben gedurende een privéles van ruim driekwartier
kennisgemaakt met yoga, aan de hand van een aantal
oefeningen. Balans, spierspanning, ademhaling en
ontspanning was wat met name aan de orde kwam. Stiekem begon het een beetje
ongemakkelijk: ‘Daar sta ik dan, op m’n blote voeten, met m’n ogen dicht. Kan die ander
wel met z’n handen de grond raken? Even opzij gluren. Klein lachje onderdrukken.’ Maar
Cisca wist de les zo boeiend en prettig te leiden dat het al snel lukte om ons aan de les
over te geven. Na de laatste ontspanningsoefening waren we helemaal ‘zen’ en enthousiast
over yoga en de manier waarop Cisca hier invulling aan gaf. Na de les kwamen we even
rustig bij en interviewden we Cisca om zo een goed beeld van haar te krijgen.
Cisca vertelt dat ze is geboren in de stad Groningen. Na allerlei omzwervingen is ze terecht
gekomen in Nieuw-Balinge en getrouwd met Johan. Na de geboorte van haar jongste
dochter is ze in 1983 begonnen met het geven van aerobicslessen. Later gaf ze steps, taebo, hiphop, zumba en poweryoga. Op dit moment geeft ze (kinder)yoga lessen,
mindfulness en bodysculpture. Dit laatste is een intensievere up tempo les. Over de
kinderyoga vertelt ze dat ze door de omgang met haar kleinkinderen enthousiast is
geworden om de opleiding tot kinderyogadocent te gaan volgen. Cisca blijft zich
voortdurend ontwikkelen: In juni gaat ze een opleiding volgen met betrekking tot yin-yoga.
Dit is een ontspannende vorm van yoga, vooral gericht op het versoepelen van bindweefsel
en gewrichten.
Cisca geeft de lessen in de avonduren, op maandag, dinsdag en donderdag in een ruimte
bij de Noorderbrug in Hoogeveen (de Weide). Daarnaast werkt ze vier dagen per week als
medisch secretaresse bij Treant, op de afdeling oncologie, urologie en longgeneeskunde. In
haar vrije tijd wandelt ze graag met hond Dusty van 14 en geniet ze van het leven samen
met Johan, de kinderen en kleinkinderen.
Op de vraag wat yoga eigenlijk inhoudt vertelt Cisca dat het gaat om verbinden, in contact
komen met jezelf, je eigen grenzen leren kennen en ook aan leren geven. Ze zegt: “Je
hoeft niet lenig te zijn. Het houdt je spieren soepel. Het brengt flexibiliteit, rust en
ontspanning. Je leert goed te ademen en niet af te dwalen met je gedachten. Je spieren
worden sterker en soepel. Het maakt je krachtiger en helpt rugklachten verminderen. Yoga
is voor iedereen. Je hoeft niet te kijken naar hoe lenig diegene naast je is, je doet het voor
jezelf.” Soms moeten mensen even een drempel over, maar Cisca hoort altijd terug dat
men het als heel fijn ervaart. Yoga begint pas als je van de mat af stapt. Dan kan je het
geleerde in de praktijk brengen. Je leert om niet te oordelen over jezelf of over een ander.
Je moet voorzichtig zijn met je lijf en doen wat goed voelt.

18
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“De redactie in actie” 😊
We geven aan dat yoga een wat zweverige bijklank heeft. Cisca reageert hierop door te
vertellen dat er veel vormen van yoga zijn, die soms inderdaad zweverig zijn. Maar Cisca
houdt niet van zweverig. Ze zegt: “Het is niet op je kop staan, maar met twee voeten op
de grond.”
Cisca heeft een mooie, uitgebreide,
overzichtelijke en informatieve website:
www.yogasport-hoogeveen.nl. Hierop kan je
meer informatie vinden over de verschillende
vormen van yoga, de tarieven en meer
(praktische) informatie. Bij vragen kan je
Cisca ook bellen, appen of mailen:
bodyfit@live.nl, 06-21636165.
Op woensdag 19 september organiseert
Cisca in Nieuw-Balinge ‘have a lovely day’,
waar je kennis kan maken met verschillende
vormen van yoga, er een natuurwandeling
gepland staat en een heerlijke lunch. Meer
hierover in Kontakt-juli.
Na 35 jaar docente te zijn kunnen we stellen
dat ze een ervaren yoga-docente is die op
een prettige, laagdrempelige en ontspannen
manier een les kan verzorgen. Een aanrader
voor iedereen! Yoga houdt je jong en daar is
Cisca het levende bewijs van!
Namasté!
M.
Dorpsblad Kontakt 2018
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Have a lovely day!

Tijd voor jezelf en niets “moeten”? Dan is Have a Lovely Day op woensdag 19
september 2018 echt iets voor jou! Een dag helemaal voor jezelf, waar tijd en ruimte is
voor ontspanning en gezelligheid, niet de drukte van alle dag en het beroep dat op je wordt
gedaan. Gun jezelf deze heerlijke dag, alleen of met vriendin(nen). Genieten van
Mindfulness, Yoga, Yoga Nidra, lunch. Een heerlijke wandeling in het mooie Mantingerveld.
Je hoeft geen ervaring met Yoga of Mindfulness te hebben, wees welkom op deze mooie
dag.
Het programma ziet er als volgt uit:
10.30 uur

Ontvangst koffie – thee – iets lekkers: in het gezellige koffie en theehuis
van Jan en Aukje- Bij Oons- Voornweg 1- 7938 RC Nieuw Balinge

11.00 – 12.00 uur Easy Flow Yoga
12.15 – 13.15 uur Lunch
13.30 – 14.30 uur Wandeling in de prachtige natuur van het Mantingerveld
15.00 – 16.00 uur Yin Yoga – Yoga Nidra
We sluiten af met koffie – thee of fris met iets lekkers en evalueren de dag.
Aanmelden & meer informatie: aanmelden kan t/m 14 september – min.6 personen - max
10 – 12 personen via mail: bodyfit@live.nl of tel: 06-21636165 - www.yogasporthoogeveen.nl
De kosten zijn € 42,50 PP
Cisca Lunenborg van Melzen: is een ervaren Yogadocent en Mindfulness trainer, in haar
lessen is het belangrijk dat jij mag zijn wie je bent, je eigen grenzen respecteert. Ze is
betrokken en heeft oprechte aandacht voor jou. Haar motto: leef je droom, droom niet je
leven
Er zijn werkgevers die de kosten voor deze dag vergoeden.
Informeer naar de mogelijkheden bij je werkgever.

20
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OPROEP

Zaterdag 14 juli klussendag Dorpshuis de Heugte
Kom je ons helpen?
We hebben alle punten die onderhoud nodig hebben binnen en rondom Dorpshuis de
Heugte op een rijtje gezet. Al met al een hele lijst met kleinere en grotere klussen. We
denken dat als we met een groep mensen een dag de handen flink uit de mouwen steken,
we heel wat klussen kunnen klaren. Immers vele handen maken licht werk.
Daarom organiseren we een klussendag op zaterdag 14 juli. De klussen zijn heel divers
(schilderen, schoonmaken, herstel klussen, enz.). Dus als u 14 juli niets te doen hebt, kom
ons dan helpen. Immers dorpshuis de Heugte is van en voor ons allemaal!
Waar:
Dorpshuis de Heugte
Tijd:
8.30 uur
Graag aanmelden bij: gertslomp@hotmail.com of 06-13121955
Dagelijks bestuur Dorphuis de Heugte
________________________________________________________________________

Woordzoeker

Dorpsblad Kontakt 2018
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Oudste inwoonster van
Nieuw-Balinge jarig!
Dinsdag 29 mei ontvingen we
het leuke bericht dat mevrouw
Dijkhuis, wonende aan de
Schepersweg, de respectabele
leeftijd van 98 jaar heeft bereikt.
José Post heeft namens 60+
actief een mooie bos bloemen bij
haar langs gebracht!
Ook namens Kontakt willen we
mevrouw Dijkhuis van harte
feliciteren!

___________________________________________________________
Kinderclub Nieuw-Balinge
VRIJDAG 22 juni 2018, High Ranja!
Vrijdag 22 juni 2018, 14.00-14.15 (meteen uit school)
hebben we weer een leuke & lekkere kinderclub middag.
Om het kinderclub schooljaar leuk, lekker en gezellig af te
sluiten gaan we een heerlijke High Ranja maken. Voor
ons zelf, maar ook voor de ouders. Die mogen dan om
15.15 komen om heerlijk met ons mee te eten en te
drinken.
De kosten zijn € 1,50.
Kom je ook? Geef je dan op voor 15 juni via onderstaand
briefje of een berichtje naar ons. Eventuele dieetwensen
horen we ook graag!
Manuela Mulderij, Vosseveen 18 Nieuw Balinge
Tjitske Bruinenberg, Haarweg 39 Nieuw Balinge
Graag inleveren voor 15 juni 2018
Kinderclub 22 juni 2018
Naam:……………………………………………………………………………………………………………………………
Leeftijd:…………………………………………………………………………………………………………………………

22
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IVN Wateractiviteit in Nieuw-Balinge
In de maand juni kun je op zo’n 150 plekken in Nederland
de natuur rondom slootjes, vijvers en vennetjes beleven.
En jij kan ook met je (klein)kind mee op avontuur langs
de waterkant.
We nemen je op zaterdagochtend 16 juni graag mee in de bijzondere wereld van water- en
bodemdiertjes rondom “de ijsbaan” van Nieuw Balinge, gelegen in het prachtige
natuurgebied “Het Mantingerveld”. Ga mee op zoek naar de grote spinnende watertor,
ontdek wie er in de zomer op het water kan schaatsen en probeer de snelste zwemmers
van de sloot te vangen! Wil je weten hoe je de kwaliteit van water kunt meten en ben je
benieuwd welke plantjes en bloemen van natte voeten houden?
Kinderen uit de gemeente Midden-Drenthe zijn van harte welkom om deze ochtend samen
met hun (groot)ouders(s)/verzorger(s) te ontdekken hoe bijzonder het onderwaterleven is.
IVN-vrijwilligers staan van 10:00 uur tot ca. 12:30 uur klaar met leuke activiteiten.
Deelname is gratis.
Vooraf aanmelden door een volwassene is verplicht (i.v.m. inrichting en aantal vrijwilligers)
en kan via e-mail bij de werkgroep “Kind en Natuur”: sandra.schmidt@planet.nl Geef dan
je naam, het aantal kinderen dat je begeleid met hun leeftijd en woonplaats door. Wil je
deze ochtend als vrijwilliger komen helpen? Ook dan horen wij het graag.
Landelijk slootjesonderzoek
Tijdens deze vijfde editie van de IVN Slootjesdagen wordt voor het eerst de waterkwaliteit
onderzocht met citizen science. Deelnemers van de slootjesactiviteiten tellen de
verschillende waterdiertjes die ze tegenkomen bij elkaar op en hun waarnemingen worden
vastgelegd op een speciale onderzoekskaart die voor de kinderen aanwezig is. Na afloop, of
live op de telefoon, voeren deelnemers de resultaten in via ivn.nl/slootjesdagen. Je ziet dan
gelijk wat de score van deze mooie bijgewerkte ven is. Met de resultaten brengen
wetenschappers van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) in kaart hoe
gezond Nederlands water is.
IVN Natuureducatie is een landelijke non-profit organisatie die de natuur in de harten van
mensen brengt. We zijn ervan overtuigd dat beleving en kennis van de natuur duurzaam
handelen stimuleert. De afdeling Midden-Drenthe is altijd opzoek naar nieuwe leden en
enthousiaste vrijwilligers. www.ivn.nl/afdeling/midden-drenthe
Sandra Schmidt, tel: 06-464 10 751

Te koop
Veegmachine, volledig hydraulisch, borstelbreedte 1 m1
Prijs € 300,Met vriendelijke groet,
Roelof Bisschop
tel. 0650746052
E-mail: roelof.bisschop@ziggo.nl
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Nieuws van Bi’j Oons,
Wat hebben we prachtig weer gehad, het terras zat bijna dagelijks vol!
Het verkoelende ijs vloog de toonbank over. Ook de vele fietsers en
wandelaars weten ons terras dagelijks te vinden. Onze soep van de
dag vindt gretig aftrek en het
koffieapparaat staat roodgloeiend! Fijn
dat iedereen weer heerlijk naar buiten
kan en geniet van de mooie natuur om ons heen!
We hebben trouwens nog iets nieuws in ons assortiment:
heerlijke warme wafel met ijs, aardbeien en slagroom, kom
het snel proberen!
Rest ons nog het menu voor de maanden juni en juli:
15 juni: Zuurkool, bloemkool en sla, met speklapjes en een
gehaktbal

22 juni: Soep met brood

29 juni: Stamppot andijvie met rundvlees

6 juli: Pannenkoeken

13 juli: Rijst met kipsaté

Trek gekregen? Aanmelden kan tot de donderdag ervoor via tel: 06-25390885. Dan zorgen
we dat er vrijdag om 18:00 uur een bord voor je klaar staat!
Vriendelijke groet, Jan en Aukje
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Column
WESTERBORK SERENADE
Een leeg toneel. De gordijnen zijn al open. Even ben ik teleurgesteld, ik verheug me altijd
op het trage scheiden van het zware fluweel. Vaag wordt een tafel zichtbaar, wat kleren
aan een rek. De voorstelling is nog niet begonnen. Er schuiven, al mompelend, nog mensen
voor ons langs, naar verderop in de rij.
Dank u, dank u.
Eindelijk gaat het licht uit in de zaal.
Uit de coulissen komt langzaam Edwin de Vries op, hij sleept wat met zijn voet.
Zijn donkere krullen zijn grijs geworden. Hij begint zacht te vertellen, dat hij zijn vader
speelt, zijn joodse vader, acteur en verzetsman Rob de Vries. Het is doodstil in de zaal. Er
gaan twee jonge mensen op de rand van de tafel zitten.
Iemand speelt op een klarinet. Ik heb geen programma, maar die jongen op de tafel moet
Sammie zijn, de zoon van Edwin. Hij lijkt sprekend op zijn vader.
Edwin vertelt dat Sam nu even oud is als zijn opa toen was. Naast hem zit een jonge
vrouw. Het verhaal golft heen en weer tussen de oorlog en het heden. De tijd doet steeds
een stap terug in het duister als vroeger en nu elkaar afwisselen.
De jonge mensen zijn verliefd. Maar zij wordt op transport gesteld. Naar kamp Westerbork
– in the middle of nowhere -. Hij is radeloos. De zaal ademloos. Hij wilhaar opzoeken,
Hannah. Maar het verzet trekt aan hem. Toch doet hij het, met een vals persoonsbewijs als
treinrangeerder. Zo komt hij in het kamp. Hij wil haar bevrijden, maar ze wil niet! Hij
smeekt haar: -kom mee, ik haal je hier uit!Maar ze zit daar in een cabaret en zingt de hoofdrol. –Hier bén ik iemand!-Ik laat je onderduiken! Je zult blijven leven!-. Maar Hannah weigert. Ze gaat niet met hem
mee.
Toch, vertelt Edwin, probeert hij het nog eens. Het ongelofelijke. In het kamp is een “hoge”
Duitser die van haar houdt. Hij zal haar beschermen. Maar haar geliefde smeekt haar: kom mee! Ik laat je onderduiken!- Tenslotte geeft ze toe, en ze zijn samen. Hij moet wel
telkens weg, voor zijn werk als verzetsman. En ze voelt zich alleen gelaten: -het verzet is
belangrijker dan ik!Zacht zingt ze haar lied uit het kampcabaret. En gaat terug.
Als Westerbork bevrijd is, ontmoet hij Hannah weer. –Nu gaan we trouwen!- zegt hij
verrukt.
Maar ze is al getrouwd, in het kamp. En zwanger. De klarinet speelt.
In de zaal is de ontzetting voelbaar. Ik ben verstard. Het licht gaat uit.
Het blijft lang stil voordat het applaus begint. Ik wil het niet horen, ik wil stilte.
’t Is echt gebeurd, hier zó vlakbij. We gaan de schouwburg uit. En rijden langzaam naar
ons huis.
Alexandra van ’t Veer
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Activiteitenkalender

JUNI
9 juni

Single release Michelle Okken

15 juni

Open dag pluimvee/akkerbouwbedrijf Boertien

16 juni

IVN wateractiviteit

22 juni

High Ranja kinderclub

24 juni

High Wine/High Beer de Heugte

30 juni

Bingo de Heugte

JULI
11 juli

Oud papier

14 juli

Klussendag de Heugte

28 juli

Obstakelrun

31 juli

Start Zomerfeest (tot en met 5 augustus)

AUGUSTUS/SEPTEMBER

30

12 september

Oud papier

15 september

Dansavond de Heugte

19 september

Have a lovely day
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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 10 juni
9.30 uur Ds. C. Cornet (VHA)
14.30 uur Ds. C. Cornet
● Zondag 17 juni
9.30 uur Ds. C. Cornet (HA)
14.30uur Ds. C. Cornet
● Zondag 24 juni
9.30 uur Ds. A. van de Weerd
14.30 uur Ds. A. van de Weerd
● Zondag 1 juli
9.30 uur Ds. C. Cornet
14.30 uur Ds. C. Cornet
Wijzigingen voorbehouden. In de ochtend is er
oppas voor de kleinsten in het jeugdgebouw ‘Het
Anker’.

• 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 juni (HA)
10:00 uur dr. M. Visser (Wezep)
19:00 uur dr. M. Visser (Wezep)
● Zondag 17 juni
10:00 uur ds. P. Vermeer (Wezep)
19:00 uur ds. E. Mijnheer (Oene)
● Zondag 24 juni
10:00 uur ds. A. v. Herk (Hasselt)
19:00 uur ds. N. Noorlander (Onstwedde)
● Zondag 1 juli
10:00 uur prop. R. van der Knijff (Apeldoorn)
19:00 uur ds. J.K.M. Gerling (Wapenveld)
● Zondag 8 juli
10:00 uur ds. M. Maas (Veenendaal)
19:00 uur ds. J .W. Goossen (Vriezenveen)
● Zondag 15 juli
10:00 uur ds. A. v. Herk (Hasselt)
19:00 uur ds. J.A.A. Geerts (Zalk-Veecaten)

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
13 juni ORANJE
20 juni GROEN
26 juni GRIJS

27 juni ORANJE
4 juli GROEN
11 juli ORANJE

Oud Papier
Oud papier wordt opgehaald door de mr.
Sieberingschool op 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 Sieberingshool

(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

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
19.45 – 20.45
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!

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

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
18.00
17.30
16.00

uur
uur
uur
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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