Dorpsblad Kontakt 2018

43

MEI 2021

53ste JAARGANG, NR. 5

Voorwoord

Colofon
Redactie
Evelien Sok
Lisanne de Buck
Linda Kroezen
Karin Gils
Chantal van Aalderen
Kopijadres
E-mailadres
Postadres
Bezorging
Dorp
De Breistroeken

(06) 13 86 00 18
(06) 10 75 60 88
(06) 21 59 70 88
(06) 30 68 49 46
(06) 44 38 50 39

: redactiekontakt@outlook.com
: Verlengde Middenraai 55
7938 PA Nieuw-Balinge
: Familie Jager
: Familie Blok

(0528) 78 50 54
(0528) 85 02 02

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

Belangrijke punten voor het inzenden van kopij:
✓ Kopij digitaal aanleveren in een Word-bestand.
✓ Kopij en advertenties altijd aanleveren vóór de
28e dag van de maand.
✓ Het plaatsen van kopij is geheel voor de
verantwoordelijkheid van de inzender.
✓ Indien nodig, zullen kleine (tekstuele)
aanpassingen zonder overleg gedaan worden.
✓ 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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In deze editie van Kontakt leest u
onder andere:

Een nieuwe terugblik.
De nieuwe rubriek ‘In Kontakt met..’
Een heerlijk lente recept.
Informatie rondom een bijzonder
museum op IKC Meester Siebering.
Mededelingen van Plaatselijk Belang.
Informatie rondom de
functieverbreding van ons dorpshuis.
En… nog veel meer.
Veel leesplezier!
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Raadselspel
Voor het raadselspel van April zochten wij 4 popgroepen, welke?

1. The Rolling Stones

2. Radiohead

2. The Who

4. The Black Keys

In de afgelopen maand hebben we 7x het goede antwoord ingestuurd gekregen, uit de
loting kwam Marc van der Werf als winnaar uit de bus. Van harte gefeliciteerd Marc, de
prijs komt snel jouw kant op!

Raadsel - Mei (Tip: ieder logo levert één letter op)

Het antwoord op het raadsel kunt u mailen naar: redactiekontakt@outlook.com of inleveren
op het kopij adres (Verlengde Middenraai 55 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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Meester Sieberingschool en het monument
Voor een kleine 13 jaar terug, om precies te zijn in de zomer
van 2008, is het dorpsplein opnieuw ingericht. Als onderdeel
van de herinrichting is toen een kunstwerk gerealiseerd en
gemaakt door beeldhouwer Roy Greeve uit Elp.
Dit kunstwerk draagt de waardering uit voor schoolmeester J. Siebering. Deze
schoolmeester heeft veel voor Nieuw-Balinge betekend en zijn levensmotto –
“Doe niets gescheiden wat samen kan” – is het levensmotto dat door veel
inwoners van dit dorp in praktijk wordt gebracht. Ook aan het kunstwerk
werkten vrijwilligers mee.
Het bestaat uit een bronzen buste van J. Siebering op een hardstenen
sokkel, omgeven door een begroeide pergola van gegalvaniseerde
wapenstalen matten in de vorm van twee grote halve cirkels. De pergola is
inmiddels prachtig begroeid met klimrozen en klimplanten. Het geheel is met
zeer grote zwerfkeien omwald en de toegangen zijn met rozenstruiken versierd. Ook is er
klein hunebed als schuilplek voor de kinderen. Aan de binnenzijde van de pergola zijn
zitbanken geplaatst en het borstbeeld wordt ‘s avonds met een lamp verlicht.
Het kunstwerk ‘Teken aan de Wand’
Hiervoor gaan we nóg verder terug in de tijd. Deze
schitterende oranje zon met haar vogels er omheen, hangt
op de wand van de gymzaal. Dit kunstwerk is in 1969
ontworpen en gemaakt voor de mr. Sieberingschool, door
Dirk Heij. Na enig speurwerk in het archief van KONTAKT,
vonden wij onderstaande brief van dhr. Heij die hij in
november 1969, met uitleg en de betekenis van zijn ontwerp,
zond naar de mr. Sieberingschool.
nov. 1969.
“De meester Sieberingschool heeft ‘een teken aan de wand’ gekregen. Gelukkig niet één in
de zin van het Oudtestamentische, dat de koning van Babilon een ramp voorspelde. Nee,
dit teken wil er één van hoop op en verwachting van een goede toekomst zijn. Passend in
een opkomend dorp als Nw-Balinge is. Vooral passend aan een school die de naam van
meester Siebering draagt.
“Ja, maar wat stelt het dan voor”, werd mij gevraagd. Vorig jaar werd mij gevraagd om
voor de wand, naast de schoolingang een passende versiering te ontwerpen. Ik ben gaan
kijken en terwijl ik zo voor de nieuwe school stond, zag ik in mijn fantasie de schooldeur
opengaan, en de kinderen naar buiten komen, de meeste hollend in alle richtingen, als een
koppel vogels; ze twetteren luid, ze zijn vrolijk; je ziet ze meestal in groepjes en komen
ergens vandaan en gaan ergens naar toe, zonder dat je direct weet vanwaar zij kwamen of
waar zij heen gaan. En toen wist ik het: vogels en kleuren moesten er op. Op die wand
moesten vogels komen. Vogels die uitvliegen. De vogels symboliseren de kinderen die naar
school gaan en daar leren wat zij als basis nodig hebben om het leven aan te kunnen, om
dan de wijde wereld in te gaan. Dit is de reden waarom zij op de wand als het ware eerst
naar de ingang van de school toe en er daarna vanaf draaien. De oranje zon met haar
goudgele stralen spreekt van de hoop en verwachting op een goede en blijde toekomst.
Een kleurig fris geheel op een kleurige frisse school, gegrondvest op het werk van meester
Siebering, die in zichzelf ook de hoop en verwachting moet hebben gekoesterd op een
blijde en goede toekomst van het dorp Nw-Balinge. Dat moest het worden. Ik hoop dat ik
erin geslaagd ben het zo te maken dat u het er allemaal in kan zien. De vraag die mij
gesteld is: ‘Waar is ’t nou voor nodig?’ dacht ik nu wel beantwoord te hebben. Ik heb het
graag voor U gemaakt.
- Dirk Heij Dorpsblad Kontakt 2021
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PRIKBORD

Prachtige boeketten bloemen,
opbeurende beterschapskaarten,
opkikkerende Whatsappjes,
ondersteunende telefoontjes,
belangstellende, maar vooral gezellige
bezoekjes, heb ik mogen ontvangen
tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en
bij thuiskomst. Hier knapt een mens
enorm van op!
Heeeel hartelijk dank!!!!!
Warme groetjes; Geke Strijker.

In de tuin in het zonnetje zitten
mijmeren, wat is het stil, ziet
bijna niemand, staan daar 2
dames van de 60+ club, Marjan
en Jolanda voor de deur met een
superfijn paasgeschenk.
Hartelijk dank hiervoor en we
zullen er zeker van genieten.
Dank namens Cor en mij, Ann
Spoelder

De Luisterlijn
Lig je te piekeren? Heb je
behoefte aan een gesprek?
Praten lucht op. Bel 0900-0767
of chat of mail met de
luisterlijn.nl
De luisterlijn is dag en nacht
bereikbaar voor een vertrouwelijk
gesprek, per telefoon, chat of
mail. Door te luisteren helpen
1500 professioneel getrainde
vrijwilligers om zorgen, pijn en
verdriet (even) het hoofd te
bieden.
Wilt u lekkere verse kippeneieren dan zit
u op het goeie adres. De kippen leggen
dagelijks en de eieren worden op de dag
van de leg voorzien van de datum.
De prijzen:
6 voor €0.75
10 voor €1.35
12 voor €1.50

Heeft u een felicitatie, oproepje of
verkoopt u bijvoorbeeld iets? Stuur het
naar redactiekontakt@outlook.com en
we plaatsen het op ons ‘prikbord’.

Adres: Kievitstraat 16
Tel: 0612743464
Facebook: Luna Prins
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Nieuws van Bi’j Oons
Dag allemaal,
Eindelijk is het verlossende woord eruit: we
mogen ons terras na ruim 7 maanden weer
openen! Ondanks dat we hierin beperkt zijn
met de openingstijden (tussen 12:00 uur en
18:00 uur) is het toch een enorme opsteker.
We houden ons uiteraard scherp aan de
richtlijnen van het RIVM, wat inhoudt dat u
moet reserveren van tevoren, of zich ter plekke
moet aanmelden. Daarnaast zullen we het
contactgesprek uitvoeren, zodat we er zeker
van zijn dat er geen mensen met klachten
plaatsnemen op het terras.

Vrijdag 14 mei:
Diverse ovenschotels

Inmiddels hebben we al menig fietser en
wandelaar voorzien van onze heerlijke koffie
met gebak en zijn ook alweer diverse
uitsmijters, gemaakt van onze eigen
kippeneieren, geserveerd! Het geeft ons weer
veel energie, nu hopen dat we dit zo voort
kunnen zetten! U bent dan ook weer van harte
welkom!
Helaas kunnen we het “eten wat de pot schaft”
nog niet uitvoeren zoals u dat van ons gewend
bent. Echter, u kunt dit wel nog steeds bij ons
afhalen op vrijdag! Reserveer uiterlijk de
donderdag ervoor via tel: 06-25390885 een
maaltijd, dan staat deze vrijdag om 18:00 uur
voor u klaar. Rechts ziet u weer het menu voor
de komende maand.

Voor Hapjesschalen…

Dorpsblad Kontakt 2021

IJs…

Vrijdag 4 juni: Pasta met
spinazie, boursin en spek

En lekkernijen…
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Mededelingen Plaatselijk belang
Bestuur:
We zijn nog op zoek naar een bestuurslid, momenteel zijn we
met vijf bestuursleden te weten:
Voorzitter: Bennie Slomp (momenteel tevens secretariaat)
Penningmeester: Ton Bemener
Bestuurslid : Freddy Oelen
Bestuurslid: Laura de Bie
Bestuurslid : Peter Kats.
De penningmeester Ton heeft aangegeven zijn functie neer te willen leggen, Freddy zal
deze taak overnemen. We hebben dus ruimte voor een bestuurslid, en het liefst iemand die
het secretariaat op zou wil pakken. Lijkt het jou leuk om ook belangen van het dorp te
behartigen? Neem dan contact op met een van ons, of stuur een mail naar:
plaatselijkbelangnieuwbalinge@gmail.com
Kleine rectificatie: in de vorige editie stond een verkeerd mailadres!!!
Bovenstaande is juist!
Nieuwe bewoners in ons dorp.
Er zijn in de afgelopen tijd aardig wat wisselingen geweest in de bewoners van ons dorp. In
het verleden werden nieuwe bewoners bezocht en werd er een boekje met informatie
overhandigd.
Omdat huisbezoek (momenteel) lastig is en informatie ook via andere kanalen kan worden
verspreid zijn we van het boekje afgestapt. We blijven uiteraard gebruik maken van ons
prachtige “Kontakt” en proberen daarnaast meer gebruik te maken van onze prachtige site
“dorpnieuwbalinge.nl” en de facebook pagina van het dorp.
Ben je nieuw op het dorp en wil je lid worden van plaatselijk belang? Je kan je aanmelden
via de mail, of via een bestuurslid, de contributie bedraagt €7,-. per jaar.
Hondenbezitters:
We hebben bericht uit het bungalowpark ontvangen dat er
regelmatig hondenpoep in de bermen aangrenzend aan de tuinen
ligt. Als je de hond uitlaat, zeker binnen de bebouwde kom, en de
hond doet zijn behoefte ruim het dan op!!
Er staat een prachtig bordje bij de inrit van de Breistroeken aan de
Meeuwenweg: ‘Liefde voor je hond is: ook de poep opruimen.’

Inning jaarlijkse contributie
In 2019 hebben veel leden Plaatselijk Belang gemachtigd om de jaarlijkse contributie
automatisch af te laten schrijven. In de tweede week van mei zal de contributie ad €7 van
uw rekening worden overgemaakt naar het rekeningnummer van Plaatselijk Belang:
NL78RABO0369400453.
Een aantal leden heeft aangegeven liever ieder jaar de bode langs de deur te krijgen om de
contributie cash te voldoen. Door de coronamaatregelen is dat dit jaar waarschijnlijk ook
niet mogelijk. Wij verzoeken deze leden daarom vriendelijk de contributie ad €7 voor 30
mei a.s. over te maken naar het rekeningnummer van Plaatselijk Belang:
NL78RABO0369400453 onder vermelding van uw naam en adres.
Penningmeester Ton Bemener
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BIJZONDER MUSEUM IN NIEUW BALINGE
Elk jaar doen we als IKC mee aan een groot natuurproject van
het IVN. Dit jaar is het thema Dieren in de nieuwe Drentse
wildernis. De groepen 1 t/m 8 werken allemaal over 6 zes dieren,
die ooit geleefd hebben in Drenthe. Enkele zijn alweer terug in
onze natuur, dit zijn de winde, de bever en de das. Voor de
andere drie, de wolf, de zwarte ooievaar en het edelhert worden
de leefomstandigheden alvast gecreëerd. Zodat wanneer de
mens er ook klaar voor is deze dieren ook weer een plekje
krijgen in de Drentse natuur.

De leerlingen hebben geleerd over de voortplanting,
het leefgebied, de vijand en nog veel meer. Twee
volle weken hebben we gewerkt aan dit thema.
Dit heeft geresulteerd tot een prachtig raammuseum.
Het eerste weekend hebben verschillende ouders en
kinderen reeds ons museum bezocht.
Het museum is ‘open’ tot 9 mei, kom gerust een kijkje
nemen!
Team IKC meester Siebering
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Playbackshow van Midden-Drenthe!
Het organiseren van activiteiten in deze Corona periode
is lastig. Toch willen we, als stichting Zomeractiviteiten
Westerbork, zoveel mogelijk activiteiten wel door laten
gaan waarbij we uiteraard de Corona regels volledig
willen naleven.
Daarom willen we op vrijdag 21 mei 2021 een online
playbackshow via YouTube/Facebook organiseren.
We doen dit in het weekend van het
Eurovisiesongfestival en op een vergelijkbare manier
als in Rotterdam.

De jeugd van Midden-Drenthe (t/m 17 jaar) kan zich via de website:
www.zomeractiviteiten.nl aanmelden. Het aanmeldformulier op de site daarvoor te
gebruiken.
Als men de videoclip klaar heeft stuurt men deze voor 10 mei 2021 naar
info@zomeractiviteiten.nl.
Alle inzendingen zullen professioneel worden gemonteerd zodat er een flitsende show zal
ontstaan die op 21 mei om 19.00 uur online zal worden getoond.
NB Daarna zal de uitzending weer offline worden gehaald.
Er zal per “oude” deelgemeente Beilen, Westerbork en Smilde een winnaar worden
gekozen. Daarna zal de eindwinnaar van de Midden-Drenthe worden bepaald.
Een deskundige jury, met vertegenwoordigers uit Westerbork, Beilen en Smilde, zal de
winnaars bepalen die uiteraard direct in de uitzending bekend worden gemaakt.
En let wel: er zijn diverse mooie prijzen te winnen!!
We hopen dat er zich veel acts aanmelden om er een onvergetelijke happening van te
maken!
Met vriendelijke groet,
Stichting Zomeractiviteiten Westerbork
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In deze vaste rubriek komen wij in contact met een
dorpsgenoot. Deze maand komen wij in contact
met…
Hoi, ik ben Ans en woon samen met Jaap aan het Mekelermeer.
Wat doe je voor werk, opleiding of voor de hobby?
Na 9 jaar een winkel in Brocante en antiek te hebben gehad in
Veendam konden we drie jaar geleden ons huis kopen aan het
Mekelermeer. We hebben de eerste tijd nog regelmatig op grote antiekmarkten in Europa
gestaan maar door de verhuizing besloten om het toch dichter bij huis te zoeken. We zijn
toen overgegaan om onze artikelen "shopinshop" in diverse plaatsen te gaan verkopen. Dat
houdt in dat wij een ruimte (kraam, stelling of ruimte) huren in de winkel en wij daar onze
artikelen verkopen. Ook verkopen wij sinds vorig jaar planten, decoratieartikelen, jam en
wijn bij ons voor aan de straat (als het weer het toelaat natuurlijk).
Wat vind je het mooiste aan wonen in Nieuw-Balinge?
Het mooiste aan hier wonen vind ik de plek waar we zitten. Lekker dicht bij het bos en toch
uitzicht op de velden.
Wat is er minder fijn of wat mis je op het dorp?
Misschien een winkel..
Lees je Kontakt altijd? Zo ja online of het krantje?
Wij lezen Kontakt altijd d.m.v. het krantje.
Wat maakt jou blij?
De tuin en de omgeving kunnen me erg blij maken. Tevens onze hond Miss Molly, onze
kater Killmauski en onze kippen. We houden van de natuur, tuin, bloemen, planten en
dieren. Zelf wijn en jam maken.
Wat maakt jou boos?
Meestal onrecht, leugens.
Heb jij een bucketlist, wat wil je nog heel graag doen?
Onze bucketlist is denk ik dat het gewoon bestaat uit gezond blijven en kunnen genieten
van waar we nu wonen. Fijne plek, goede buren, mooie omgeving. Wat wil een mens nog
meer?
Ligt jouw toekomst ook in Nieuw-Balinge?
Ja ik denk dat onze toekomst toch echt wel hier is.

Dilemma’s
Koffie – thee
Alcohol – Fris
Ochtend – Avond
Sporten – Luieren
Kat – Hond
Zomer – Winter
Buiten werken – Kantoorbaan
Luxe hotel – Basic kamperen
Bungeejumpen – Diepzeeduiken
Broodeter – Warme maaltijd
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Nooit meer werken – Nooit meer op vakantie
Niet kunnen zien – Niet kunnen horen
Een maand geen smartphone – Een maand niet
douchen
Jeuk hebben – Pijn hebben
Altijd alleen zijn – Omringt met irritante mensen
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Een ingezonden foto komt tot leven.

We kregen deze foto ingezonden door Gezienus Lowijs. Hij heeft tot zijn 16e in NieuwBalinge gewoond en draagt ons dorp nog een warm hart toe. Hij vond deze foto en wilde
die graag delen met ons. Superleuk zulke input, maar wij als redactieleden weten hier
weinig bij te vertellen. We hebben wat heen en weer gemaild en Gezienus gaf ons de
volgende informatie:

De foto is genomen on 1979, vanuit een vliegtuigje. We hadden mijn vader een rondvlucht
boven Nieuw-Balinge cadeau gedaan waarbij ik mooi wat foto’s kon maken. Aan de
rechterkant van de foto bij de kruising (Breistroekenweg) zie je een huis met een hoog
voorhuis en een laag achterhuis, daar woonde Hilbert Lowijs en Willemtje Lowijs Prins en
dat waren mijn ouders. Op die plaats ben ik geboren. Mijn broers en zuster zijn (allemaal al
overleden) Evertje, Gerrit en Fokke (Breur).
Aan de rand bovenaan de foto achter het dorpshuis, zie je een klein boerderijtje met rode
pannen (huis van de familie de Bie) hier woonde Jan van der Sleen en mijn zuster Evertje
van der Sleen Lowijs.
Toen hij na mijn tip om Kontakt online te kunnen lezen, wat had gelezen over het
Mekelermeer, kwamen er nog meer herinneringen vrij:
Wij en heel velen met ons zaten eerder in de zomer op mooie dagen, volle dagen aan en in
het Mekelermeer. Dit was voor vele gezinnen en voor ons Zandvoort aan de zee. Toen wij
pas getrouwd waren, gingen we vanuit Hoogeveen met onze kleine kinderen zelfs daar nog
heen. Mooie tijd!
Voor verder informatie over de foto moesten wij even vragen aan Ge zei Gezienus. Geesje
en Evert Sok zijn wel degene die in zijn geheugen opgeslagen liggen. Hij was ook
nieuwsgierig of zij het ook allemaal nog wist. En zij zijn broers en zus wel kent.
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Ik ben toen even gezellig bij Ge langs geweest en onder het genot van een kopje thee
kwamen er leuke herinneringen boven. Zij vertelde dat Cornelis en haar zus Wauw
(Woltertje) de buren waren (huis met rood dak) en dat ze zelf naast hun een tijdlang een
houten noodwoning hadden. Klopt vertelde Gezienus, mooie herinneringen aan. In de
zomermaanden was dat een plaats waar we (jong en oud) zo af en toe ‘s avonds op aan
trokken, want dan had Evert zijn harmonica tevoorschijn gehaald en speelde allerlei mooie
liedjes die wij met zijn allen meezongen. (de noodwoning is niet meer zichtbaar op deze
foto, maar het zijn mooie verhalen). Evert was in die tijd chauffeur bij Maginus de Goede
en we mochten als kwajongens zo af en toe wel eens een keertje mee in de laadbak.
Ge vertelde dat in het huis met grijze dak naast fam. Lowijs, Willem en Gees Prins
woonden. Gezienus vertelde over Willem dat hij een vrij grote bijenstal had en als hij bezig
was om de honing te oogsten zaten zij wel eens te bietsen om een stukje honing.
Verder vertelde Ge dat ze met Gezienus als kleine baby nog een keertje naar een soort van
consultatiebureau (in dorpshuis?) was geweest. En een grote kameraad van Gezienus was
Gerard van der Mee, die woonde bij zijn opa en oma aan de Koolveen. ‘Klopt’ zei Gezienus
daarop, Gerard is een paar maanden voor mij naar de Koninklijke marine gegaan. Ik heb
op mijn 16e Nieuw-Balinge verlaten om naar de marine te gaan. We hebben samen nog een
tijdje op een schip gezeten. Ben hem uit het oog verloren, want hij deed nog wel eens
dingen die de commandant van het schip en ook anderen, niet goed vond en kreeg volgens
mij een strafplaatsing. Ik ben na mijn Marine tijd (6jaar) in Hoogeveen blijven plakken,
maar ging regelmatig op bezoek bij Jan van de Sleen en mijn zuster totdat deze naar
Ruinen verhuisden. Ja, toen was Nieuw-Balinge een beetje afgelopen bij mij.
Bedankt Gezienus en Ge voor jullie openhartigheid en mooie verhalen.
En als een lezer ook iets weet toe te voegen over deze foto of zelf een leuke foto heeft met
anekdotes, stuur een mailtje naar redactiekontakt@outlook.com
K.

________________________________________________________________
KOM IN BEWEGING: BODY & MIND & SMALL BALL PILATES
Body & Mind zegt het eigenlijk al. We leggen de focus op lichaam en
geest, waarbij de een niet onder doet voor de ander. We creëren een
balans tussen lichaam en geest.
De een sport om af te vallen, de ander om meer kracht te krijgen of
om conditie op te bouwen. Je kunt natuurlijk ook sporten om gewoon
lekker te bewegen. Sporten heeft namelijk veel voordelen voor je gezondheid. Zowel voor
je fysieke gezondheid als voor je mentale gezondheid.
Het toevoegen van de kleine bal in deze Pilates workout heeft meerdere voordelen. Het
voegt een speels element aan de training toe, maakt de training uitdagender en daardoor
(nog) effectiever. De bal wordt gebruikt als hulpmiddel om de bewegingen bewuster uit te
voeren.
Body en Mind met Pilates Small Ball zorgt voor soepelheid, spierkracht een betere houding,
en plezier. Body en Mind, Small Ball Pilates is een leuke mix van sport, spierkracht balans
en zoveel meer. We starten bij mooi weer buiten, in de tuin op 11 mei. ☺
Je bent van harte welkom: Durf jij de uitdaging aan?
Dinsdag : 9.15- 10.15 uur
Bel voor info: 06 216 36 165- of mail: bodyfit@live.nl
www.yogasport-hoogeveen.nl
Wees welkom, Cisca Lunenborg van Melzen
Yoga( kinder) docent- Sportinstructeur- Mindfit trainer- meditatiedocent i.o.
Dorpsblad Kontakt 2021
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Broodje Kipburger met 1 saus
naar keuze voor € 2,50
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Functieverbreding Sport in Dorpshuis De Heugte
Het is alweer een behoorlijke tijd geleden dat de inwoners van Nieuw-Balinge massaal
hebben meegedaan aan de koekjestrommelactie. Uit deze actie is destijds duidelijk naar
voren gekomen dat inwoners de mogelijkheid missen om op individuele basis te kunnen
sporten, zowel voor jong als oud. Daarnaast missen inwoners met een zorgvraag of een
indicatie een plaats waar zij, afgestemd op hun eigen behoeftes, zouden kunnen
revalideren en/of kunnen meesporten onder professionele begeleiding. Verder zou het een
mooie bijkomstigheid zijn als dit project zou kunnen bijdragen aan meer sociale contacten
tussen de verschillende leeftijdsgroepen in ons dorp. De leeggekomen ruimte waar eerder
de peuterspeelzaal zat, zou een mooie ruimte kunnen zijn om deze faciliteiten aan te
bieden. Hiermee zijn we destijds voortvarend aan de slag gegaan.
Inmiddels zijn we ruim twee jaar verder, waarbij ogenschijnlijk weinig is gedaan. Niets is
echter minder waar. Via de provincie hebben we onder de vlag functieverbreding een riante
subsidie binnen weten te halen om deze ideeën te kunnen realiseren. Toen we als kers op
de taart ook nog eens dorpshuis van het jaar 2020 werden, werkte dit achter de schermen
als een enorme katalysator van jewelste! Echter, door corona is dit in zijn geheel niet
zichtbaar geweest. Een pas opgezette werkgroep om de ideeën verder uit te werken kwam
hierdoor stil te liggen. Echter heeft een deel van het dagelijks bestuur wel degelijk de
handen uit de mouwen gestoken om dit belangrijke project levend te houden.
In samenwerking met Stichting Welzijnswerk is er een realistisch plan van aanpak
gemaakt, te vergelijken met een businessplan waarmee je een bedrijf zou opstarten. Hierin
is een verbouwing meegenomen, zodat de ruimte aan alle eisen voldoet die de gemeente
aan een fitnessruimte stelt. Daarnaast willen we een praktijkruimte realiseren voor een
fysiotherapeut, zodat we betere zorg op eigen dorp kunnen aanbieden. Verder hebben we
contact gezocht met partijen uit de fitnesswereld, die verstand van zaken hebben. Op deze
manier kunnen we een fitnesszaal creëren die voldoet aan de meest moderne eisen van
deze tijd. De insteek is: we doen het goed, of we doen het niet!
Gewapend met dit plan hebben we inmiddels diverse fondsen aangeschreven. Ook de
gemeente heeft kritisch naar dit plan gekeken. We kunnen stellen dat de reacties over het
algemeen zeer enthousiast zijn. Dermate enthousiast dat Tinka Neutel namens de
gemeente heeft aangeboden om te kijken waar zij eventueel in kunnen bijdragen.
Daarnaast zijn meerdere fondsen inmiddels overstag en hebben mooie bedragen
overgemaakt. Hierdoor hebben we de helft van het budget al binnen, terwijl we van een
groot deel van de aanvragen nog uitsluitsel moeten krijgen. Het lijkt er dus sterk op dat we
dit plan geheel volgens wens kunnen realiseren.
Inmiddels is de werkgroep, bestaande uit Netty Jager, Richard van den Bosse, Peter Kats,
Gerie Kleine, Ilse Koekoek, Maureen Oelen, José Post, Karin Gils en Ramon van der Sleen,
weer nieuw leven ingeblazen. Samen gaan we kijken hoe we dit project passend kunnen
maken voor Nieuw-Balinge in de breedste zin van het woord. We hebben de
voetbalvereniging, GJVV, de IJsbaanvereniging en 65+ Gym en Yoga op de hoogte
gebracht van onze plannen. De rest van alle verenigingen zullen spoedig volgen. We
kunnen op dit vlak helaas niet alles tegelijk, maar we doen ons uiterste best. Het moet een
project voor het dorp worden, waarbij iedereen zich thuis voelt. Doordat we nu grote
stappen hebben gezet, vinden we het belangrijk om u/jij als bewoner maandelijks op de
hoogte te houden van onze vorderingen. Dit doen we door vanaf nu in ieder Kontakt een
update te geven over de huidige stand van zaken. De ene keer zal dit lang zijn, zoals nu.
De andere keer kan dit beknopter. Mocht u echter nu al vragen hebben over dit onderwerp,
dan kunt u deze mailen naar voorzitterdeheugte@gmail.com. We zullen proberen uw vraag
zo goed en duidelijk mogelijk te beantwoorden. Ook suggesties zijn van harte welkom!
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Menukaart Dorpshuis de Heugte
Patatzakken
Klein
Middel
Groot

Snacks

€ 3,50
€ 4,50
€ 5,50

Patat
Patat
Patat met
Patat Joppie
Patat Oorlog
Patat Speciaal
Patat Saté
Grote patat

€
€
€
€
€
€
€

1,50
1,80
2,20
2,50
2,20
2,20
+ 0,25

Sauzen & Uien
Joppiesaus bakje 80 ml
Joppiesaus bakje 200 ml
Mayo/Curry/Ketchup
Mosterd/Chili bakje 80 ml
Mayo/Curry/Ketchup
Mosterd/Chili bakje 200 ml

€ 0,50
€ 1,50
€ 0,30
€ 1,00

Satésaus bakje 80 ml
€ 0,70
Satésaus bakje 200 ml
€ 2,00
Shoarmasaus bakje 80 ml € 0,30
Uien bakje 80 ml
€ 0,25
Uien bakje 200 ml
€ 0,60

Frikandel
Frikandel met
Frikandel speciaal
Br. Frikandel excl. Saus
Frikandel XXL
Frikandel XXL speciaal
Kroket
Kroket mayo/mosterd
Br. Kroket excl. Saus
Br. Kroket mayo/mosterd
Hamburger
Hamburger speciaal
Br. Hamburger excl. Saus
Br. Hamburger speciaal
Gehaktbal
Gehaktbal mayo/mosterd
Bapao excl. Saus
Bamischijf
Berehap
6 stk. Bitterballen
6 stk. Bitterballen met saus
8 stk. Gemengde
bittergarnituur incl. Saus
Braadworst
Halve kip
Kaassouffle
6 stk. Kipnuggets
Kipschnitzel
Loempia
Mexicano
Nasischijf
Pikanto
Varkenssaté + saté
Vietnamees kip loempia’s

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1,30
1,60
2,00
2,00
3,00
3,50
1,30
1,60
2,00
2,30
1,50
2,20
2,20
2,90
2,50
2,80
1,75
1,50
2,30
2,00
2,30

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2,70
2,00
4,00
1,50
2,00
2,75
2,75
2,00
1,50
2,00
3,50
2,50

0528-321300
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Recept
Ingrediënten
350 gr groene asperges
200 gr erwtjes (diepvries)
300 gr plakjes gerookte kip
125 gr geraspte kaas
1 ui
2 teentjes knoflook
peper en zout
75 gr boter
90 gr bloem
750 ml melk
1 pak lasagnebladen
Materialen
Ovenschaal (ca 20 x 30 cm)
Garde

___________________________________________________________

Heerlijke lente lasagne met laagjes gerookte kip,
groene asperges en zelfgemaakte bechamelsaus
Bereiding
Verwarm de oven op 200 garden. Breng een grote pan met water aan de kook en kook de
asperges 4 min voor en laat ze daarna uitlekken. Hak de ui en de knoflook fijn en fruit deze
in een pan aan en voeg de bevroren erwtjes toe en bak ze 2 minuutjes mee zodat ze
ontdooien.

Maak daarna de bechamelsaus: smelt de boter in de pan en voeg dan de bloem toe. Roer
met een garde door en laat het mengsel 3 minuutjes garen. Giet dan beetje bij beetje al
roerend met de garde de melk erdoor tot er een gladde witte saus is ontstaan. Laat dit nog
een paar min op het vuur indikken en breng op smaak met een flinke snuf peper en zout.
Vet een ovenschaal in met een beetje boter of olie.

Doe eerst een laagje bechamelsaus op de bodem. Dek af met lasagnebladen en doe daar
weer een laagje bechamelsaus op met plakjes kip en de helft van de erwtjes. Daarna weer
lasagnebladen met bechamelsaus en nu de helft van de asperges en wat geraspte kaas.
Herhaal deze twee lagen normaals en eindig dus met de asperges met kaas. Bak de
lasagne in 40 minuten gaar.
Dorpsblad Kontakt 2021
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Activiteitenkalender

2021
MEI
25 april t/m 9 mei

Meivakantie

4 mei

Dodenherdenking

5 mei

Bevrijdingsdag

11 mei

body & mind pilates

12 mei

Oud papier

21 mei

Playbackshow Midden-Drenthe

JUNI
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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
• Huisartsenpraktijk Westerbork
Groeneweg 3
Tel. (0593) 37 15 80
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
Fysiotherapie
Praktijk Fysio Ettenheim; Roel Schoemaker
Dinsdag- en donderdagmiddag praktijk in
Tel. (0528) 34 35 18 of (06) 43 45 37 99
E-mail: info@fysioettenheim.nl
Preekrooster 2021
Chr. Geref. Kerk te Nieuw-Balinge

Openingstijden gemeentehuis
• Beilen, Raadhuisplein 1
Maandag

8.30 – 16.30 uur

Dinsdag

8.30 – 14.30 uur

Woensdag

8.30 – 16.30 uur

Donderdag

8.30 – 20.00 uur

Vrijdag
8.30 – 16.30 uur
• Smilde, Hoofdweg 24
Maandag van 8.30 tot 12.00.
• Tel. (0593) 53 92 22
• De gemeente is ook per WhatsApp
bereikbaar: (06) 52 56 75 73.
• Spoedeisende storingen buiten kantoortijden:
(06) 55 87 39 09
E-mail: gemeente@middendrenthe.nl
Website: www.middendrenthe.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 2021
Ned. Hervormde Kerk Nieuw-Balinge

●Zondag 2 mei
9.30 uur Ds. C. Cornet
14.30 uur Ds. C. Cornet
●Zondag 9 mei
9.30 uur Ds. W. van Benthem
14.30 uur Ds. W. van Benthem
●Donderdag 13 mei (Hemelvaartsdag)
9.30 uur Ds. C. Cornet
●Zondag 16 mei
9.30 uur Ds. H.D. Rietveld
14.30 uur Ds. H.D. Rietveld
●Zondag 23 mei (eerste Pinksterdag)
9.30 uur Ds. C. Cornet
14.30 uur Ds. C. Cornet
●Maandag 24 mei
9.30 uur D.s. C. Cornet
●Zondag 30 mei
9.30 uur Ds. H.J.Th. Velema
14.30 uur Ds. H.J.Th. Velema
●Zondag 6 juni
9.30 uur D.s. C. Cornet (VHA)
14.30 uur Ds. C. Cornet

●zondag 2 mei (einde meivakantie)
10:00 uur ds. H.G. v.d. Ziel (Waarder)
19:00 uur ds. G.H. Nijland (Mastenbroek)
●zondag 9 mei
10:00 uur ds. T. Beekman
19:00 uur ds. A.C. de Kruijf (Rijssen)
●donderdag 13 mei (Hemelvaartsdag)
10:00 uur ds. T. Beekman
●zondag 16 mei
10:00 uur ds. A.v. Herk (Hasselt)
19:00 uur ds. T. Beekman
●zondag 23 mei (1e Pinksterdag)
10:00 uur ds. T. Beekman
19:00 uur ds. H. v. Ginkel (Goes
●maandag 24 mei (2e Pinksterdag)

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

In de ochtend is er oppas voor de kleinsten in
de consistorie bij de kerk.
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●zondag 30 mei
10:00 uur ds. A.H. v. Mourik (Kamperveen)
19:00 uur ds. M. Noorderijk (Zetten-Andelst)
●zondag 6 juni
10:00 uur ds. T. Beekman
19:00 uur ds. M.G.M. Mudde (Hollandscheveld)
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Gym 55+ers in Dorpshuis de Heugte
Dinsdag van 9.15 uur tot 10.00 uur,
Loop gerust eens binnen!
Ophaalschema containers
5 mei
GROEN
2 juni GROEN
12 mei ORANJE
9 juni ORANJE
19 mei GROEN
16 juni GROEN
26 mei ORANJE
23 juni ORANJE
28 mei GRIJS
25 juni GRIJS
Oud Papier
Oud papier wordt opgehaald door de mr.
Sieberingschool. Dat datums voor 2021 zijn:
12 mei, 7 juli, 8 september en 10 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,
Postbus 107, 9400 AC Assen
Geopend: ma t/m za 9.00 – 17.00 uur
vrijdagavond tot 21.00 uur.
Bureau Beilen, Ettenstraat 9
Postbus 107, 9400 AC Assen
Geopend: Woe en do 08:30 tot 16:00 uur
Ma, di en vrij 08:30 tot 12:00 uur.
Telefoonnummer: 0900 88 44
Alarmnummer: 112
Meld Misdaad Anoniem: 0800 70 00
Voor aangifte via internet, contact met
wijkagent etc.: www.politie.nl
Wijkagent Bert Eefting ook te volgen via twitter:
@BertEefting
Trombosedienst
Iedere dinsdagmorgen in Dorpshuis de Heugte.
Aanvang om 10.15 uur, tot de laatste cliënt
geweest is.
Uitvaartvereniging Nieuweroord e.o.
• Uitvaartnummer: (06) 54 37 71 80
(24 uur per dag bereikbaar)
b.g.g. (0528) 34 38 37
• Uitvaartverzorg(st)er:
mevr. E. Otten/ dhr. P. van Slochteren
• Penningmeester/Ledenadministratie:
dhr. H. Mulderij, Molenweg 30, 7936 PB
Tiendeveen. Tel. (0528) 76 40 00
• Voor vragen of doorgeven van wijzigingen:
info@uitvaartvereniging-nieuweroord.nl
• Informatie over de vereniging:
www.uitvaartvereniging-nieuweroord.nl
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Buurtpreventie App
Wilt u lid worden van de buurtpreventie
WhatsApp groep? Neem contact op met
Bennie Slomp: 06-53173643
Contactgegevens Humanitas
• Midden-Drenthe
midden-drenthe@humanitas.nl
• Zuid-Drenthe
zuid-drenthe@humanitas.nl
• Tel. (0528) 27 79 92 | www.humanitas.nl
Wegbrengen grofvuil of container stuk?
Gemeente Midden-Drenthe: (0593) 53 92 22
Grofvuil kunt u brengen naar; Milieustraat
Beilen. Openingstijden:
Maandag - gesloten
Dinsdag - 8.00-12.00 en 13.00-15.30
Woensdag - 13.00 tot 15.30
Donderdag - 13.00 tot 15.30
Vrijdag - van 8.00-12.00 en 13.00-15.30
Zaterdag – 08.00 – 15.00
www.middendrenthe.nl > Afvalwijzer
Belangrijke telefoonnummers
Ziekenhuis Hoogeveen
(0528) 28
Diaconessenhuis Meppel
(0522) 23
Ziekenhuis Emmen
(0591) 69
Ziekenhuis Assen
(0592) 32
UMCG Groningen
(0503) 61
Isala klinieken Zwolle
(0384) 24
Martini Ziekenhuis Groen. (0505) 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
61
82
69
40
32

66
00
11
48
44
38
88

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

33
53
28
34
26
26
26

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.
Yin Yang Yoga
Woensdagavond 19.00- 20.00 uur
In de voormalige peuterspeelzaal De Heugte
Info en opgave: Cisca Lunenborg van Melzen
06 216 36 165
Mailen: bodyfit@live.nl
www.yogasport-hoogeveen.nl
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IKC Meester Sieberingschool
Haarweg 27 – Tel. (0528) 32 13 55
e-mail: info.sieberingschool@kitsprimair.nl

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

Schoolfonds mr. Sieberingschool
Word ”Vrienden van IKC mr. Siebering”.
Vanaf 1979 bestaat het schoolfonds al. De leden
van Vrienden van IKC mr. Siebering zijn mensen
die het IKC een warm hart toedragen en daarom
jaarlijks een financiële bijdrage geven die ten
goede komt aan de leerlingen (hierdoor kunnen er
extra activiteiten/materialen worden geregeld en
soms een presentje voor de kinderen).
Rond oktober/november komt mevr. Zijnge-Hulshof
bij u langs voor een vrijwillige bijdrage van
minimaal €5,-. Nieuwe leden zijn van harte
welkom, opgeven kan bij één van de
bestuursleden. Mochten er nog vragen zijn, dan
kunt u contact opnemen met één van onderstaande
bestuursleden:
Richard Blok (06 51 84 55 37)
Hiske Wielink
Jan-Peter Strijker
Mariska Pot (06 13 74 87 43)
Wout Strijker (06 51 35 23 49)
Albert Wielink (32 13 23) of
José Post (32 13 54)

*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.

Vertegenwoordiger van het schoolteam:
Tel. (0528) 32 13 55
S.V. Nieuw-Balinge

*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 vrijspelen, maar werken wij ook
met programma’s. Zo is er voor de BSO het
lifestyle programma met leuke activiteiten.
Er zijn verschillende opvangmogelijkheden,
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@kitsprimair.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
* Zaterdag; Tienersoos, vanaf basisschool
tot 16 jaar. Vanaf 20.00 tot 23.00
Er wordt géén alcohol geschonken!
Voor het toevoegen in de app van
openingstijden kan je Aline Koekoek een
appje sturen. 06-83273270

S.V. Nieuw-Balinge

Openingstijden dorpshuis de Heugte

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.

Vrijdag: 17:00-20:00
Keuken: 16:30 - 19:30
Zaterdag: 22:30-01:30
Keuken Bingo: 20:30-23:30
Zondag: 17:00-20:00
Keuken: 17:00-19:30

Voor meer info kunt u zich wenden tot het bestuur:
Voorzitter: Menno van der Zwaag (06 22154446)
Secretariaat: Winfred Sallomons (06 22331414)
Penningmeester: Harry Huring (06 52390333)

Snacks kunnen op vrijdag en zondag ook
telefonisch besteld worden: (0528) 321300
Het dorpshuis is op alle dagen, voor diverse
activiteiten, geopend op afspraak.

Bestuursleden:
Miranda Schutte (06 30747619)
Dirk Tump (06 52662877)
Richard Kats (06 52715544)

U kunt ons bereiken op (0528) 321300 of
per e-mail: infodeheugte@gmail.com

Website: www.svnieuw-balinge.nl

Voor meer info kijk op
www.dorpnieuwbalinge.nl/dorpshuis
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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
DINSDAG: 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 geopend van 8.50 – 18.00.
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!

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 er 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 het bestuur via volgend tel.
nummer 0653173643 of mailen naar

plaatselijkbelangnieuwbalinge@gmail.com
Anne Hekker; IJzer en metalen
IJzer en metalen, Anne Hekker komt het halen!
Melkbussen, accu’s, fietsen, kabel, aanhangwagens
enz. Het kan ook gebracht worden.
Haarweg 91, Nieuw-Balinge.
Tel. (0528) 32 13 84

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.
https://studiotyara.nl/

Volkstuinvereniging Nieuw-Balinge
Tuinhuur: €10,- per jaar voor 100m2 beste grond.

Duofiets reserveren
De fiets staat bij de familie Sok aan de
Verlengde Middenraai nummer 34.

Info bij de secretaris: Gert Jan Prins. Tel.: 321174.
Nieuwe leden zijn altijd welkom!
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U kunt hem telefonisch reserveren tussen
18:00 en 20:00 uur op telefoonnummer:
0528-321221.
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