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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 rubriek “een terugblik”.
Mooie foto’s van een winters NieuwBalinge.
Nieuws vanuit IKC mr. Siebering.
Lekkere paasrecepten.
Weer een gevuld ‘prikbord’.
Nieuws vanuit de ijsbaanvereniging.
Wandel- en Paastips.

En… nog veel meer.
Veel leesplezier!
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Raadselspel
Het cryptische raadsel van februari bevatte 4 plaatsnamen in Nederland.
Wij zochten:
1) IJmuiden → IJ buiten, b wordt m en t wordt d
2) Langelo → Lange L O
3) Apeldoorn → Appel met doorn - P
4) IJhorst → IJ van Worst, W is H

1.

2.

Er werd 9 keer een goed antwoord ingestuurd.
Waarbij Geke Strijker als winnaar uit de loting kwam.
Van harte gefeliciteerd Geke, de prijs komt snel jouw
kant op!

3.

4.

Voor de maand maart zoeken wij de oplossing van deze rebus.
Welke spreuk zoeken wij?

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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Menukaart De Heugte
Patatzakken

Snacks

Klein
Middel
Groot

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
Kikastick
6 stk. Kipnuggets
Kipschnitzel
Loempia
Mexicano
Nasischijf
Pikanto
Varkenssaté + saté

€ 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

Satésaus bakje 80 ml
Satésaus bakje 200 ml
Shoarmasaus bakje 80 ml
Uien bakje 80 ml
Uien bakje 200 ml

€
€
€
€
€

€ 0,30
€ 1,00
0,70
2,00
0,30
0,25
0,60

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

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
2,20
2,00
2,75
2,75
2,00
1,50
2,00
3,50

0528-321300
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De Verlengde Middenraai,
zijn dwarswijkjes en ‘De Boksloot’
Nieuw-Balinge is een ontginningsdorp, wat wil zeggen dat
het ontstaan is in de periode van de veenontginningen zo
rond het einde van de negentiende eeuw. Het gebied waar
nu Nieuw-Balinge ligt, was tot midden negentiende eeuw
een smalle strook veen tussen de heidevelden van Mantinge en
Gees in. Via het water werd de turf afgevoerd. Na de afgraving werden
vanwege de grote vraag naar hout eerst naaldbomen aangeplant in het gebied, maar toen
de houtprijzen zakten werd het omgevormd tot landbouwgebied.
Het ‘plaggendorp’ en ook woningen langs de Verlengde Middenraai, met links en rechts
hiervan vele wijken als zijtakken hiervan, zijn de beginselen van ons dorp. Het centrum
heeft zich later iets naar het westen verplaatst richting een hoger gelegen keileem rug.
Nieuw-Balinge is uniek gelegen en wel op de grens van veen en zand. Het hoogteverschil is
het duidelijkst te zien op de plaats waar de lorrie is geplaatst op de hoek Haarweg/
Breistroekenweg. De reden van het plaatsten van de lorrie lees je in het gedicht aldaar.
Het landschap rond Nieuw-Balinge was eigenlijk gedurende tienduizend jaren amper
wezenlijk veranderd, tot omstreeks 1850 de vervening, en later in de jaren twintig de
ontginning, ook in deze omgeving toesloeg. Haaks op de Hoogeveense Vaart werd
omstreeks 1860 de Middenraai
gegraven. Hierop werden weer haaks
de vele wijkjes gegraven. De
Middenraai in Nieuweroord gaat in
Nieuw-Balinge over in ‘Verlengde
Middenraai’. Het laatste stuk van de
Verlengde Middenraai welke vanaf de
sluis richting het noorden loopt, werd
in de volksmond de Boksloot
genoemd, wat is afgeleid van de
mensen die vanaf de Verlengde
Middenraai met de ‘bok’ (een
vaartuig) hun spullen vervoerden. Zie
foto.
Nog steeds noemen veel inwoners dit
gedeelte van de Verlengde Middenraai
‘De Boksloot’.
(Verlengde Middenraai en
z’n dwarswijkjes)

Vrachtschip met aardappelen in de
Verlengde Middenraai
(langs de noordzijde van de middelste
woning/boerderij op de foto, ligt nu
de Wolvenhaar die daar aansluit
op de Verl.Middenraai)
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Protestactie QUENO Sport & Fitness Westerbork groot succes!

Zaterdag 27 februari deden 350 sportscholen in Nederland de ‘deuren open’.
QUENO Sport & Fitness Westerbork gaf zaterdag groepsles en fitness coronaproof, maar
wel tegen de huidige regels in. Annemiek Smegen en Ron Naranjo van QUENO gingen met
hun deelnemers letterlijk de straat op om aandacht te vragen voor de noodzaak tot
heropening van sportcentra.
Zaterdagochtend 09:00 uur, er klinkt
muziek uit de boksen en een groep
mensen met ruim 3 meter afstand van
elkaar staan op het terras en straat.
Sportschool eigenaresse en instructrice
Annemiek Smegen staat enthousiast
les te geven en de groep deelnemers
doet fanatiek mee. Op de fitness
toestellen rondom de sportschool wordt
getraind. Overal staan
schoonmaakspullen, de bekende flesjes
alcohol en er liggen inschrijflijsten voor de deelnemers. Alles volgen RIVM-protocol behalve
het feit dat er meer dan maximaal twee mensen aan het sporten zijn.
De regels voor sportcentra zijn zodanig dat een instructeur met maximaal twee mensen
buiten mag trainen. Vanaf twee maart komt de ‘versoepeling’ waardoor sporters tot en met
26 jaar wel met meer tegelijk mogen trainen, met de 1,5 meter regel en buiten. Volgens de
ondernemers is het veiliger om bij hen te sporten, zowel binnen als buiten, dan om naar de
supermarkt te gaan.
“Het gaat veel te ver” aldus Annemiek Smegen, “In sportcentra zijn nauwelijks
besmettingen ontstaan en het is te bizar voor woorden dat wij uit gezondheidsoverweging
niet open mogen. Gezondheid is juist wat wij stimuleren! Sportscholen, yoga studio’s etc.
zorgen ervoor dat mensen gezond blijven of het juist worden.” Mede-eigenaar Ron Naranjo
vult aan “Het is toch zo dat we er juist voor moeten zorgen dat men gezond blijft? Wanneer
iemand bij de dokter aanklopt is dat te laat, de stap daarvoor zijn wij. Er zijn bijna 3000
sportcentra in Nederland en dan hebben we de yoga-, pilates studio’s etc. niet eens
meegerekend, die samen kunnen zorgen voor een betere weestand, gezondheid fysiek en
mentaal.”
“We hebben een groot netwerk omdat we sportinstructeurs opleiden in Nederland, België
en Aruba. Hierdoor spreken we veel collega-ondernemers; sportschoolhouders en ZZP’ers.
In Nederland zijn veel ondernemers die het bijna niet meer redden. Naast het feit dat wij
juist werken aan gezondheid en de overheid ons zou moeten zien als deel van de oplossing
in plaats van het probleem, is het erg verdrietig om te merken dat veel ondernemers het
niet meer zien zitten. Sommige zijn al gestopt met hun bedrijf om faillissement te
voorkomen en de rest van dit jaar moet blijken wie het uiteindelijk gaan redden en wie
niet. We hopen dat de overheid eindelijk gaat inzien dat dit vele malen beter kan.” Legt
Annemiek Smegen uit.
Met elke workout wordt een mensenleven ‘gered’ kan gerust letterlijk worden genomen.
Elk jaar sterven bijna 83.000 Nederlanders aan hart- en vaatziekten of kanker (bron: CBS).
Meer dan de helft daarvan is gerelateerd aan een ongezonde leefstijl; dit zijn 112 doden
per dag. Sporten is belangrijk als preventief middel en redt daarmee mensenlevens. Door
de sluiting van de fitnesscentra omwille van de coronamaatregelen konden ongeveer
3.000.000 Nederlanders het afgelopen jaar niet of beperkt naar de sportclub of fitness.
Als we vragen of er nog controle is geweest door politie of boa’s antwoord Annemiek
glimlachend “Nee. Als ze wel waren gekomen was ik zeker het gesprek aangegaan en had
ik bezwaar ingediend op de boete. Het is hoogste tijd voor de gezonde aanpak en daar zijn
wij onderdeel van “
Dorpsblad Kontakt 2021
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Dankbetuiging

PRIKBORD

Wij willen iedereen bedanken
voor de vele kaarten die wij
mochten ontvangen tijdens de
ziekte, en na het overlijden van
mijn innig geliefde vrouw, en
onze lieve moeder.
Martha Prins-Drenth
Gert Jan en kinderen

Dankbetuiging
Op 11 januari jl. hebben wij afscheid
genomen van
onze lieve moeder
Roelie Dijkhuis – de Jonge
Voor de vele kaarten, bemoedigende
woorden en betrokkenheid willen wij u
allen hartelijk danken.
De kinderen.
afz. Henk Dijkhuis
de Breistroeken 89
7938PZ Nieuw-Balinge
T. 0528321230

Studio Tyara en lancering website
Gelukkig mag de praktijk weer open, maar de
tijd dat de praktijk gesloten was is goed
besteed. Een website stond nog op mijn lijst,
super trots op mijn website, kijk er eens op en
misschien kan ik wat voor u betekenen.

Kapsalon Priscilla heeft
nieuwe website

Wij willen de jongens van Subbs
bedanken voor het maken van
onze mooie website.
Neem een kijkje
www.kapsalon-priscilla.nl

www.studiotyara.nl
Groetjes Netty
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Update zoektocht naar Roelien
Inmiddels ben ik iets meer te weten gekomen
over Roelien:
1. Zij is Roelien J. Koekoek. Laatste adres dat
ik van haar heb (1970): Oostersingel 146,
Groningen. Spelleidster in het Acad.
Ziekenhuis in Groningen (1970).
2. Haar ouders woonden aan de
Middenraai 44, Nieuweroord. Haar ouders
hebben de boerderij ca. 40 jaar geleden
verkocht aan Fam. D.de Buck en W.S. de
Buck-Kleine. Die heb ik gebeld en ze zeiden
dat de ouders van Roelien toen naar
Hoogeveen verhuisd zijn. Helaas wisten ze
niet meer te vertellen.
3.De zuster van Roelien heet Jenny. Zij is
lerares in Drachten geweest (1970). Ze zal
ook ca. 70-74 jaar zijn.
Ik weet niet of dit helpt, maar als iemand van
jullie iets te binnenschiet.....of een idee
heeft....
Via internet ben ik niet verder gekomen.
Met vriendelijke groet,
Gerrit Ekkelenkamp

Reacties kunnen via redactiekontakt@outlook.com

Vorige maand stond een
oproep in Kontakt van John
Raas uit Zeeland aangaande
het boek Het Jachtterrein
van Freek Stok.
Hierop is 1 reactie
binnengekomen, die mij
direct het boek langs bracht.
Hiervoor mijn hartelijke
dank!
John heeft het boek
inmiddels in goede orde
ontvangen.
Vr gr. Geke Strijker

De redactie van Kontakt wens
iedereen fijne Paasdagen!!

Evelien, Lisanne, Chantal,
Linda en Karin
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Wandelroutes

We gaan de lente weer tegemoet. Prachtige
tijd om de wandelschoenen weer aan te doen!
Nieuw-Balinge kent een paar
dorps-ommetjes. Hieronder
de beschrijving van de routes.

ROUTE 1: ’t Veld-Route’ (Totale lengte 5 km.)
De naam ’t-Veld-route’ is gekozen om dat men in het dorp het heideveld, ’t veld’ noemt.
De route loopt grotendeels over de heide. Over karresporen en zandwegen.
De routes sluiten aan op lange afstand routes van uit het Geeserbos via Nieuw Balinge
richting Mantinge. Tevens sluit het aan op de routes van NM.
Routebeschrijving:
• Vanaf het dorpshuis, via de Robertusweg en het Robertusbosje gaat men over de
rand van het Drentsplateau naar het Achtersteveld. Voorheen stonden hier “boetes”.
Dit zijn opvolgers van plaggenhutten.
• Men gaat via de Mantingerweg langs de ijsbaan naar het noorden richting het
Mantingerzand. Voor het Mantingerzand gaat men naar het westen.
• Langs het Groote Veld gaat men weer naar het zuiden. Het Groote Veld is van
landbouw omgevormd naar natuurterrein.
• Men loopt achter de ijsbaan langs richting Mantingerweg waar u het dorp weer
binnen loopt.
ROUTE 2: ‘JAN-ZOMER-ROUTE’ (Totale afstand 6.5 km.)
De naam Jan Zomerpad is destijds gekozen omdat de route voor een gedeelte loopt door
een bosje van NM welke in de volksmond “Jan Zomer zien bossie” genoemd werd. Deze
persoon onderhield, voor jaren terug, in zijn vrije tijd een pad door het bosje wat destijds
in eigendom van de Urechtse was. De routes zijn gemarkeert met routepaaltjes.
Route beschrijving:
• Via de Breistoekenweg wandelt u naar het zuiden. Hier loopt men op de grens van
zand en veen. Deze grens is versterkt met vruchtbomen.
• Via Meeuwenweg over een zandweg naar ‘Jan-Zomer-zien-bossie’. Men loopt dan
nog steeds over de rand van het Drentsplateau.
• Via het lariksbos loopt men nu door een singel naar de Hullenzandweg. Aan
weerszijden van de singel ligt akkerland.
• Via de Hullenzandweg kan men een verkorte route (3 km) naar de Haarweg lopen.
Men passeert vennetjes met levend hoogveen, het voormalig munitiekamp en
‘Heeres-zien-bossie’. In dit bosje zijn ook vennen. Naast het munitiecomplex ligt de
‘Meulenplas’. Verderop aan de andere kant van de weg ligt Heeres- zien-plekkie. Via
de Haarweg gaat men terug naar het dorp.
• Wilt u de 6.5 km lopen, dan loopt u via de zandweg richting de plaggenhut. Hier is
waarschijnlijk Nieuw Balinge mede ontstaan. Hier stonden, toen de vervening
afgelopen was, een tiental plaggenhutten wat destijds in de volksmond Het
Plaggendorp werd genoemd. U volgt hier de hoofdroute verder in westelijke richting.
• Men steekt de Hoogeveenseweg over door het bos naar de Martensplek. Via de
zandweg of het fietspad loopt men nu naar het noorden. Men loopt nu tussen de
natuurontwikkeling van Natuurmonumenten door. Men passeert het Lentsche Ven.
• Men steekt opnieuw de Hoogeveenseweg over. Hier is een carpoolplaats. Via het
fietspad langs de Haarweg loopt u door het landarbeiderswetgebied het dorp weer
binnen
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Nieuws vanuit IKC Mr. Siebering
Net als de voorgaande weken, hadden we in de laatste
week van de het thuiswerk-onderwijs, een opdracht
voor alle kinderen van school.
Dit keer was het: bouw een robot. Dit mocht ook een
gezinsactiviteit zijn. Inmiddels hebben we op school een tentoonstelling kunnen maken van
alle ingebrachte robots. Fantastisch, wat een creativiteit. Het varieert van klein tot groot.
Van karton tot ijzer (zelf gelast, veren gedraaid enz.)
Er zijn robots tussen die geluid maken, kunnen bewegen en met gebruiksaanwijzing. Ook
staat er een mooi exemplaar tussen van lego.
Het is zo mooi om te zien, hoe iedereen er druk mee bezig is geweest.

En omdat iedereen zich zo goed door de thuiswerk-weken hebben geslagen, mochten alle
leerlingen voor het weekend een pak pannenkoekmix ophalen bij school. Om deze periode
af te sluiten met een pannenkoekfeestje thuis. Met dank aan de OR, die dit feestje heeft
bekostigd.
Sinds 9 februari kunnen we dus weer open, maar wel met de nodige
voorzorgsmaatregelen. Nieuw is dat de kinderen uit de bovenbouw een mondkapje op
moeten hebben, als ze zich door de school verplaatsen. Dit geldt ook voor de volwassenen
binnen school. We hebben ook gescheiden pauzes, zodat de groepen niet mixen. Het
leerplein kunnen we dus ook niet gebruiken. De leerkrachten hebben hun eigen vaste
groepen en gymnastiek kan alleen buiten worden gegeven. Tevens worden de toiletten
tussendoor extra schoongemaakt.
Het zijn wat aanpassingen, maar er valt goed mee te leven. We zijn al ontzettend blij, dat
de scholen weer open mogen.
Groep 1 en 2.
Eindelijk konden we dan toch open op dinsdag 9 februari. We hebben eerst wat bij zitten
kletsen met elkaar en toen, eindelijk, na zoveel weken, weer gewoon lekker
samengespeeld met vrienden en vriendinnen. Het voelde een beetje, zoals we elkaar ook
bij elkaar komen na een zomervakantie. De kinderen waren zichtbaar gegroeid.
En wat een geluk, dat er zo’n mooi pak sneeuw ligt buiten. Het aan- en uitkleden duurt wel
wat langer, als we naar buiten en binnen gaan. Maar goed, daardoor heeft niemand het
koud en wordt er volop gesleed. En met het zonnetje erbij, vergeten we al snel de ellende
van corona. Dat is ook wel heel lekker.
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Tot aan de voorjaarsvakantie werken we aan het thema ‘dino’s’. We zijn begonnen met het
lezen van het prentenboek ‘Dino’s bestaan niet’. De kinderen zijn heel enthousiast
begonnen.

We zijn dus weer goed gestart in 2021. We zijn blij elkaar weer te zien en gaan er weer
flink tegenaan, met de positieve instelling dat alles goed komt.
____________________________________________________________________________________________

Tips voor fijne Paasdagen in coronatijd
De Paasdagen zien er door de coronamaatregelen natuurlijk anders uit dan andere jaren.
Van (familie)tradities komt maar weinig meer terecht. Misschien kunnen er dir jaar andere
en nieuwe tradities ontstaan. Wij zetten een paar tips voor de paasdagen op een rij.
*Stuur een leuke Paaskaart naar een vriend, familielid of zomaar een oudere in een
wooncentrum. Er zijn leuke kaarten te koop in de supermarkt, versturen via Greetsz.nl of
knutsel zelf een leuke kaart.
*Ga tijdens de lekkere brunch beeldbellen met familie of vrienden. Zijn ze er toch nog een
beetje bij.
*Doe spelletjes met elkaar:
-Met een ei op een lepel een parcours volgen
door de tuin of in huis.
-Proef met een blinddoek om welke smaak
chocoladepaasei het is.
-Paaseieren zoeken altijd een succes!
-Houd een paasdisco! Zet je paashaasoren op
zet de muziek lekker hard en swingen maar!
*Volg ‘The Passion’ op tv. (The Passion is een Nederlands muzikaal-Bijbels evenement over
het lijden en sterven van Jezus Christus, dat sinds 2011 jaarlijks op Witte Donderdag wordt
gehouden, telkens in een andere Nederlandse stad, dit jaar in Roermond. Er spelen
bekende artiesten in mee)
Op 1 april wordt The Passion dan live uitgezonden op NPO1 bij de KRO-NCRV om 20:30
uur. Tevens is The Passion dit keer weer live te volgen via NPO Radio 2.
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Nieuws van Bi’j Oons
Dag allemaal,
Een jaar geleden begonnen we een
Paasactie omdat corona zijn intrede had
gedaan. We hoopten dit jaar weer een
Paasontbijt in het theehuis te kunnen
houden, maar helaas! Wees echter niet
getreurd, we brengen het ontbijt gewoon
weer bij u thuis op tweede Paasdag.
Waar
-

bestaat het ontbijt uit:
Versgebakken pistoletje
Luchtig croissantje
Heerlijke plak paasstol
Warm gekookt eitje
Echte roomboter
Ham
Kaas
Jam
Hagelslag
Verse jus d'orange
Heerlijk bakje vruchtenyoghurt

Klinkt goed toch? Als je hiermee Pasen niet
goed begint dan weten wij het ook niet!
Reserveren doe je tot 31 maart via Tel: 0625390885, kosten: €15,- p.p. Heb je liever
wat lekkers bij de koffie? Bespreek met
Aukje de mogelijkheden! Ze bakt met
plezier de lekkerste taarten.

Vrijdag 19 mrt: Spaghetti
met gehaktballetjes

Vrijdag 9 april:
Hamburger USA met friet

Dan nog het menu voor de vrijdagavond! Reserveer uiterlijk de donderdag ervoor
via tel: 06-25390885 een maaltijd, dan staat deze vrijdag om 18:00 uur voor je
klaar.
Voor Hapjesschalen…
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IJs…

En lekkernijen…
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Het perfecte plaatje
De inzendingen van foto's voor het Perfecte plaatje was enorm.
Maya Kroezen heeft de 1e prijs gewonnen van €100,Aangezien er ook meerdere mooie foto's zijn ingezonden willen wij
jullie er nog een aantal laten zien.
Jammer dat ze zwart-wit te zien zijn in de papieren versie van
Kontakt, maar online kunnen jullie ze in kleur bewonderen via
facebookpagina van Kontakt en op de nieuwe website van NieuwBalinge staat ook een link van Kontakt.

Namens het bestuur enorm
bedankt voor jullie inzendingen.
Vriendelijke Groet
Het bestuur van PB
“De Vooruitgang”

20
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De prijs voor de mooiste foto “Het perfecte plaatje” is
uitgereikt, uiteraard coronaproof, in de tuin van de
terechte winnaar!
De winnende foto is geplaatst in het vorige Kontakt, en
staat op Facebook “dorp Nieuw-Balinge”
Nogmaals gefeliciteerd namens Het Bestuur PB “De Vooruitgang”

_____________________________________________________________________________________
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Recept Gevulde kip met pistachenootjes
Heerlijk ovenrecept voor kipfilet gevuld met pistachenootjes en rode peper.
Hoofdgerecht, 20 min (voor)bereiding en 20 minuten in de oven

Ingrediënten:
4 kipfilets
Paar takjes verse peterselie
90 gr pistachenootjes, ongezouten
1 rode peper
4 plakken parmaham (8 kan ook)
Peper en zout
Scheut olijfolie
Materialen:
Keukenmachine
Bereiding
Verwarm de oven op 180 graden. Snijd de kipfilets net niet helemaal dwars doormidden.
Bestrooi de binnenzijde met peper en zout. Hak de pistache samen met de rode peper en
peterselie fijn in een keukenmachine. Voeg een scheut olijfolie toe en meng nog kort even
mee. Verdeel het pistache mengsel over de binnenzijde van de kipfilets en klap ze dicht.
Wikkel ze in een plak parmaham en leg ze in een ingevette ovenschaal. Leg eventueel nog
wat hele pistachenootjes naast de kip in de ovenschaal. Zet de kip ongeveer 20 minuten in
de oven, controleer daarna even of de kip goed gaar is. Zo niet dan zet nog even terug in
de oven. Bedruip tussendoor een paar keer met het braadvocht. Lekker met wat
aardappeltjes of een frisse salade.
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Nieuw-Balinge in wintertijd.
We hebben een paar heerlijke dagen gehad met sneeuwpret en schaatsplezier. Enkele
dorpsgenoten hebben prachtige foto’s gemaakt van dit winterse weer. Hieronder een paar
van die foto’s.
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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.
Je kan je alvast opgeven en wanneer het mag van de overheid gaan we starten ☺
Je bent van harte welkom, durf jij de uitdaging aan?
Dinsdag: 9.15- 10.15 uur
Voormalige peuterspeelzaal De Heugte.
Bel voor info: 06 216 36 165- of mail: bodyfit@live.nl
www.yogasport-hoogeveen.nl
Wees welkom.
Cisca Lunenborg van Melzen
(kinder-)Yogadocent- Sportinstructeur- Mindfit trainer.

_____________________________________________________________________________________
Bedankt!
Ik wil iedereen, ook langs deze weg, heel
hartelijk bedanken voor al die prachtige (meer
dan 100!) kaarten die ik mocht ontvangen op
mijn 92e verjaardag op 25 februari jl.
Als klap op de vuurpijl was een optocht van 14
versierde auto’s ook voor mij georganiseerd,
waarvan de eerste en de laatste in de rij,
politieauto’s waren, mét sirenes!
Overweldigend!
Ondanks dat Corona roet in het eten gooide
en ik daardoor weinig visite heb mogen
ontvangen, heb ik juist door al dit extra’s een
onvergetelijke dag gehad!
Dank, dank, dank!
Hartelijke groet,
Gé Sok.
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Lekkere recepten voor de paasdagen
Paas tiramisu
Dit is het perfecte toetje voor Pasen en supermakkelijk te maken: tiramisu met advocaat in
een glaasje, dat wordt smullen met de Paasbrunch!
Ingrediënten
250 gr mascarpone
100 ml advocaat
250 ml slagroom
1 zakje vanillesuiker
2 kopjes espresso
18 lange vingers
2 chocolade eitjes
Benodigdheden
4 glaasjes
Bereiding:
1)Klop de mascarpone en de slagroom met het zakje vanillesuiker en 75 ml advocaat met
een mixer romig. Verdeel een beetje van het mengsel over de bodem van de glaasjes. Als
de koffie is afgekoeld schenk
2)Breek de lange vingers in tweeën en doop deze één voor één een paar seconden in de
koffie en verdeel dan een paar stukjes over het romige mengsel in de glaasjes. Druppel
hier een klein beetje van de overige advocaat over en maak weer een nieuwe laag met het
roommengsel, lange vingers gedoopt in espresso en een beetje advocaat. je deze op een
diep bord.
3)Eindig met een laag van het roommengsel en besprenkel met wat extra advocaat. Breek
2 lange vingers in tweeën en steek deze bovenin het mengsel. Snijd of sla de chocolade
paaseitjes in stukjes en kruimel deze over de paastiramisu.
4)Je kunt deze tiramisu direct serveren of een dag in de koelkast bewaren.
Let op, deze tiramisu is niet geschikt voor kinderen i.v.m. de alcohol in de advocaat.
Kaneelhaasjes
Deze snelle cinnamon rolls van croissantdeeg zijn heerlijk bij de Paasbrunch of het
Paasontbiit.
Ingrediënten voor 8 stuks:
1 blik croissantdeeg large
1 ei
75 gr donkere basterdsuiker
2 theelepels kaneel
2 eetlepels zachte boter
Bereiding:
1)Verwarm de oven op 200 graden. Meng de suiker met kaneel in een kommetje. Rol het
croissantdeeg uit en druk alle naden goed aan elkaar tot 1 grote lap deeg. Besmeer deze
met de boter en bestrooi met de kaneelsuiker. Snijd 8 dunne repen van het deeg over de
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lange zijde. Snijd de repen op ca. ⅔ door en rol het langste stuk op tot een rondje en leg
op de bakplaat met bakpapier.
2)Halveer het overgebleven stuk reep en maak hier 2 oortjes van door ze te buigen en vast
te maken aan het rondje. Doe dit bijvoorbeeld met een vork. Je kunt de oortjes het beste
een beetje platdrukken anders bestaat de kans dat ze tijdens het bakken omvallen.
3) Klop het ei los en bestrijk de haasjes hiermee. Bak ze in ca. 15 min mooi bruin in de
oven. Je kunt ze een dag van tevoren maken en goed afdekken en de volgende dag een
paar minuten opwarmen in de oven, maar vers zijn ze wel het allerlekkerste.

Chocolade paasei croissants
Steel de show tijdens de Paasbrunch met deze luxe chocoladecroissants.
Ingrediënten:
1 blik kant-en-klaar croissantdeeg (250 gr)
12 gevulde chocolade paaseitjes (bijv. praliné, hazelnoot of karamel)
1 ei
Bereiding:
1)Verwarm de oven voor op 200 graden. Open het blik met croissantdeeg en verdeel het
deeg in driehoeken. Maak in elke driehoek een inkeping van circa 4 cm. Leg tegen het
breedste stuk van de driehoek 2 paaseitjes (één aan elke kant van de inkeping). Rol het
deeg op tot croissants. Let erop dat je de zijkanten goed dicht maakt, anders loopt de
chocolade eruit in de oven.
2) Klop het ei los en bestrijk de croissants hiermee. Bak ze daarna 10-15 minuten in de
oven. De chocoladecroissants kunnen zowel warm als koud geserveerd worden.
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Nieuwe woningbouw
Zoals beloofd houden wij jullie op de hoogte omtrent de eventuele bouw van
starters/senioren woningen.
Er waren genoeg reacties om dit plan verder op te pakken.
We hebben een eerste overleg met de gemeente gehad, aan de hand van door ons
aangeleverde vragen zoals:
Er wordt uiteraard duurzaam gebouwd, hoe wordt dat dan aangepakt?
Is er mogelijkheid tot een starters lening. (subsidiemogelijkheden?)
Moet het bestemmingsplan ook gewijzigd worden?
Aan wat voor termijn moeten wij denken voor een dergelijk project?
Moeten we een bouwkundig expert/ planoloog raadplegen?
Wil de woningbouwvereniging meewerken en denken?
Uitkomst is in grote lijnen dat de gemeente positief is maar uiteindelijk alleen faciliteert.
Verder willen we inventariseren wat de wensen zijn van de mensen, bijvoorbeeld hoe groot
moeten de huizen worden qua
oppervlak/slaapkamers, wat voor een
financiële ruimte hebben de gegadigden,
hoelang denken ze er te blijven wonen, vindt
er dan een doorstroming plaats?
We gaan hiervoor een vragenlijst opstellen en
rondsturen naar belangstellenden.
Zoals jullie kunnen zien zijn er nog genoeg
zaken te regelen, en jullie begrijpen dat dit
een project van een lange adem wordt.
Wij houden jullie op de hoogte!
Vriendelijke Groet Laura de Bie (bestuurslid)
Plaatselijk Belang “De Vooruitgang”

_____________________________________________________________________________________

Bennie van harte gefeliciteerd
met je 50ste verjaardag!! Dat
we nog heel lang van jou mogen
genieten!!
Dikke kus, Agnes, Leanne
Joran en Danee

34

Dorpsblad Kontakt 2021

Dorpsblad Kontakt 2021

27

28

Dorpsblad Kontakt 2021

Mantingerweg 48 7938PN Nieuw-Balinge
E-mail: ijsverenigingnieuwbalinge@gmail.com
IJsperiode,
Eigenlijk had niemand er nog op gerekend, maar de ijsgoden waren ons goed gezind en
bezorgden ons nog een winterperiode. Een koufront vanuit het oosten zorgde voor sneeuw
en vorst en dit was het begin van de winter 2021. De sneeuw was het eerst en dit zorgde
voor een stralend mooi wit winterlandschap. Ook zorgde de sneeuw ervoor dat een groot
aantal ijsbanen werden voorzien van een dikke laag sneeuw. Maar bij ons viel dit mee, de
ijsbaan was de zondag dat de meeste sneeuw viel, nog niet dicht gevroren. De sneeuw die
de maandag viel, zorgde wel voor sneeuw in het ijs, waardoor er in de bovenlaag van het
ijs sneeuw zat. Ook de beloofde vorst van 10-15 graden bleef uit, de eerste nachten vroor
het slechts 5-7 graden en hierdoor groeide de ijsvloer maar langzaam. Woensdag durfden
de ijsmeesters de gok te wagen om de ijsdikte te meten en de weinige sneeuw die er op de
baan lag eraf te vegen en de baan uit te zetten. Met enige twijfel is er actie ondernomen
om de baan te dweilen, dit ging vrij goed, het overgrote deel van de baan was gedweild,
echter op het laatst ging het mis. De machines en de machinisten verdwenen onder water,
alles is gelukkig goed afgelopen, op een nat pak na. Het was twee uur ‘s nachts dat alle
machines weer op de wal waren en de schade kon worden opgenomen.
Donderdag een nacht met 10-14 graden vorst, dit hakte er mooi in en de ijsvloer groeide
gemiddeld 3-4 cm. En is de baan nogmaals gedweild en besloot het bestuur na een meting
om de baan te openen. De eerste fanatieke schaatser stonden al te wachten met hun
schaatsen in de aanslag en toen de baan geopend werd gingen ze ook meteen de baan op.
Er is meteen kenbaar gemaakt op de media dat er geschaatst kon worden en binnen
afzienbare tijd was dit bekend op het dorp en verschenen er jong en oud om de ijzers
onder te binden. Door de Corona maatregelen kon er geen gebruik gemaakt worden van de
kantine maar de toiletten waren wel bereikbaar. Ook de “koek-en-zopie” ontbrak niet, deze
kon worden afgehaald bij de stand. Het organiseren van activiteiten was niet toegestaan
dus zijn er geen wedstrijden e.d. georganiseerd. Desondanks was eenieder in een goed
humeur en blij dat men weer enige sportieve actie kon ondernemen. Ook de kikkerpoel is
op de zondag nog gebruikt geweest door de “oudere jeugd”, hier is naar hartenlust
gekonkeld.
De ijsperiode was echter maar van korte duur, maandag viel de dooi in en binnen zeer
korte tijd was het ijs weer verdwenen. Toch hebben we nog de mogelijkheid gehad om
eens even weer te schaatsen en te genieten van het winterse weer. Ook hebben wij een
aantal nieuwe leden mogen inschrijven bij onze vereniging, waarvoor onze dank.
Namens het bestuur willen wij ook onze dank uitbrengen naar alle vrijwilligers die zich
hebben ingezet. Voornamelijk de ijsmeesters, die tot diep in de nacht bezig zijn geweest
om de baan in goede conditie te krijgen en te houden.
Maar natuurlijk ook de dames die voor het natje en droogje hebben gezorgd en de
inwendige mens hebben versterkt.
Wij hopen dat wij volgend jaar ook weer een ijsperiode krijgen en dat wij weer veel publiek
kunnen verwelkomen op de ijsbaan. Nog mooier zou het zijn dat wij dan ook weer enige
activiteiten kunnen organiseren om eenieder te vermaken.
Dorpsblad Kontakt 2021
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Contributie:
Van het overgrote deel van de leden is inmiddels de contributie van de ijsvereniging
afgeschreven van de rekening. Van diegenen waar dit nog niet gelukt is, krijgen deze
nogmaals een verzoek tot betaling. Mocht er iets mis zijn gegaan met uw betaling, kunt u
dit melden aan een van de bestuursleden of via IJsverenigingnieuwbalinge@gmail.com
Brandhout:
De vrijwilligers bij de ijsbaan zijn weer druk met het leveren van brandhout.
Er is nog wat hout beschikbaar, diegene die belangstelling heeft kan bellen met
0650746052. Kosten € 35,- per m3, binnen Nieuw-Balinge aan huis geleverd.
Met vriendelijke groeten,
Namens het bestuur van IJsvereniging Nieuw-Balinge
i.o. Roelof Bisschop
Tel. 0650746052
E-mail: IJsverenigingnieuwbalinge@gmail.com

IJsbaan vanuit de lucht
Een van de ijsmeesters in actie
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Activiteitenkalender

2021
MAART
2 maart

Small-ball-pilates

10 maart

Oud papier

13 maart

Vergadering ijsvereniging

20 maart

Begin van de lente

21 maart

Autopuzzeltocht vanuit De Heugte

APRIL
2 april

Goede Vrijdag

4 en 5 april

Pasen

27 april

Koningsdag

MEI
2 t/m 9 mei

Meivakantie

12 mei

Oud papier

Openingstijden Gemeentehuis
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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

• 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

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
Preekrooster 2021
Chr. Geref. Kerk te Nieuw-Balinge

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 7 maart
9.30 uur Ds. A.K. Wallet
14.30 uur Ds. A.K. Wallet
●Woensdag 10 maart (Biddag)
14.30 uur Ds. C. Cornet
19.30 uur Ds. C. Cornet
●Zondag 14 maart
9.30 uur Ds. D. van der Zwaag
14.30 uur Ds. D. van der Zwaag
●Zondag 21 maart
9.30 uur Ds. C. Cornet
14.30 uur Ds. C. Cornet
●Zondag 28 maart
9.30 uur Ds. J. Jonkman
14.30 uur Ds. J. Jonkman
●Vrijdag 2 april (Goede Vrijdag)
19.30 uur Ds. C. Cornet
●Zondag 4 april (1e Paasdag)
9.30 uur Ds. C. Cornet
14.30 uur Ds. C. Cornet

●zondag 7 mrt.
10:00 uur dr. C. v. Sliedregt (Nunspeet)
15:00 uur ds. T. Beekman
●woensdag 10 mrt. (Biddag)
14:00 uur in Tiendeveen
19:30 uur ds. T. Beekman
●zondag 14 mrt.
10:00 uur ds. M. Aangeenbrug (Apeldoorn)
15:00 uur ds. F. Pierik (Drachten/Een)
●zondag 21 mrt.
10:00 uur ds. H.F. Klok (Nijkerk)
15:00 uur ds. T. Beekman
●zondag 28 mrt. (afsluiting winterwerk)
10:00 uur ds. G.H. Koppelman (Wapenveld)
15:00 uur ds. T. Beekman
●vrijdag 2 apr. (Goede Vrijdag)
14:00 uur ds. T. Beekman
19:30 uur ds. A.C. de Kruijf (Rijssen)
●zondag 4 apr. (1e Paasdag)
10:00 uur ds. J. den Dikken (Nunspeet)
19:00 uur ds. T. Beekman
●maandag 5 apr. (2e Paasdag)
10:00 uur ds. T. Beekman

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

Dorpsblad Kontakt 2021

In de ochtend is er oppas voor de kleinsten in
de consistorie bij de kerk.
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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
10 maart
GROEN
2 april
17 maart
ORANJE
7 april
24 maart
GROEN
14 april
31 maart
ORANJE
21 april

GRIJS
GROEN
ORANJE
GROEN

Oud Papier
Oud papier wordt opgehaald door de mr.
Sieberingschool. Dat datums voor 2021 zijn:
10 maart, 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
Ophalen grofvuil of container stuk?
Gemeente Midden-Drenthe: (0593) 53 92 22
Grofvuil 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 Ziekenhuis Groen. (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)

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

Kindcentrum Siebering (0-12 jaar)

Haarweg 27 – Tel. (0528) 32 13 55
e-mail: info.sieberingschool@kitsprimair.nl

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!

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.
Nieuwe leden zijn altijd welkom!
Duofiets reserveren
De fiets staat bij de familie Sok aan de Verlengde
Middenraai nummer 34.
U kunt hem telefonisch reserveren tussen 18:00 en
20:00 uur op telefoonnummer: 0528-321221.
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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 het bestuur via volgend tel.
nummer 0528-321053.
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.
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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