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NOVEMBER 2016    48ste JAARGANG, NR. 10    

 
 

Colofon 
 
Redactie 
Rosalie Jager   (0528) 78 50 54 
Evelien Sok   (06) 13 86 00 18 

Mellanie van den Bosse (06) 28 99 16 80 
 

Kopijadres 
E-mailadres  : redactiekontakt@outlook.com 

Postadres  : Verlengde Middenraai 53a 
     7938 PA Nieuw-Balinge 
 

Bezorging 
Dorp   : Familie Oelen     (0528) 32 11 88 
De Breistroeken : Familie Koekoek (0528) 32 10 24 

 
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. 

Voorwoord 
 
 

 
 

 
 

In deze editie van Kontakt leest u 
onder andere: 

 
Een nieuw raadselspel. 
 
Een verslag van het P-feest. 

 
De tienersoos houdt een enquête. 

 
Leuke tips voor een uitje! 
 

Een lekker recept. 
 

Een nieuw artikel uit het archief van 
Kontakt. 
 

De ijsvereniging wil naar Thialf! 
 

GJVV organiseert weer 
kerstvolleybal. 
 

Een nieuw bedrijf heeft zich in ons 
dorp gevestigd. 

 
De vrijwilligers van de ijsvereniging 
zijn in het nieuw gestoken. 
 
Derrick en Angela hebben een 

bijzondere hobby. 
 
Er is weer een kerstmarkt Bi’j Oons. 

 
  

 
…en nog veel meer! 
 

 
We wensen u veel leesplezier! 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj8vdqK4OvPAhXFnRoKHQI2AV0QjRwIBw&url=http://www.bestekrabbels.nl/november.html&psig=AFQjCNECGInMI2EqfSdlZra3efFt9KBFFQ&ust=1477134257030738
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Het raadselspel 

 
 
 

 
 

De oplossing van de rebus in de oktober editie van Kontakt is: 
 
VAN EEN MUG EEN OLIFANT MAKEN.  

 
 

De winnaar van deze maand is: Mevrouw H. Slomp (Wolvenhaar) 
 
Mevrouw Slomp, de prijs komt snel uw kant op! 

 
 

 
De prijsvraag van de maand november luidt als volgt: 

 
 

 

       Wat is de oplossing van deze rebus? 

 

   Stuur uw antwoord in voor 21 november 2016! 

 

 
Het antwoord op de prijsvraag kunt u mailen naar: redactiekontakt@outlook.com of 

inleveren bij 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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Jaarlijkse ledenvergadering S.V. Nieuw-Balinge 

 

Geacht lid, 
 
Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de jaarlijkse ledenvergadering van 

de sportvereniging Nieuw-Balinge, op woensdag 16 november 2016 a.s., in 
de kantine van s.v. Nieuw-Balinge.  

Inloop vanaf 20.00 uur, start vergadering 20.30 uur.                     

Het financiële jaarverslag is vanaf  9 november 2016 voor de leden in te zien/op te vragen 
bij de penningmeester Harry Hurink. 

 
 

Agenda: 

 
1 Opening 

 
2 Notulen van de vorige ledenvergadering 

 
3 Jaarverslag van de secretaris 

 
4 Jaarverslag van de penningmeester/ begroting 2016/2017 

 
5 Verslag kascommissie 

 
6 Benoeming nieuwe kascommissie 

 
7 Pauze 

 

8 Bestuursverkiezing.  
 
Aftredend en niet herkiesbaar zijn: Jan van der Woude en Michel Kroezen.  

 
Eventuele  kandidaten kunnen  schriftelijk opgegeven worden bij de secretaris 

Winfred Sallomons. 
 
9  Rondvraag 

 
10 Sluiting 

 
 
Wij rekenen op uw komst! 

 
Het bestuur:  

Lo Dijkstra    Harry Hurink,  

Winfred Sallomons  Miranda Schutte,  
Evelien Sok    Inge Tump 
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Het P-feest in de Heugte 

 
 

Op zaterdag 8 oktober vond in Dorpshuis de 

Heugte het P-feest plaats. De bedoeling was dat 
je je zou verkleden als iets wat met de P begint. 
Er zijn deze avond zo’n 60 mensen geweest en 

bijna iedereen was verkleed. Onder andere als: 
Pauw, Pipi Langkous, Piraat, Politie, Popeye, 

Priester, Papegaai, Pinokkio, Pocahontas, Patat, 
Prinses, Potlood, Pen, Papier, Pokémontrainer, 
Pink lady, Padvinder, Papa, Paashaas, Panter, 

Paparazzi. Er waren vooral veel Piraten. 
 

 
 
 

 
Bij binnenkomst werden de gasten verwelkomt 

met een shotje of cocktail (met of zonder 
alcohol) en werd er een leuke foto van ze 

gemaakt. De hele avond stonden er Popcorn & 
Pinda’s op de tafels. De muziek werd  van 
21.30 tot 00.30 uur verzorgd door Marc 

Doorten. Daarna was er vrije keus in muziek 
en was de keuken geopend.  

 

Degene die het leukste verkleed was kon 
een prijs winnen, namelijk “het P pakket”. Een 

pakket met producten die met de P beginnen. 
Sabine Bruinenberg (Pipi Langkous) werd door de 
objectieve dj gekozen als winnaar van de avond. 

Romy Oelen had een gratis entree bewijs 
gewonnen door middel van een like, deel en win 

actie op Facebook. 

 
 

Tegen 02:45 vertrokken de laatste gasten. 
De organisatie kijkt terug op een geslaagde 

avond!  

 
Er zijn plannen voor een volgend themafeest. 

Zodra hierover meer duidelijkheid is, zal dit 
ongetwijfeld te lezen zijn in Kontakt! 
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Ingezonden verhaal 
 
PRECIES OP TIJD 
 

De dames achter de balie keken mij vriendelijk aan. Ik pikte er eentje uit die niet ál te 
beroepsmatig glimlachte, en toen ik vroeg naar chirurgie afdeling eenenvijftig begon ze 

nóg vriendelijker te kijken. ‘Naar links en dan gewoon doorlopen tot u niet verder kunt’ zei 
ze en wees. Ik mompelde dank u wel en liep naar rechts en tot ik niet verder kon.  Het was 
er druk, allemaal mensen met zorgelijke gezichten en een heleboel bordjes, maar nergens 

stond eenenvijftig op. Het was overal erg wit. Met veel kunstwerken aan de muur. Ze 
staarden me aan. Er liepen haastige witte jassen rond. Ik probeerde hun aandacht te 

trekken, maar ze liepen energiek deuren in en uit en ik dacht telkens: ‘Die heeft het vast 
niet’. Aarzelend bleef ik staan. Ineens hoorde ik hollende voetstappen achter mij, ik draaide 
me om en daar stond mijn echtvriend. Hij keek me rustig aan en pakte mijn hand. ‘Kom 

maar, het is dáár’ wees hij. Zijn hand was warm. Mijn benen voelden als lood en mijn 
voeten leken aan de vloer te plakken. ’Doe maar rustig’, zei hij, ’we hebben tijd’. 

 
Ineens stonden we voor nummer eenenvijftig. Er zaten allemaal vrouwen in rode stoelen. 

Ze staarden voor zich uit of keken in oude tijdschriften. Er was één deur. Die ging ineens 
open. Er stond een vrouw in een witte jas en met een aardig gezicht. Ze riep mijn naam. Ik 
stond stuntelig op met mijn jas en papieren en struikelde over een tafeltje. Eindelijk was ik 

bij haar. Ze gaf mij een hand.  Hij mocht ook mee naar binnen. Toen we zaten, zei ze:’Mijn 
naam is Maria’. Ze keek me lief aan en begon kalm vragen te stellen. Heel langzaam begon 

ik me een beetje gewoon te voelen. Ik gaf overal antwoord op en dat was goed. Daarna zei 
ze: ‘Gaat u maar door de blauwe deur’. 
 

Onderzoeken volgden. Een zuster, een dokter. Ze deden ernstig hun 
werk. De apparaten zoemden. Het rook er naar ijzer. Tenslotte 

mochten de kleren weer aan. Aan de andere kant van de blauwe 
deur stond: MAMMA-POLI.  Maria stond op mij te wachten. Ze 
straalde me tegemoet. ‘Je was precies op tijd’, zei ze. We konden 

het niet bevatten. Ik bedankte haar voor haar warmte en 
vakmanschap. En kon ineens weer gewoon lopen. Buiten scheen de 

zon. 
 
Alexandra van’t Veer   

________________________________________________________________________ 
 

 
  



8 Dorpsblad Kontakt 2016 

 

Een bijzondere hobby… Derrick en Angela doen aan bodybuilding. 

 
 

Vorig jaar interviewden we Derrick en Angela als 
nieuwe inwoners van ons dorp. Onlangs kwam ons 
ter ore dat zij een bijzondere hobby beoefenen. 

Hierover stelden we ze een aantal vragen. 

 
 

Wat houdt de sport bodybuilding precies in? 
Het woord zegt het al een beetje, je bouwt je 
lichaam tot iets sterks, met mooie lijnen. Je gaat 

spiermassa creëren tot een mooi ‘physique’ 
waarover je zelf tevreden bent. 

 
Wanneer zijn jullie begonnen met bodybuilding? 
Derrick begon al heel vroeg. Zo’n acht jaar geleden 

(met een tussen stop) samen met zijn broertje. 
Angela is begonnen na de eerste wedstrijd van 

Derrick rond november 2015. Toen is ze intensief 
begonnen met trainen en kreeg ze door hoe ze haar 

spieren kan ‘triggeren’ voor meer spiermassa. 
Daarvoor trainde ze ook wel, maar niet zo intensief. 

 
 

 
Moeten jullie rekening houden met wat je eet en drinkt? 
Opletten op de voeding is het belangrijkste onderdeel van bodybuilding. Daarna komt 
slapen en daarna eigenlijk het trainen zelf. 

 
 

Hoe vaak sporten jullie per week en wat doen 
jullie dan? 
Wij sporten normaal gesproken 5 á 6 keer per 

week, ongeveer anderhalf uur per keer. We  doen 
krachttraining en cardio, maar 15 weken 

voorafgaand aan een wedstrijd schroeven we dit 
op naar 6 á 7 keer per week.  
 

We trainen alle onderdelen zoals: borst/rug, 
schouders/armen, benen daarnaast ook buik en 

kuiten. Angela doet meestal nog een dag 
circuittraining (dan pak je alle spieren in één 
uur). 

 
 

Doen jullie mee aan wedstrijden? 
Ja zeker. Derricks eerste wedstrijd was op 4 
oktober 2015, in de klasse classic bodybuilding. 

Angela haar eerste wedstrijd was 2 oktober 2016 
in de klasse body fitness/ figure. Hierin is zij 4e 

geworden. 
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Wat zijn de positieve en negatieve aspecten van deze 
sport/hobby? 

Negatieve aspecten zijn eigenlijk dat contacten met 
vrienden minder worden, aangezien je bijna elke dag 

moet sporten. Positief is dat je mentaal en fysiek 
sterker wordt, je leert jezelf en je lichaam goed kennen. 

En als je spiermassa bouwt en dit wordt zichtbaar, dan 
is dat voor ons gevoel prachtig. Dat geeft een kick. 
 

Wat willen jullie in de toekomst nog bereiken? 
Sowieso willen we nog eens samen in een wedstrijd 

staan en 1e worden natuurlijk. We gaan voor top atleet! 
 
 
Is het een dure sport? 
Het is wel een dure sport. Je moet veel kip of vis eten. 

Fruit en de supplementen zijn ook niet goedkoop.  
 

Kan iedereen deze sport beoefenen? 
Iedereen kan het, als je er zelf maar achter staat! 

 
Als er mensen zijn die belangstelling hebben, waar kunnen ze dan terecht? 
Zoek een goede coach die je hierin kan begeleiden.      M. 

________________________________________________________________________ 
 

 
 

 
 

Kerstmarkt!  
 

 
 

Vrijdagavond 16 december en zaterdag 17 december is weer kerstmarkt Bi'j Oons. 
Vanaf vandaag tot 10 december kan je je opgeven via onderstaand telefoonnummer om op 

de markt te komen staan!  
 

De kosten hiervan zijn €25,- per kraam (eigen kraam meenemen is ook toegestaan, 

standplaats is gratis). 
 
Omdat de verkoop van de vis afgelopen jaar zo hard ging horen we nu graag van te voren 

wie er vers gerookte paling zou willen hebben, zodat iedereen tevreden naar huis kan 

gaan. Ook dat graag voor 10 december doorgeven op onderstaand nummer. 

 
 
Graag zien wij u allemaal op  

vrijdag 16 december, van 18.00 tot 22.00uur en 
zaterdag 17 december van 16.00 tot 22.00uur. 

 
Jan en Aukje Slomp  
Telefoonnummer: 06-25390885 

Email: j.slomp5@kpnplanet.nl  
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Vrijwilligers ijsbaan Nieuw-Balinge in nieuw jasje gestoken 

 
Bij de ijsvereniging Nieuw-Balinge is er een vrijwilligersgroep actief met diverse 

werkzaamheden aan natuurbeheer. De werkzaamheden die de vrijwilligersgroep verrichten 
is divers, zo wordt er o.a. onderhoud gepleegd aan: 

 
Verwijderen opslag op heideterrein 

Jaarlijks is de vrijwilligersgroep bezig met het bestrijden van de prunus, ook bospest 
genoemd, op het heideterrein naast de ijsbaan. De prunus dreigt het heideterrein te 

overwoekeren en daardoor zal de heide op den duur verdwijnen om plaats te maken voor 
bos wat alleen zal bestaan uit prunus. Voor het bestrijden van de prunus ontvangen wij een 
vergoeding van Natuurmonumenten, waar, na aftrek van de gemaakte kosten aan 

brandstof e.d., de verdere opbrengst in de kas van de ijsbaan vloeit. 

 
Onderhoud aan bos en singels 

Ook wordt er jaarlijks onderhoud gepleegd aan bosjes en singels van Natuurmonumenten 
en Stichting Het Drents Landschap. Het vrijkomende hout wordt verkocht aan de liefhebber 

en het geld wat overblijft, na aftrek van gemaakte kosten, komt ten goede van de ijsbaan. 

 
Onderhoud aan vogelkasten 
Door de leerlingen van de lagere school zijn er vorig jaar een 40-tal mezenkasten 

opgehangen. Deze kasten zijn ter beschikking gesteld door Landschapsbeheer Drenthe en 
geplaatst als educatieve route voor de leerlingen. De kasten zijn laag aan de bomen 

bevestigd, zodat de leerlingen zelf kunnen controleren of er eieren of jonge vogels in de 
kasten zitten. De vrijwilligers helpen bij het schoonmaken, registeren van resultaten en het 
onderhoud aan de kasten. 

 
Controle op waterhuishouding 
Het waterpeil en waterkwaliteit wordt jaarlijks in de gaten gehouden en indien nodig wordt 

er water ingepompt. 

 
Onderhoud aan poel 

Rond de poel wordt de vegetatie jaarlijks gemaaid en afgevoerd. Eens per 6 jaar wordt de 
poel uitgediept. 

 
Onderhoud aan beplanting 
Jaarlijks wordt de prunus rond de ijsbaan bestreden en de hinderlijke beplanting 
weggesnoeid. 

 
Opzetten ringslanghopen 
De ringslanghopen aan de noordzijde van de ijsbaan worden jaarlijks opnieuw opgezet en 

van vers materiaal voorzien. 
 
Als waardering voor het vele werk wat er jaarlijks door de vrijwilligers gedaan wordt, heeft 

het bestuur van de ijsbaan besloten om de vrijwilligers in een nieuw jasje te steken. De 
hele groep heeft nu de beschikking over een veiligheid bosbouw jasje, met op de 

achterkant een logo van de ijsbaan, met de tekst dat het om de vrijwilligersgroep gaat. 
 
Lijkt het jou ook leuk om in de vrijwilligersgroep mee te draaien, of in een onderdeel van 

de werkzaamheden? Dan kan je dit melden bij één van de bestuursleden of via de site van 
de ijsbaan.  

 
E-mail: ijsverenigingnieuwbalinge@hotmail.com  
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…voor een dagje weg! 
 
Wintertocht 
SVTynaarlo, afdeling wandelen, organiseert haar jaarlijkse 

wintertocht vanuit het Witte Huis in Zeegse. Er kan 
gekozen worden uit routes van 5, 10, 15 en 20 km dwars 

door het mooie landschap van de Drentsche Aa. De natuur 
is zich aan het voorbereiden op de winter en toont zich in 
prachtige kleuren. Kom hiervan genieten, trek uw 

wandelschoenen aan en ervaar de herfst. 
 

Aanvangstijden Prijzen Bezoekersinformatie 
5 november 2016 
-15 en 20 km starten 

tussen 9.00 en 12.00 uur  
-5 en 10 km starten 
tussen 9.00 en 13.00 uur 

Leden KNWB: €3,-  
Niet-leden: €4,- 

Kinderen tot en met 12 jaar: 
gratis 

Schipborgerweg 7 
9483 PH Zeegse 

  
 

 
Winterfair Orvelte 
Ruim 70 stands met originele brocante, stoere woondecoratie, 

brocante klepbanken, warme schapenvachten, handgemaakte 
accessoires, kerstdecoraties, kransen, diverse delicatessen als 

vers gerookte zalm, verse olijven, kazen, hammen, wijnen. 
Knapperend haardvuur, geur van glühwein en warme 
chocolademelk... Sfeer ten top. De muziek wordt verzorgd door 

de professionele formatie Unicorn.  
 

 
Aanvangstijden Prijzen Bezoekersinformatie 

26 en 27 november 2016 Volwassenen: €5,-  

Kinderen t/m 12 jaar: gratis 

Schapendrift 

9441 PJ Orvelte 

  
 

 
 

Brugpop 
Als de zomer voorbij is, de zon minder schijnt en het festivalseizoen is 
afgelopen, is er gelukkig nog Brugpop. HET festival waar je een hele 

avond bands uit de omgeving kunt bekijken/beluisteren onder het 
genot van een koud biertje/wijntje.  

 
 

 
 
Aanvangstijden Prijzen Bezoekersinformatie 

26 november 2016 

20.30 uur 

Gratis. MFC 'De Opsteker'  

De Spil 1 
7918 AX Nieuwlande 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiMyMmBi9rPAhUDfxoKHX9rDoAQjRwIBw&url=http://www.mfcdeopsteker.nl/calendar/cat_ids~3/&psig=AFQjCNEeXjshcRBxUFKJaBEHcq4WVfMPwQ&ust=1476527303385051
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.vriezer-post.nl/diplomazwemmen-aqualaren-2/&psig=AFQjCNE_ZyGSdvyJm5CfocQr8PdFHpKW1Q&ust=1476527387101667
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Kindcentrum Siebering 

 
School, peuteropvang, 

kinderdagverblijf en buitenschoolse 
opvang (bso) 

 
We zijn weer heerlijk van start gegaan op peuteropvang Duimelot!  

De peuters genieten weer van het leuke speelgoed en van elkaar na 
de lange zomervakantie. Ook wij als juffen hebben onze draai gevonden in de nieuwe 
werksituatie. Vanaf deze zomer zijn wij alle dagen geopend. Zo bieden we nu ook opvang 

aan voor kinderen van 0-2 jaar en hebben wij al een paar kinderen voor na school op de 
bso. Op de maandag, woensdag en vrijdag ochtend draaien we van 8:30 – 11:30 een 

peuterprogramma. Met een duidelijke structuur in de dag d.m.v. dagritmekaarten en 
signaalliedjes. We werken met thema’s en bieden activiteiten aan op alle 
ontwikkelingsgebieden. Zo bereiden we uw peuter voor op de basisschool. We doen ook 

met regelmaat activiteiten samen met groep 1 en 2 van de basisschool. Daarnaast en 
tijdens deze uren kunnen wij opvang verzorgen voor uw zoon/dochter. Zo kan hij/zij nu 

ook een broodje blijven eten na de speelzaaltijd of al komen spelen vanaf bijv. 7:30 uur. 
Ook kan er gespeeld worden op de dinsdag en donderdag. Tijdens de vakantie is er opvang 
in de vorm van kinderdagverblijf en bso. 

 
Als uw kind al is aangemeld bij ons voor een bepaald aantal uren per week, bijvoorbeeld 

alleen de peuteropvang, dan is het ook mogelijk om via een formulier (te halen bij ons in 
de klas) flexibele opvang aan te vragen. Zo kan uw zoon/dochter een keertje langer of 
eerder komen spelen of een andere ochtend extra komen spelen. 

 
Er wordt vanuit de stichting gewerkt met een uurtarief. U kunt zelf kiezen welke dagdelen u 

opvang wilt. Voor de peuteropvang is de minimale afname 2 dagdelen. Voor uurtarieven 
kunt u kijken op de website van kitsprimair www.kitsprimair.nl. Onder het kopje 
kinderopvang vindt u alle informatie. 

 
Via de belastingdienst kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen. Dit is mogelijk voor 

gezinnen waarvan allebei de ouders werken of voor een 1-oudergezin. Het unieke van onze 
stichting is dat u via de gemeente een ouderbijdrage kunt aanvragen als u niet in die 

categorie valt van de belastingdienst. Dus voor gezinnen waar bijv. alleen papa werkt of 
beide ouders geen werk hebben. 
Hieronder een rekenvoorbeeld van een gezin met 2 werkende ouders: 

 
Inkomen man bruto   € 30.000,- 

Inkomen vrouw bruto   € 25.000,- 
Gezamenlijk inkomen bruto  € 55.000,- 
Aantal uren per week opvang:  15 

Aantal uren per maand:   60 
 

Eerste kind: 
Kosten per maand bruto: 60 x € 7,20 = € 432  
Teruggave belastingdienst per maand: € 301 

Netto kosten per maand: € 131 
 

Tweede kind: 
Kosten per maand bruto: 60 x € 7,20 = € 432  
Teruggave belastingdienst per maand: € 399 

Netto kosten per maand: € 33 
 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=logo+duimelot+nieuwbalinge&source=images&cd=&cad=rja&docid=9W5Vzn9p2REH2M&tbnid=P_RVO7VW46Y9PM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.kontaktnieuwbalinge.eu/2012/06.htm&ei=8D_DUZHEBozEtAbv24DgAQ&bvm=bv.48175248,d.Yms&psig=AFQjCNGYOkstTZoUbaiOYSSND77ZCJgc-g&ust=1371836736697088
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Inkomen 

bruto 

Terug van belasting voor  

1e kind  

Terug van belasting voor 2e 

kind  

€ 30.000 87% 94% 

€ 40.000 80% 94% 

€ 50.000 75% 93,5% 

€ 60.000 65% 91,3% 

€ 70.000 56,7% 89,4% 

 

 
Alle informatie is terug te vinden op kitsprimair.nl en je kunt ook zelf een proefberekening 

maken op belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen. 

 
Maar je mag ook altijd even langs komen op school of in de peuterspeelzaal. 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 
 

Natuurwerkdag. Ga zelf aan de slag op de Natuurwerkdag! 
 
 

Elke eerste zaterdag van november organiseert Landschapsbeheer Drenthe de 
Natuurwerkdag. Op een groot aantal locaties verspreid door het hele land kan jong en oud 

aan de slag in het landschap. De activiteiten bestaan uit kleinschalige 
onderhoudswerkzaamheden zoals zagen, snoeien, hooien, schoonmaken van paden en 
poelen, knotten van wilgen en verwijderen van riet.  

 
De Natuurwerkdag is dé dag om zelf aan de slag te gaan in uw eigen omgeving. Jong en 

oud krijgt de kans om een dag mee te werken in het landschap. Samen met ruim 10.000 
anderen kunt u uw handen uit de mouwen steken om zo de natuur en het landschap op 

een geweldige manier te zien en te beleven. Voor zowel jong als oud is er divers 
onderhoudswerk te verrichten. Landschapsbeheer Drenthe hoopt zo steeds meer mensen 
te enthousiasmeren om vaker in het landschap aan de gang te gaan als vrijwilliger. De 

afgelopen jaren hebben ook verschillende bekende Nederlanders mee gedaan. Op deze 
manier laten zij zien een vrijwillige bijdrage te willen leveren aan het Nederlandse 

landschap. 
 
Aanmelding en informatie  

Iedereen die zich vrijwillig wil inzetten voor het landschap kan zich aanmelden op 
www.natuurwerkdag.nl. Ook als u geen ervaring hebt met landschapsonderhoud bent u 

van harte welkom. Ongeveer vanaf juni verschijnen elk jaar de eerste locaties op de 
website. Hier vindt u ook meer achtergrondinformatie over de Natuurwerkdag.  
 

Ook dit jaar is de ijsbaan te Nieuw-Balinge één van de locaties waar u terecht kunt als u wil 
meedoen aan de Natuurwerkdag. U kunt zich opgeven via de website van de 

Natuurwerkdag. Of via één van de bestuursleden van de ijsvereniging Nieuw-Balinge. 
Hiervan vindt u de contactgegevens op de site van de ijsvereniging via 
www.nieuwbalinge.eu.  
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Tieners en ouders van tieners LET OP, BELANGRIJK!  

Wij, van het bestuur van tienersoos “Teenspirit” hebben jullie 
mening nodig. De soosavonden worden de laatste jaren steeds 

minder bezocht en het is voor ons als bestuur ook steeds moeilijker 
om bestuursleden te vinden (terwijl het helemaal niet zoveel tijd in 

beslag neemt). Vandaar dat we nu benieuwd zijn naar jullie reacties. 

‘Moeten we doorgaan met de soos of trekken we de stekker eruit?’ 
We hopen dat je de onderstaande vragenlijst in wilt vullen zodat we weten waar we aan toe 
zijn. 

1. Ga je wel eens naar de soos? Omcirkel het juiste antwoord 

* Ja 

* Nee 

* Af en toe 

* Alleen met een activiteit 

2. Wil je een ‘slaapfeest’ in de kerstvakantie? 

3. Wil je een sooskamp aan het begin van de zomervakantie? 

4. Als je nog een tienersoos wilt, hoe vaak denk je dat dat per maand moet?  
Omcirkel het antwoord 

* 2x per maand 

* 1x per maand 

* Ander idee:……………………………….. 

5. Heb je nog andere ideeën voor een soosavond? 

6. Zijn jouw ouders bereid om te helpen of in het bestuur te komen? 

7. Zou je in het bestuur willen om mee te denken/helpen? 

8. Heb je nog op- of aanmerkingen? 

Misschien zijn we tieners vergeten om deze vragenlijst te sturen, zou je dit dan aan ons 
door willen geven? Lever dit in met je naam erop! (Voor 15 november.)  

Inleveren kan bij: Henriëtte Kreeft, Sandra Hidding, Marcella Sportel of Anneke Oelen. 

Wij hopen dat jullie allemaal het formulier invullen zodat we een goed beeld kunnen 
vormen. Iedereen moet zich wel realiseren dat als we besluiten de soos op te heffen dat er 

niet zomaar weer een nieuwe tienersoos wordt opgericht. Dit zou echt heel erg zonde zijn 
voor ons dorp! 

 
Bij voorbaat dank, 
Het tienersoosbestuur ‘Teenspirit’ 
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Oma weet raad 
 
Heel acné met honing en kaneel 
Voeg honing en kaneel samen en smeer dat op de aangedane huid. Laat 

het een nachtje zitten onder een kompres en spoel het de volgende dag af 
met wat water. 

 
Maak bouillon van botten voor meer calcium 
Kook een aantal botten in water en doe er wat azijn bij. De azijn helpt om calcium uit de 

botten te halen. De botten lossen op in het water en zo krijg je tal van voedzame 
mineralen binnen. 

 
Hoofdpijn 
Drink altijd genoeg water. Als dat niet helpt kun je ook een citroen uitpersen en het sap op 

je voorhoofd doen, dat verlicht de hoofdpijn. 
 

Weg met de pijn bij brandwonden 
Bij een brandwond die erg veel pijn doet kun je wat honing aanbrengen op de aangedane 

plek. De zeurende pijn verdwijnt op deze manier. 

_____________________________________________________________________________________ 

Uitnodiging ledenvergadering schoolfonds meester Sieberingschool 

Op woensdag 23 november om 20.00 uur in school, bent u van harte welkom om de 
ledenvergadering bij te wonen. 

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.  
(Zie infopagina achterin Kontakt.) 

________________________________________________________________________ 
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Fout in advertentie 

 
In de advertentie van medisch pedicure C. Kats, wordt een foutief e-mailadres vermeld. 

Het juiste mailadres is: catrienkats@hetnet.nl. 
________________________________________________________________________ 
 

Contributie S.V. Nieuw-Balinge 

  
Begin  november wordt de contributie weer geïncasseerd voor S.V. 
Nieuw-Balinge. 

 

__________________________________________________________________ 
 

IJsvereniging Nieuw-Balinge wil naar 
Heerenveen 

 
De ijsvereniging Nieuw-Balinge heeft het voornemen om in februari een keer naar 

Heerenveen te gaan om te schaatsen. Wij hebben al weer een aantal jaren niet op 
natuurijs kunnen schaatsen. Als er ook dit jaar niet de mogelijkheid is om te schaatsen op 

de ijsbaan, gaan wij proberen om bij voldoende belangstelling, een dag te organiseren in 
Heerenveen. 
  

Het is de bedoeling om dit op een zondag in februari te gaan doen. De bedoeling is om 
hiervoor een bus te regelen. De planning is om tegen 10.30 uur te vertrekken. We zijn dan 

om 17.00 uur weer terug in Nieuw-Balinge. Voor kinderen onder de veertien jaar die mee 
willen, is het verplicht dat één van de ouders meegaat. 
  

We willen eerst graag weten of hier belangstelling voor is, zodat wij bij voldoende 
belangstelling, verdere stappen kunnen ondernemen. Dus heb je zin om mee te gaan, geef 

je dan op en lever het briefje voor deelname in vóór 20 december bij Petra van der Weide, 
Voornweg 9 Nieuw-Balinge 
  

Deelname is geheel op eigen risico. 
 

Wij hopen op een leuk aantal belangstellenden! Verdere info volgt. 
  
Met vriendelijke groet, 

  
Bestuur ijsvereniging Nieuw-Balinge 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Naam:_______________________________________________________ 
                

  
Adres:_______________________________________________________        
              

  
Woonplaats:__________________________________________________          

  

 
Aantal volwassenen:____________________________________________ 
  
 
Aantal kinderen jonger dan 14:____________________________________ 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjS8_T25evPAhVGHxoKHQK9CFYQjRwIBw&url=http://www.nieuwbalinge.eu/ijsvereniging/activiteiten.htm&psig=AFQjCNE0jKXuuQPJutwA9hq8_uVPQ1Ogog&ust=1477135829883252
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwid8uXNkdrPAhWBmBoKHXG4CicQjRwIBw&url=http://www.svnieuw-balinge.nl/&psig=AFQjCNGdCkaMkcZMfkiDzn9QBbVx18B_Og&ust=1476529081272797
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Recept: Varkenshaas met stoofperen 

 
Ingrediënten 

circa 750 gr varkenshaas 
12 tot 16 plakken ontbijtspek 
boter om te bakken 

250 ml volle rode wijn 
schil van 1 citroen 

1 kaneelstokje 
50 gr witte basterdsuiker 
2 kruidnagels 

(verse) tijm 
8 stoofperen 

 
Bereiding 
Breng een pan aan de kook met hierin de wijn, citroenschil, suiker, kruidnagel en 

kaneelstokje. Schil de stoofperen maar laat het steeltje er aan zitten. Leg de stoofpeertjes 
in de pan met wijn en voeg nog circa 250 ml water toe. Laat ze ongeveer 45 minuten 

zachtjes stoven tot ze zacht zijn. 
  

 
 

 
Snijd ondertussen de varkenshaas in plakken van circa 3 cm dik tot je 3 of 4 plakken per 

persoon hebt. Wikkel er een stuk ontbijtspek omheen. Gebruik eventueel een prikkertje om 
het spek vast te zetten. Bestrooi de varkenshaasmedaillons met wat zwarte peper en wat 
tijm. Verhit een beetje boter in een koekenpan. Bak de plakken varkenshaas circa 7 tot 8 

minuten, hij mag nog wat rosé zijn van binnen. Houd het vlees eventueel warm in 
aluminiumfolie. 

  
Haal de peertjes uit de pan en laat de rest (of een gedeelte) van het vocht inkoken tot 

sausdikte. Serveer de varkenshaasmedaillons met de stoofperen en wat van de rode wijn 
saus. 

 
Eet smakelijk! 
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Een nieuw bedrijf in ons dorp: Sense of Beauty 

 
Jorien Wiechers is één van de nieuwe adverteerders voor Kontakt in 

het jaar 2017. Ze stelt zich graag even aan u voor! 
 
Hoe lang woon je in Nieuw-Balinge? 

Sinds juni van dit jaar. 
 

Met wie woon je hier? 
Met m'n drie zoons: Mikai, Boaz en Sil en ons hondje Pip 

 

Waar wonen jullie? 
Robertusweg nummer 40. 

 
Hoe bevalt het tot nu toe? 
Hartstikke goed! We hebben ons 

huis mooi opgeknapt, de jongens 
hebben hun vrienden hier en het is 

erg gezellig.  
 
Waar woonden jullie hiervoor? 

Mantinge en een tijdje op het 
bungalowpark in Drijber.  

 
Wat voor bedrijf heb je en hoe 
heet het? 

Ik heb een schoonheidssalon: 
Sense of Beauty.  

 
 

Hoe lang bestaat het? 
Het bestaat in februari 4 jaar.  
 

 
Waarvoor kan men bij jullie terecht? 

Verschillende gezichtsbehandelingen zowel voor ontspanning als huidverbetering. 
Voetverzorging, wenkbrauwen epileren/verven, wimpers verven, harsen. 

 

 
Heb je een website? 

www.sense-of-beauty-Jorien.nl 
 
Hoe kan men met jou in contact komen? 

Via mijn website, Facebook of bellen/appen: 06 
46821414. 

 
Wil je verder nog iets kwijt? 
Vanaf 1 januari 2017 ga ik in Nieuw-Balinge 

starten met mijn salon. We zijn nu druk bezig 
met de bouw van een "blokhut" die we 

afwerken en omtoveren tot een gezellige salon, 
wees welkom! Binnenkort krijgt iedereen een 
folder in de bus met prijzen. 

 
M.  
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Uit het archief van Kontakt: Februari 1981 
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_____________________________________________________________________________ 
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Hier advertentie Laure de Bie; ‘n Bakkie 
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Een knikkerstation van    Een tafelvoetbalspel van een  
een kartonnen doos     schoenendoos en wasknijpers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 

        Speel hier een potje  
        boter, kaas en eieren 
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Sinterklaas bij de kinderclub 

 
Hoi allemaal, 

 
Op vrijdag 2 december vieren we met de kinderclub weer het Sinterklaasfeest!  
Kom jij ook? Het begint rond 16.00 uur. Neem je €1,50 mee? 

 
We hebben er zin in!  

 
De pieten willen natuurlijk heel graag weten 
wie er allemaal komen. Dus wil je het briefje 

even invullen en inleveren bij: 
familie Vermeer, Breistroekenweg 13,  

of familie Mulderij, Vosseveen 18,  
of Tjitske Bruinenberg, Haarweg.  
  

LET OP: Dit jaar is het Sinterklaasfeest voor 
alle kinderen van 0 – 12 jaar! Ook papa en 

mama kunnen gezellig mee komen. In het 
dorpshuis  kunnen ze een kopje thee of koffie 
kopen.  

 
Na afloop kun je er een patatje met ranja voor 

€ 1,- krijgen, tegen inlevering van het bonnetje 
wat je krijgt… 

________________________________________________________________________ 
 

------SINTERKLAASFEEST – OPGAVEBRIEFJE – 2 DECEMBER------ 

 
Ja! Ik kom ook op 2 december! 

 
Naam: _________________________________ 
 
Leeftijd:________________________________ 

 
 
Naam: _________________________________ 

 
Leeftijd:________________________________ 

 
 
Naam: __________________________________ 
 

Leeftijd: ________________________________ 
 

 
Naam: __________________________________ 
 

Leeftijd: ________________________________ 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNn_2uLk58gCFUFWFAod7FcBjw&url=http://www.molenhoekdeerlijk.be/index.php/activiteiten/sinterklaasfeest/sinterklaasfeest-2012&bvm=bv.106130839,d.d24&psig=AFQjCNG3byF2ilYz4BxzwqSTkB9Khi9seA&ust=1446211702740358
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Ledenvergadering 2016 

IJsvereniging Nieuw Balinge 
 
 
 

 
Geacht lid,  

 
Hierbij nodigen wij u uit voor de jaarlijkse ledenvergadering van de ijsvereniging Nieuw-
Balinge op donderdag 17 november 2016 a.s., aanvang 20.00 uur in de kantine aan de 

Mantingerweg. 
 

Het financiële jaarverslag zal op de jaarvergadering worden verstrekt. 
 
De notulen van de vorige vergadering worden geplaatst in Kontakt. 

 
 

Agenda 
 
- Opening 

- Mededelingen 

- Notulen vorige vergadering 

- Jaarverslag secretaris 

- Jaarverslag penningmeester 

- Verslag kascommissie:  Wessel Otten / Jan Smeenge 

- Benoeming kascommissie 

- Verkiezing bestuur 

Aftredend en niet herkiesbaar Annemiek Bouwmeester-Santing 

Het bestuur zoekt naar iemand die bereid is om plaats te nemen in het bestuur. 
- Pauze 

- Begroting 2017 

- Contributie verhoging 

- Rondvraag 

- Sluiting 

 
_________________________________________________________________ 
 
 

Notulen van de jaarvergadering ijsvereniging Nieuw-Balinge,  
12 november 2015 

 
Aanwezig : Aaldert Span, Jan Smeenge, Roelof Bisschop, Petra van der Weide, Annemiek 
Bouwmeester-Santing, Mans Luinge,  Dineke Kats, Jan Gosink, Ton Moret, Roy Zijnge. 

Afwezig:  
 

Opening: 
De voorzitter opent de vergadering om 20:05 uur en heet een ieder welkom op de 

vergadering. 
 
Mededelingen:  

Geen 
 

http://www.nieuwbalinge.eu/ijsvereniging/activiteiten.htm
http://www.nieuwbalinge.eu/ijsvereniging/activiteiten.htm
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Jaarvergadering secretaris: 

Verslag van de vorige jaarvergadering wordt goedgekeurd en ondertekend. 
De notulen van 2014 zijn nog steeds niet boven water. 

 
Jaarverslag penningmeester: 

Penningmeester heeft een duidelijk verslag, Ton Moret geeft uitleg op punten die niet 
geheel duidelijk zijn. Hier zijn dan ook geen vragen of opmerkingen over. 
 

Verslag kascommissie: 
De kascommissie (Mans Luinge en Wessel Otten) was goed te spreken over de financiën, 

het geheel was allemaal heel duidelijk en alles klopte. De kascommissie adviseert om het 
bestuur decharge te verlenen, aldus geschied. 
 

Nieuwe Kascommissie 2015/2016 
-Wessel Otten 

-Jan Smeenge 
Reserve:  Dineke Kats 
 

Verkiezing bestuur: 
Petra van der Weide is aftredend en stelt zich niet herkiesbaar. 

Jan Gosink is aftredend en wel herkiesbaar, er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld 
dus Jan Gosink blijft bestuurslid. 
We bedanken Petra voor haar inzet en bieden haar een envelop met inhoud aan. 

 
Contributie: 

De contributie voor alleenstaanden wordt 7 euro 
De contributie voor gezinnen wordt 14 euro. 
Over het jaar 2016/2017 word de contributie nog een keer verhoogd. 

Voor alleenstaanden 8 euro en voor gezinnen 16 euro. 
 

We zullen per jaar beoordelen of het nodig is de contributie te verhogen. 
 
Begroting 2015/2016 

Begroting is voorgelegd aan de vergadering en op onduidelijke punten toegelicht. De 
begroting is door de vergadering goedgekeurd. 

 
Rondvraag: 
Jan Smeenge: Het machtigingsformulier is volgens Jan niet helemaal duidelijk. 

Het bestuur geeft hier uitleg over, dit heeft te maken met de overname van de website. In 
2016 zal er een aangepast formulier op de website geplaatst worden. 

 
Dineke Kats: Kan het ijsbaanhokje niet open met de survival?    

Dit is de survivalgroep aangeboden. Zij wilden hier geen gebruik van maken. 
En wij willen als ijsvereniging niet de concurrentie aan gaan met het dorpshuis. 
 

Sluiting: 
De voorzitter sluit de vergadering om 21.05 uur en dankt een ieder voor de inbreng en 

wenst een ieder wel thuis. 
 

Voor akkoord voorzitter:   Voor akkoord secretaris: 
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Activiteitenkalender november / december 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
NOVEMBER 
 

5 november  Natuurwerkdag ijsbaan 
 

11 november Klaverjassen ijsvereniging 
 

12 november Oud papier 
 
16 november Ledenvergadering S.V. Nieuw-Balinge 

 
17 november Jaarlijkse ledenvergadering ijsvereniging 

 
19 november Dansavond de Heugte 
  

23 november Ledenvergadering schoolfonds 
 

25 november Klaverjassen ijsvereniging 
 
26 november Bingo de Heugte 

 
 

 
DECEMBER 
 

2 december  Sinterklaasfeest bij de kinderclub 
 

9 december  Klaverjassen ijsvereniging 
 
16/17 december Kerstmarkt Bi’j Oons 

 
17 december Dansavond de Heugte 

 
23 december Klaverjassen ijsvereniging 
 

23 december Kerstvolleybal GJVV 
 

24 december Bingo de Heugte 
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Huisartsen 

 

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur: 
• Huisartsenpraktijk Ettenheim Noordscheschut  

  Mevr. Dahler/Mevr. Damman 

  Tel. (0528) 34 12 28 

• 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 

 

• 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 

 

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 2016 

Chr. Geref. Kerk Nieuw-Balinge 

 

6 nov.      9.30u: ds. G.J. Capellen 

             14.30u: ds. G.J. Capellen 

13 nov.    9.30u: ds. B. de Graaf 

             14.30u: ds. B. de Graaf 

20 nov.    9.30u: ds. W. van Benthem          

             14.30u: ds. W. van Benthem  

27 nov.    9.30u: ds. W. Nijdam (VHA)  

             14.30u: ds. W. Nijdam  

4 dec.      9.30u: ds. H.D. Rietveld (HA)  

             14.30u: ds. H.D. Rietveld   

11 dec.    9.30u: ds. C. Bos   

             14.30u: ds. P.W.J. van der Toorn  

 

 

Wijzigingen voorbehouden. In de ochtend is er 

oppas voor de kleinsten in het jeugdgebouw ‘Het 

Anker’. 

Preekrooster 2016 

Ned. Hervormde Kerk Nieuw-Balinge 

6 nov.    10.00u: ds. A.N. v.d. Wind (Holl.veld) 

             15.00u: dhr. G.G. Schakelaar(Wapenveld) 

13 nov.  10.00u: ds. P. Vermeer (Wezep) 

             15.00u: ds. M. Noorderijk 

20 nov.   10.00u: ds. A.D. Goijert (Nijkerk)  

              15.00u: ds. M. Noorderijk  

              Voorbereiding Heilig Avondmaal  

27 nov.   (1e advent)   

              10.00u: ds. M. Noorderijk  

              Bediening Heilig Avondmaal  

              15.00u: ds. M. Noorderijk  

4 dec.     (2e advent)   

              10.00u: ds. R.W. van Mourik (Elburg)  

              15.00u: ds. J.W. Goossen (Vriezenveen)  

11 dec.    (3e advent)   

              10.00u: ds. M. Noorderijk  

              15.00u: ds. C. van Sliedregt (Nunspeet)  

 

Wijzigingen voorbehouden. In de ochtend is er 

oppas voor de kleinsten in de consistorie bij de 

kerk. 

Gym 55+ers in Dorpshuis de Heugte 

 

Dinsdag van 9.15 uur tot 10.00 uur, 

Loop gerust eens binnen! 

 

Koersbal in Dorpshuis de Heugte 

 

Woensdag van 9.30 uur tot 11.30 uur. 

Nieuwe leden zijn welkom! 

Ophaalschema containers 

 

Iedere woensdag       

09-11 GRIJS             23-11 GRIJS            

15-11 ORANJE          30-11 GROEN 

16-11 GROEN           07-12 GRIJS 

Contactgegevens Humanitas  

 

• Midden-Drenthe 

   midden-drenthe@humanitas.nl 

• Zuid-Drenthe 

   zuid-drenthe@humanitas.nl 

• Tel. (0528) 27 79 92 | www.humanitas.nl 
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Oud Papier 

Oud papier wordt opgehaald door de Mr. 

Sieberingschool op 12 november 2016.  

 

Vanaf 8.30 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.  

 

LET OP: Dozen en gebundeld papier liever niet 

de avond van te voren i.v.m. eventuele regen. 

Voor de Breistroeken geldt; het papier langs de 

hoofdroute zetten!  

 

Ophalen grof vuil of container stuk? 

Gemeente Midden Drenthe: (0593) 53 92 22 

Van Gansewinkel: 0800 01 30 

 

Grof vuil brengen naar: Milieustraat Beilen, 

Eursing 2a: maandag gesloten, dinsdag en 

vrijdag geopend van 8.00-12.00 en 13.00-

15.00, woensdag en donderdag geopend van 

12.30 tot 15.00, zaterdag geopend van 8.00 tot 

12.00.  

www.middendrenthe.nl > Afvalwijzer 

 

Hingstman recycling Westerbork, 

de Noesten 82. Tel. (0593) 33 19 19 

 

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  

 

Belangrijke telefoonnummers 

Ziekenhuis Hoogeveen (0528) 28 62 22 

Diaconessenhuis Meppel (0522) 23 33 33 

Ziekenhuis Emmen  (0591) 69 19 11 

Ziekenhuis Assen  (0592) 32 55 55 

UMCG Groningen  (0503) 61 61 61 

Isala klinieken Zwolle (0384) 24 50 00  

Martini Ziekenh. Groningen (0505) 24 52 45

  

 

Zorginstellingen: 

Derkshoes Westerbork (0593) 33 33 66 

Altingerhof Beilen  (0593) 53 53 00 

Weidesteyn Hoogeveen (0528) 28 61 11 

WZC Beatrix Holl.veld (0528) 34 82 48 

Jannes v/d Sleedenhuis Hgv (0528) 26 69 44 

De Westerkim Hoogeveen (0528) 26 40 38            

WZC Olden Kinholt Hgv (0528) 26 32 88 

 

Trombosedienst 

Iedere dinsdagmorgen in Dorpshuis de Heugte. 

 

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 Nieuw-

Balinge 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 

 

• 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 

 
 

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: 

 

Peter Kroezen 

Meeuwenweg 5 

Nieuw-Balinge  

Tel. (06) 52 40 79 66 

E-mail: peter.kroezen@crewson.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uitvaartvereniging-nieuweroord.nl/
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OBS Meester Sieberingschool 

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  Tel. (0528) 32 13 23 

Penn. Raymond Peters Tel. (0528) 32 18 09 

Secr. Esther Bodewes Tel. (06) 13 94 14 52 

Lid Manuela Mulderij Tel. (0528) 22 12 51 

Lid José Post  Tel. (0528) 32 13 54 

Lid Ria Schoemaker Tel. (0528) 32 07 61 

Lid Wout Strijker  Tel. (06) 51 35 23 48 

Vertegenwoordiger van het schoolteam: 

Susan de Graaf  Tel. (0528) 32 13 55 

 

Kindcentrum Siebering (0-12 jaar) 

Zoekt u opvang voor uw kinderen of wilt u 

uw peuter voorbereiden op school dan 

kunnen jullie terecht bij kindcentrum 
Siebering. 

Op maandag-, woensdag- en vrijdagmorgen 

van 8:30-11:30 is er peuteropvang voor 

peuters van 2 tot 4 jaar. Op deze ochtenden 

bereiden wij jullie peuters spelenderwijs 

voor op de basisschool. We spelen in de 

speelhoeken, we gaan knutselen, lezen een 

boekje en zingen liedjes in de kring en leren 

samen spelen. Een paar keer per jaar doen 

we activiteiten met groep 1 en 2 van de 

basisschool. Zo hebben de peuters een fijne 

doorgaande lijn naar de basisschool en 

maken we de overstap zo fijn mogelijk. 

Naast deze peuterochtenden bieden wij ook 

kinderopvang aan. Zo kan er voor de 

peutergroep aan al eerder gespeeld worden 

of na tijd een broodje gegeten worden. Ook 

op andere tijden/dagen en in de vakanties 

kan uw kind komen spelen bij ons. Elke dag 

na 14:00 uur is er buitenschoolse opvang 

mogelijk.  

Kijk voor meer informatie op 

www.kitsprimair.nl of kom eens gezellig 

langs voor informatie en neem een kijkje. 

S.V. Nieuw-Balinge 

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. 

 

 Jeugd- en tienersoos 

 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! 

 

Openingstijden dorpshuis de Heugte 

 

Maandag   09.00 – 12.00 uur 

Dinsdag   09.00 – 12.00 uur 

Woensdag   09.00 – 12.00 uur 

Vrijdag   16.30 – 20.00 uur 

Keuken   16.30 – 19.00 uur 

Zaterdag   22.30 – 01.30 uur 

Keuken Bingo  20.30 – 23.30 uur 

Zondag   17.00 – 21.00 uur 

Keuken   17.00 – 19.30 uur 

 

Snacks kunnen op vrijdag en zondag ook telefonisch 

besteld worden: (0528) 32 13 00. 

 

Verder is het dorpshuis op alle dagen geopend op 

afspraak, voor diverse activiteiten. 

 

 

S.V. Nieuw-Balinge 

 

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. 

 

Voor meer info kunt u zich wenden tot het 

bestuur: 

Evelien Sok (voorzitter) 

Inge Tump (afdeling jeugd) 

Winfred Sallomons (wedstrijdsecretaris) 

Harry Hurink (penningmeester) 

Netty Jager (ledenadministratie) 

Miranda Schutte (scheidsrechtercoördinator) 

Lo Dijkstra (leden) 

 

Website: www.svnieuw-balinge.nl 
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GJVV 

Bestuur: 

Voorz. Evelien Sok  Tel. (0528) 32 14 82 

Penn. Fia Jager  Tel. (0528) 32 12 24              

Secr. Delia Slomp  Tel. (0528) 32 10 11  

Lid Heidi Koekoek Tel. (0528) 32 10 24 

Lid      Mariska Schonewille   

 

MAANDAG; Volleybal 

Dames recreanten 3 en 4    19.00 – 20.00 

DINSDAG; Volleybal 

Herenvolleybal (16+)          20.30 – 21.30 

WOENSDAG; Volleybal 

Dames Recreanten 1  19.30 – 20.30  

DONDERDAG; Volleybal 

Dames Recreanten 2  19.30 – 20.30  

DONDERDAG:  gymnastiek  

1e groep, vanaf 4 jaar 17.15 –  18.00  

2e groep   18.00 – 18.45 

3e groep                            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. 

 

-U kunt ons bellen van maandag tot en met 

donderdag van 08.30 – 17.00 uur en op 

vrijdag van 08.30 – 12.00 uur op 

telefoonnummer 088 16 51 200.  

-U kunt een e-mail sturen naar: 

beilen@welzijnswerkmd.nl 

smilde@welzijnswerkmd.nl 

westerbork@welzijnswerkmd.nl 

-Of ons bezoeken:  

Op maandag tot en met donderdag van 

08.30 – 12.00 uur: 

 

*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.  

 

Elke 1e dinsdag van de maand knippen zonder 

afspraak tussen 18.00 en 19.30! 

 

Plaatselijk Belang ‘de Vooruitgang’ 

Het bestuur vergadert maandelijks en 1 keer 

per jaar wordt een ledenvergadering 

gehouden, waarin verslag wordt gedaan van 

de activiteiten van het afgelopen jaar. 

 

Vindt u dat het belang van uw dorp, ook uw 

belang is, word dan lid. De contributie 

bedraagt slechts €7,- per jaar. U kunt zich 

opgeven bij de penningmeester, via 

gertslomp@hotmail.com. 
 

Strijker en Strijker  

Technische groothandel en verhuurbedrijf.   

Tel. (06) 54 36 30 15 

 

Openingstijden winkel: 

Maandag   09.00 tot 17.30 uur 

                                        18.30 tot 20.00 uur 

Dinsdag t/m donderdag 08.00 tot 17.30 uur 

                                        18.30 tot 20.00 uur 

Vrijdag                              08.00 tot 17.30 uur 

Zaterdag   08.00 tot 16.00 uur 

 

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.  

 

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! 

 

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 

Website Nieuw-Balinge 

www.nieuwbalinge.eu 

Ziet u info die niet juist is of mist u iets? 

Laat het de redactie weten! 

 





 




