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MAART 2017    49ste JAARGANG, NR. 3    

 
 

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: 

 
Veel nieuws vanuit van de Heugte. 
 

Een verhaal van Alexandra. 
 
De rijdende popschool gaat van 

start! 
 

Een voorstelling in het 
Mantingerzand. 

 
Een aantal Indische recepten. 
 

Erik en Annita Eefting werden door 
ons geïnterviewd. 

 
Een verslag van de peuteropvang 
en bso. 

 
Een aankondiging van VDO. 

 
Dorcas komt langs de deuren. 
 

Een leuke bijdrage van groep 1 en 2 
van de meester Sieberingschool. 

 
Er start weer een nieuwe cursus 
kinderyoga. 

 
 

 
 
…en nog veel meer! 
 
 

We wensen u veel leesplezier! 
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Het raadselspel 

 
De oplossing van het raadsel in de februari editie van 

Kontakt is: 
 
28 

 
12 + 12 + 12 = 36 

22 + 22 + 12 = 56 
3 x 22 = 66 
6 + 22 = 28 

 
De winnaar van deze maand is: Margreeth Kelly. 

 
Margreeth, de prijs komt snel jouw kant op! 
 

 
 

De prijsvraag van de maand maart luidt als volgt: 
 
 

 
 

Stuur uw antwoord in voor 21 maart 2017! 
 

 
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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Dorcas-werkgroep 

Noordscheschut/Nieuweroord in actie voor 
veilige leefomgeving kinderen 
 
Vanaf vrijdag 24 maart en de week daarop hoopt de 
Dorcas-werkgroep in Noordscheschut, Nieuweroord en 

Nieuw-Balinge weer een droge worstenactie te houden. De opbrengst is t.b.v. het 
kinderproject “Kinderontwikkeling in Oost-Europa en Afrika”  

 
In ontwikkelingslanden is naar school gaan, schoon water hebben of naar de dokter kunnen 

niet zoals bij ons de normaalste zaak van de wereld. Dorcas wil kinderen een veilige 
leefomgeving bieden waarin ze zich zodanig ontwikkelen dat ze in staat zijn om voor 
zichzelf te zorgen als ze eenmaal volwassen zijn. We doen dit bijvoorbeeld door naschoolse 

opvang, psychosociale hulp of trainingen over hygiëne.  
 

Helpt u ons mee om de actie tot een succes te maken? Wilt u geen worst maar wel geven 
voor het goede doel? Een gift is heel erg welkom.   
Dit kan op rek.nr. NL26 INGB 0007132544 t.n.v. Werkgroep Dorcas, v.d. Sluisweg 1 

Noordscheschut. 
 

Dorcas is een internationale hulporganisatie die in achttien landen in Oost-Europa en Afrika 
185 projecten van lokale partnerorganisaties ondersteunt. Dorcas helpt de allerarmsten in 
de wereld, ongeacht ras, religie, geslacht of politieke overtuiging. In Nederland zijn 

tienduizenden vrijwilligers, ondernemers en giftengevers bij Dorcas betrokken. Meer 
informatie: www.dorcas.nl of tel. 0228 595900. 

 
Daarbij nog de vermelding dat goede gebruikte kleding (stevig verpakt in dichte plastic zak 
of doos), mobiele telefoons en verdere bruikbare spullen van harte welkom zijn in de 

Dorcas winkel aan Het Haagje in Hoogeveen. Er kunnen geen kleren e.d. meer worden 
ingeleverd bij Sjoukje Dijkstra, Vosseveen 28 te Nieuw-Balinge. 

________________________________________________________________________ 

 

Paaswandeling en paasbrunch 

 
Zondag 16 april organiseren we vanuit dorpshuis de 

Heugte een mooie wandeltocht voor jong en oud. 
 
Je kunt kiezen uit twee leuke routes: 

15 km  Start 9.00 uur – 9.15 uur 
5 à 6 km Start 11.00 uur – 11.15 uur 

 
Tussen 12.30 en 13.00 uur starten we met een paasbrunch. 
 

Volwassenen €7,50  
Kinderen €5,00 

 
Opgeven kan t/m 11 april via 
dorpshuisdeheugte@gmail.com 

 
Startadres: Lijsterstraat 1,  

Nieuw-Balinge, tel.: 0528-
321300 
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Ingezonden recepten 

 
Af en toe plaatst Angelique Wind op haar Facebookpagina een bericht over haar 

kookkunsten. Regelmatig wordt in reacties daarop gevraagd of ze haar recepten wil delen, 
bijvoorbeeld via Kontakt. Daarom stuurde Angelique ons een tweetal recepten. Ook deed 
ze de toezegging om voor volgende maand de recepten van Indische pasteitjes en andere 

Indische hapjes in te zenden. 
 

Sajoer boontjes 
 
Ingrediënten: 

Boontjes (diepvries of vers) 
Blik boterhamworst 

Ui 
Tomaten 
Evt. extra verse groenten 

Boemboesaus sajoer boontjes van lidl, conimex, jumbo 
Maggiblokjes 

 
-Eerst ui fruiten met de maggi blokjes. 
-De boontjes alvast voorkoken in water. 

-Na het ui fruiten de verse groenten toevoegen en mee wokken. 
-Boterhamworst in blokjes snijden en toevoegen. 

-Dan wat water toevoegen en de Boemboesaus. 
-Laten sudderen en als laatste de boontjes toevoegen. 

 
Eventueel kun je als extra smaakmaker wat trassi toevoegen. Is wel erg lekker, heel 
makkelijk en snel klaar. Vanwege gebrek aan tijd, maak ik dit gerecht met boemboesaus 
kant en klaar, maar normaal zou ik dit uiteraard zelf moeten maken….  

 
Lekker te serveren met rijst/nasi.  
 

Rotti koekoes (Indische cake) 
 
Ingrediënten: 

5 grote eieren 
300 gram suiker 

1 zakje vanillesuiker 
200 gram zelfrijzend bakmeel 
1 kopje 7-up (frisdrank) 

 
Zet een stoompan met water op. Leg bovenin de 

stoompan bakpapier en doe om de deksel een 
theedoek heen, zodat de condens niet in de pan valt. 

 
Mix de eieren, suiker en vanillesuiker goed door 
zodat het suiker goed is opgelost en het al een crème kleur heeft. Voeg daarna het 

zelfrijzend bakmeel en de 7 up toe, nog even mixen en dan… 
 

Giet het beslag op het bakpapier in de stoompan en stoom 1 uur lang met de deksel op de 
pan. (Tussendoor wel even kijken of er nog genoeg water onderin de stoompan zit) 
 

Na een uur kun je de rotti koekoes uit de stoompan halen en af laten koelen. 
Voor gebruik: Even warm maken in de magnetron dan is het nog lekkerder. 
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Voetbal kijken in de Heugte 
 
Zondag 2 april: 
 

AJAX – FEYENOORD 
op groot scherm. 

 
De wedstrijd begint 
om 14.30 uur. 

 
De kroeg open om 

14.00 uur. 
 
De keuken open om 

16.00 uur. 
________________________________________________________________________ 

 

Agenda kroeg dorpshuis de Heugte 

 
Zaterdag 18 maart 
Cocktail avond.  

 
Zondag 2 april 

AJAX-FEYENOORD op groot scherm.  
 

Zaterdag 3 juni 

Pokertoernooi. Info volgt. 
 

NIEUW 
Vanaf maart zal de kroeg elke laatste zaterdag van de maand vanaf 20.00 uur geopend 

zijn. Let op! Zaterdag 11 maart is de kroeg gesloten in verband met een besloten feestje. 
 
Op de hoogte blijven van onze activiteiten?  

Volg de Facebookpagina van de kroeg en houdt Kontakt in de gaten. 
________________________________________________________________________ 

 

Cocktail party de Heugte zaterdag 18 maart 
 
Altijd al gedroomd van een echte ‘sex on the beach’, the cosmopolitan, of de welbekende 
mojito? Maak je dan klaar voor de cocktailavond in de kroeg van dorpshuis de Heugte! 

 
We beginnen om 21.00 uur tot ongeveer 23.30 uur en zullen vijf verschillende cocktails 

gaan maken en drinken natuurlijk ;-) Verder zorgen wij voor wat hapjes en spelletjes. Het 
wordt een gezellige avond! 
 

Iedereen is welkom! Er kunnen ook alcoholvrije cocktails gemaakt worden. 
 

Kosten voor deze avond zijn €15,-. Graag van tevoren opgeven bij:  
Denise 0611528970  
of Hilde 0646822533  

of Willie 0612102173. 
 

PS: De kroeg is natuurlijk 
geopend vanaf 23.00 uur!  
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Paasbult aan de Koolveen 2017 

 
Ook dit jaar gaat het hek maar vijf zaterdagen en dan alleen ‘s 

morgens open. Van 8.30 uur tot 12.00 uur. Er is tijdens de dag 
dat er brandhout gebracht wordt toezicht aanwezig, wat jammer 

genoeg ook nodig is. Omdat er ieder jaar weer mensen zijn die denken dat dit de 

gelegenheid bij uitstek is om rommel in welke vorm of soort dan ook kwijt te raken! Ons 
advies luidt: bespaar je de moeite want je moet het gewoon weer meenemen. Door de 

week is het ook niet meer mogelijk om een sleutel op te halen.  
Dit zijn de openingsdatums: zaterdagmorgen 18 maart      zaterdagmorgen 8 april 

zaterdagmorgen 25 maart      zaterdagmorgen 15 april 

zaterdagmorgen 1 april 
 

Prijs voor de mooiste paasbult! 
De gemeente wil de traditie van het branden van een paasvuur in stand houden. Om het 
branden van paasvuren uit oogpunt van overlast, hinder en milieuaspecten in goede banen 

te leiden heeft de gemeente een stimuleringsregeling ingesteld. 
 

Voor iedere maatschappelijke organisatie die een paasvuur organiseert, stelt de gemeente  
€ 200,- beschikbaar om er een mooi paasvuur van te maken. Daarnaast is er ook een prijs 
van € 200,- voor de mooiste paasbult van de gemeente. Een deskundige jury bepaalt de 

winnaar. Na de paasdagen zorgt de gemeente voor het opruimen van de asresten.  
 

Er gelden uiteraard wel een aantal voorwaarden. Organisatoren moeten schriftelijk om 
toestemming vragen. Alleen maatschappelijke organisaties, zoals boermarken, 
dorpsverenigingen, kerken, scholen enzovoorts, in de gemeente Midden-Drenthe, komen in 

aanmerking voor een vergunning. Organisatoren mogen het paasvuur alleen op tweede 
paasdag vanaf 19.30 ontsteken. Het paasvuur is uitsluitend bedoeld om uiting aan de 

paastraditie te geven. De aanvraag moet voorzien zijn van een plattegrond. De locatie 
wordt beoordeeld door de gemeente en brandweer. Er mag uitsluitend schoon, 

onbehandeld hout, stro- en snoeiafval verbrand worden. Ander afval, boomstronken en 
stobben zijn niet toegestaan. Dreigt de paasbult een stortplaats voor ander afval te 
worden, dan is de vergunninghouder aansprakelijk voor het opruimen daarvan. Indien de 

vergunninghouder er alles aan gedaan heeft om het illegaal dumpen van afval te 
voorkomen, dan steekt de gemeente een helpende hand uit bij incidenten. De 

vergunninghouder is verantwoordelijk voor een degelijke opbouw van de paasbult. 
Richtlijnen hiervoor worden door de gemeente bij de vergunning verstrekt. De 
vergunninghouder is verantwoordelijk voor het naleven van de Flora- en faunawet. De 

vergunninghouder is wettelijk aansprakelijk voor alle schade toegebracht aan 
eigendommen van derden, die ontstaan door een direct gevolg van het opbouwen of 

branden van een paasbult. Vergunninghouders moeten zorgen voor een dekkende WA-
verzekering, die anderen dan de organisatoren vrijwaart van alle aanspraken van derden 
voor genoemde schade. De vergunninghouder is verantwoordelijk voor het uitnodigen van 

zijn of haar doelgroepen en de plaatselijke bevolking voor het branden van een paasvuur. 
De vergunninghouder moet voldoende ruchtbaarheid aan het paasvuur geven.  

Gedurende zes weken voor tweede paasdag mag begonnen worden met het opbouwen van 
de paasbult. De opbouw mag niet beginnen voordat toestemming voor de locatie is 
verleend. Mocht het ontsteken van de paasbult op tweede paasdag, om wat voor een reden 

dan ook niet gelukt zijn, dan dient er opnieuw een ontheffing aangevraagd te worden. 
 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Midden-Drenthe, telefoon 
(0593) 53 92 22. 

Met vriendelijk groet, 

Bestuur Plaatselijk-Belang “De Vooruitgang” 
E-mailadres: secretaris.pb@nieuwbalinge.eu  
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Nieuw  Nieuw  Nieuw 

 

YOGA VOOR KINDEREN     

               

                Voor kinderen van 6 t/m 11 jaar 

 

Als je over kinderyoga hoort denk je misschien aan lekker ontspannen. 

Dat is waar, maar kinderyoga is meer.  

Kinderyoga is vooral leuk om te doen omdat je met je eigen lichaam bezig bent.  

We maken kennis met de zonnegroet en de yogahoudingen door middel van spel en verhalen.   

Naast de yoga houdingen oefenen we met ademhalings- en mindfulness oefeningen. 

Kinderyoga is nooit een wedstrijd, je mag het doen op jouw manier. 

            

 Kinderyoga helpt je om bijvoorbeeld:        

       

    jezelf te zijn, dat je goed bent zoals je bent      

    jou zelfvertrouwen te geven       
    je spieren soepel en sterk te laten worden, je houding krachtiger te maken 

    zelfrespect te hebben en respect voor de ander       

    je rustig te leren voelen, goed te ademen  

    beter te kunnen slapen 

    stil te zijn en met aandacht te voelen en aanwezig te zijn      

            

  We starten op woensdag 15 maart 2017        

  Van: 16.00 – 16.45 uur  

  Het lesgeld is: € 52,00 voor 8 lessen  

 
  Bij Oons – koffie en theehuis 

  Hoek Voornweg 1- Verl. Middenraai 61- Nieuw Balinge 

  

 Voor meer informatie mail: bodyfit@live.nl – bel: 06 216 36 165 

 www.yogasport-hoogeveen.nl 

 
 Meld je aan vóór 14 maart – minimaal 6 kinderen- maximaal 8 kinderen    
       

 
Wees welkom bij Cisca, de kinderyoga juf  
 
Kidsyoga® opleiding afgerond 2016            
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Uit het archief van Kontakt: November 1976 

 
 

 
 

 
___________________________________________________________ 

Kinderyoga 
 
Wij hebben meegedaan met kinderyoga. En we vonden het erg 
leuk! We hebben veel geleerd en we hebben veel gelachen, vooral 

om de tijgeroefening! Door een andere oefening kunnen we 
makkelijker slapen.  
 

Wij raden het jullie ook aan om mee te doen! 
 

In maart start er weer een nieuwe groep! 
 
Groetjes Danee, Kaylee en Kaylee 
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Voorstelling ‘Windstilleven’   

in het Mantingerzand 

 

 
 
Van vrijdag 10 t/m zondag 12 maart voert Collectief Walden  op uitnodiging van stichting 

Land Art Contemporary de voorstelling Windstilleven op. Het bijzondere stuifzandlandschap 
Mantingerzand van Natuurmonumenten speelt de hoofdrol. Cultuurliefhebbers ondergaan 

een theatervoorstelling in een wel heel bijzondere setting. Natuurliefhebbers zullen 
ongetwijfeld  met andere ogen naar het landschap kijken. De kosten bedragen €17,50  
(incl. welkomstdrankje). De start vindt plaats bij eethuis & natuurcamping de 

Voscheheugte in Mantinge. Voor meer informatie en tickets: www.landartcontemporary.nl.  
 

 
De voorstelling 
Gedurende Windstilleven neemt Collectief Walden het publiek mee naar het eeuwenoude 
Mantingerzand, een natuurgebied in Drenthe. In het stuk wordt een parallel getrokken 

tussen de overlevingsmechanismen van de natuur en die van de mens. De voorstelling 
gaat over een denkbeeldige ontmoeting tussen natuurwetenschapper Albert Einstein en 

filosoof Henri Bergson. Deze tijdgenoten hadden beiden een eigen opvatting over de 
betekenis van tijd. Windstilleven is  uniek landschapstheater waarin publiek, performers en 

landschap met elkaar versmelten en waarin een belangrijke rol voor de zintuigen is 
weggelegd.    
 

Windstilleven is eerder te zien geweest tijdens Oerol en Over het IJ festival.  
 

 
Collectief Walden 
Collectief Walden maakt ‘site-responsive’ landschapstheater op het snijvlak van filosofie, 
biologie en ecologie. Het Collectief bestaat uit één bioloog, één filosoof, één dramaturg, 

één mimer en één producent. De bioloog ziet het landschap als een complex netwerk van 
wetmatigheden. De filosoof ziet een weerspiegeling van de menselijke geest. De mimer 

voorspelt een dramatische afloop. Deze verschillende perspectieven vormen het kloppende 
hart van Collectief Walden. Collectief Walden speelt altijd zonder elektriciteit en probeert 
een lage impact te hebben op de omgeving. Voor meer informatie: 

http://www.collectiefwalden.nl. 
 

 
Stichting Land Art 
Contemporary 

Stichting Land Art Contemporary 
richt zich op onderzoek naar en de 

ontwikkeling van hedendaagse 
‘land art’ projecten in Drenthe en 

daarbuiten. Kunstwerken in of 
over het landschap verruimen ons 
begrip en onze blik op dit 

bijzondere cultuurlandschap.    
  

 
Mantingerzand 
Het Mantingerzand is eigendom 

van Natuurmonumenten. Het is onderdeel van het Mantingerveld een natuurgebied met 
stuifzanden, jeneverbesstruiken, bos, heide en vennen. Een deel van de opbrengst stelt 

Land Art Contemporary beschikbaar voor het beheer van dit bijzondere natuurgebied.  
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Een interview met…  

 
Erik en Annita Eefting van Joytime  
 
Op een vrijdagochtend in februari reisden we af 

naar Grolloo om een kijkje te nemen bij het 
bedrijf van een stel oud-Nieuw-Balingers. 
Eenmaal aangekomen in Grolloo, werd op het 

grote wegwijzerbord aangegeven dat we van 
‘Kontakt’ werden verwacht en waar we konden 

parkeren. We werden hartelijk ontvangen in de 
sfeervol ingerichte groepsruimte, door Erik (52) en Annita (50). Onder het genot van een 
kopje koffie en thee begonnen Erik en Annita enthousiast te vertellen. Ze hebben twee 

zoons: Roy van 27 en Kevin van 25. Roy is professioneel baanwielrenner en Kevin werkt 
met veel plezier bij de Albert Heijn en woont sinds kort op zichzelf in Grolloo. 

 
30 jaar geleden zijn Erik en Annita uit Nieuw-Balinge vertrokken. Erik is afkomstig van een 
boerenbedrijf. Hij was in zijn jeugdjaren actief in het bestuur van de soos en in de 

organisatie van het zomerfeest. Annita werkte in ‘het winkeltje van Blanken’.  Erik werd 
beroepsmilitair en ze verhuisden naar Steenwijk. Daarna zijn ze in elf jaar tijd acht keer 

verhuisd vanwege het werk van Erik. Ze woonden onder andere in Duitsland, Nieuwegein 
en Zeewolde.  

 
In 1997 ontstond de droom om iets voor hen zelf te beginnen. Eriks hart lag op het gebied 
van sport en het idee ontstond om vanuit een boerderij sportweekenden aan te bieden. 

Erik liet zich omscholen en er kwam veel regel- en uitzoekwerk bij kijken. Na twee jaar 
deed de huidige locatie zich voor en kochten ze een boerderij in Grolloo. Ze gingen zelf in 

het voorste gedeelte van de boerderij wonen. Achter in de boerderij werd een horeca en 
recreatiedeel gerealiseerd. In 2007 kochten ze een nabijgelegen natuurgebied, met een 
zwemplas en een stuk bos. In 2008 openden ze hier een klimpark, het 2e klimpark van 

Nederland. In Duitsland en Frankrijk hadden ze het idee van een klimpark gezien en dit 
sprak ze erg aan.  

 
Sinds twee jaar hebben ze het 
concept iets gewijzigd, 

waardoor er nu naast het 
klimpark ook een outdoor 

belevingspark is. In dit 
belevingspark kan je vier uur 
lang onbeperkt allerlei 

activiteiten doen met maar één 
entreekaartje. Te denken valt 

aan: kompasloop, 
klootschieten, letterboxen, 
vlotten bouwen, stand-up 

paddling, kanoën, 
hindernisbaan, mountainbiken, 

klimwand, boogschieten en 
quad rijden (het quad rijden is 

voor kinderen tussen 8 en 12 jaar en onder professionele begeleiding). Het belevingspark is 

ideaal voor alle doelgroepen, want je kan als individu ter plekke beslissen wat je op dat 
moment leuk vindt om te doen, zonder tot overeenstemming te komen met de rest van de 

groep. Dit is uniek in Nederland, want vaak worden dergelijke activiteiten als 
groepsarrangementen aangeboden, waardoor je gebonden bent aan de wensen van de hele 
groep.  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjO3Na0tpfSAhWBVhQKHXizBcIQjRwIBw&url=https://www.daguitje.nl/uitjes/joytime-vrijetijdsactiviteiten/&psig=AFQjCNFx_R6UcgoOsfvzxoX1FH4Tn1XzMA&ust=1487430994511692
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Door de uitbreiding van het klimpark met het outdoor belevingspark is Joytime nu één van 

de grootste dagrecreatievoorzieningen van Noord Nederland. Kwaliteit, gastvrijheid en 
veiligheid zijn de kernwaarden van Joytime. Om deze aspecten te waarborgen, worden er 

structureel grote veiligheidscontroles uitgevoerd. Sommige onderdelen van het klimpark 
worden jaarlijks naar Frankrijk opgestuurd, om daar controles uit te laten voeren. Ook 

wordt er gehandhaafd op een maximum aantal bezoekers, zodat er nooit lange wachtrijen 
zijn. Dit betekent dat het in drukke periodes raadzaam is om van te voren te reserveren. 
Via de website wordt de actuele beschikbaarheid weergegeven.  

 
Naast het klimpark en het belevingspark, 

besteden Erik en Annita ook veel aandacht aan het 
horeca gedeelte. Ze verzorgen bijvoorbeeld 
buffetten, in combinatie met groepsactiviteiten, 

zoals ‘escape the forest’. Een nieuw concept, 
waarmee je door middel van puzzelen en hints, 

codes moet verzamelen om uiteindelijk uit het bos 
te komen. Dit is gecombineerd met elementen uit 
hun voormalige griezeltocht. Bij slecht weer kan 

met de westerngames, boogschieten en 
wandklimmen ook uitgeweken worden naar 

binnen. Binnenkort wordt er gestart met de bouw 
van een overdekt terras bij de buitenlocatie. Zo 
hopen ze op nog meer klandizie op horecagebied.  

 
De doelgroep die bij Joytime terecht kan is erg 

breed. Het is minder geschikt voor mindervaliden 
en kinderen onder de 5 jaar. De oudste klimmer in 
het klimpark was overigens 91. Een ieder kan op 

zijn of haar eigen niveau te werk gaan. Ze bieden 
activiteiten aan voor in principe iedereen, maar 

specifiek valt te denken aan kinderfeestjes, 
vrijgezellenfeesten, bedrijfsuitjes, teambuilding, 
familiefeesten, schoolreisjes enzovoort. Je kan bij 

lekker weer ook op het strandje van de natuurplas liggen. Voor €1,- kan je gebruik maken 
van de plas, de toiletten, er is een trampoline, je kan een bootje of een kano huren en je 

hebt voortdurend leuk uitzicht op de klimmende/actieve bezoekers. 
 
In de afgelopen jaren is Joytime flink gegroeid. Naast Erik en Annita hebben ze 2,5 FTE aan 

vast personeel en zijn er circa 50 oproepkrachten. Op een drukke zomerdag zijn ze met 
zo’n 25 mensen aan het werk. Hoewel ze de afgelopen jaren al flink geïnvesteerd hebben in 

vernieuwing, blijven ze steeds alert op de werking van de markt en nieuwe ontwikkelingen. 
Ze willen graag voorloper zijn en tegelijkertijd een hoge mate van kwaliteit bieden. 

Hierdoor moeten soms financiële keuzes goed afgewogen worden. Wat nu bijvoorbeeld in 
opkomst is, is het klimmen in netten, zodat je niet gezekerd hoeft te zijn, maar ook dit is 
een dure tak van sport... In de toekomst willen ze nog werken aan een verbetering van de 

boogschietbaan en de hindernisbaan. Omdat nu obstacle-runs erg in opkomst zijn, bekijken 
ze de mogelijkheid om de bestaande survivalbaan iets aan te passen in die richting. Op die 

manier spelen ze in op datgene wat op dit moment ‘in’ is. 
 
Hoewel Erik en Annita al dertig jaar uit Nieuw-Balinge verdwenen zijn, bleef de binding met 

het dorp altijd wel, vanwege familie die er woonde. Ook nu komen ze nog regelmatig bij de 
zussen van Annita (Thérèse en Mariët). Erik en Kevin hebben meegedaan aan de obstacle-

run in de feestweek en Kontakt wordt maandelijks gelezen. Het valt Erik en Annita op dat 
in Nieuw-Balinge veel activiteiten worden georganiseerd en dat er met activiteiten vaak 
wordt ingesprongen op datgene wat er op dat moment speelt. 
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Nieuw-Balinge – Grolloo 

klinkt misschien ver, maar 
het is maar 23 km en zeer 

de moeite waard om eens 
te bezoeken. Vooral nu 

straks het mooie weer er 
aan komt, willen we u als 
redactie van Kontakt zeker 

aanbevelen om eens een 
kijkje te nemen op 

www.joytime.nl, voor alle 
mogelijkheden, zodat u 
met vrienden, collega’s of 

familie eens gebruik kunt 
maken van de enorme 

variatie aan activiteiten 
die Joytime te bieden 
heeft. Wij zijn er van 

overtuigd dat u zich zeer welkom zult voelen, door het enthousiasme en de professionaliteit 
van Erik, Annita en hun team! Contact opnemen met één van hen kan altijd, want er is 

zóveel mogelijk! 
 
Erik en Annita, heel hartelijk dank voor het inkijkje in jullie mooie bedrijf! 

                                                                                                                
R. & M. 

 
Voor u, als lezer van Kontakt, heeft Joytime een speciale aanbieding! 
Op vertoon van de originele onderstaande bon (geen kopie) kunt u met uw 

gezelschap een dagdeel genieten in Grolloo! 
 

      ------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 
 

 

Lezersaanbieding Kontakt 
 

Tegen inlevering van deze bon heeft u  

voor €17,50 per persoon (alle leeftijden)  

toegang tot het Klimpark of het Belevingspark,  

inclusief een Panini-broodje naar keuze 

 en een consumptie voor of na het klimmen 

 of tijdens het Outdoor Belevingspark. 
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…voor een dagje weg! 
 
Kom in de kas  
De open dagen van de Nederlandse glastuinbouw, Kom in de Kas, vinden 

voor de 40ste keer plaats. Gratis een kijkje nemen in ruim 200 kassen, 
verspreid over heel Nederland.  Je kunt genieten van allerlei groenten en 

kleurrijke bloemen en planten. De kwekers vertellen je graag alles over 
de producten die ze telen. Met eigen ogen kun je zien en ervaren hoe 

tomaten, komkommers of paprika’s groeien. Er valt overal veel te proeven en te smullen.  

Een dag in de kas is niet alleen leerzaam voor jong en oud, het is ook nog eens lekker en 
leuk! 
 

Aanvangstijden Prijzen Bezoekersinformatie 
Zaterdag 1 april 2017:  

10.00 - 17.00 uur  
Zondag 2 april 2017:  
11.00 - 16.00 uur 

Toegang is gratis. Bekijk de website voor de 

deelnemende bedrijven bij 
jou in de buurt. 

  
 

Filmfestival Assen 
Het Internationaal Filmfestival Assen |vrouw & film is een 
tweedaags festival met art house films en documentaires uit de hele 

wereld waarin vrouwelijke regisseurs en verhalen van en over 
vrouwen centraal staan.  

 
Authentieke verhalen, documentaires met een maatschappelijke 
relevantie, maar ook lichtvoetige en verrassende films passeren de 

revue. Het IFA wordt omlijst door tal van andere activiteiten. Verwacht deze dagen 
kwalitatief sterke films en documentaires, muziek, workshops, the finest food en 

interessante sprekers. Het belooft een boordevol en fantastisch filmweekend te worden! 
 

Aanvangstijden Prijzen Bezoekersinformatie 
Zaterdag 11 en  

zondag 12 maart 2017  
Zie de website voor het 
programma. 

Zie website. 

http://www.filmfestivalassen.nl/ 

De Nieuwe Kolk 

Weierstraat 1 
9401 ET Assen 

 
 

4 mijl van Emmen 
De 4 Mijl van Emmen is dé Gerechtigheidsrun van Nederland. De start 

van de 4 Mijl is in woonwijk Delftlanden. Na de start lopen we richting 
en door Noordbarge, een van de oudste dorpen van Nederland. We 
lopen vervolgens door de Hondsrugtunnel (winnaar internationale 

Lamp Lightning Award 2015), door het centrum van Emmen om te 
finishen voor Wildlands op het nieuwe Raadhuisplein.  

 
Het feit dat start en finish van treinstation richting treinstation gaat, maakt dit evenement 

extra bijzonder. Daarnaast zullen er verschillende activiteiten bij start en finish zijn. 
 

Aanvangstijden Prijzen Bezoekersinformatie 
Zondag 2 april 2017 Zie website. 

http://www.4mijlvanemmen.nl/ 
Oude Delft 
Emmen 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiEio6S76jSAhWGrxoKHZDrCqsQjRwIBw&url=http://www.4mijlvanemmen.nl/&psig=AFQjCNHqyTqF4c6LsIcHtLwbZFBNR1ZV7w&ust=1488030333490503
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiutLuo76jSAhUD7hoKHaAqCKsQjRwIBw&url=http://in.drenthe.nl/nl/p/agenda-drenthe-festivals-evenementen-en-meer/agenda/event/?id%3D808153&bvm=bv.147448319,d.d2s&psig=AFQjCNFXU4FlaJizvGBDf5gMApceIu8rzA&ust=1488030382881878
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwip9-3N76jSAhXCfxoKHerjA68QjRwIBw&url=http://www.gentheftrucks.nl/blog/kom-in-de-kas&psig=AFQjCNEbKlkxBfehbL4plqb4D1PgRYl7gw&ust=1488030464453546
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http://www.craftymorning.com/paper-heart-penguin-craft-for-kids/
http://www.iheartnaptime.net/how-to-make-a-scarf-jpg/
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Iedere zondagochtend van 10:30 uur tot 11:30 uur. 

  
Ben jij sportief aangelegd? Wil je je grenzen verleggen?  

Of gewoon voor de gezelligheid sporten met anderen? 
 

Kom dan deelnemen aan de bootcamp training! 

 
Iedere zondagochtend hebben wij een leuke en 

uitdagende training op het programma, met een 
leuke groep deelnemers. 
 

Iedereen is welkom, de groep wordt steeds groter 
met oud en jong, man en vrouw. 

  
Dus twijfel niet langer… Maar kom mee doen!            

Een 1e proefles is altijd gratis. 

 
Sportieve groeten en tot zondag?      SportJezelfFIT! 

Richard van den Bosse        06-51329086 
_________________________________________________________________ 
 

Aankondiging gymuitvoering GJVV 
 

Op vrijdagavond 24 maart 2017 organiseert GJVV na jaren 
weer een gymuitvoering. Het begint om 18.30 uur.  

 
Lijkt het u leuk om een kijkje te nemen? Geef je dan op bij 
Heidi Koekoek via 06 57952950 of bij Jari Hooyer tijdens de 

gymlessen op donderdagavond. 
 

Tevens vindt op deze avond de trekking van de verloting plaats.  
 
Mocht u in de prijzen vallen, dan bezorgen wij deze bij u thuis! 

________________________________________________________________________ 

 

S 

U 
D 

O 
K 

U  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjS27W0w7LSAhWFuhoKHX-zDBMQjRwIBw&url=http://www.stmargaretsnewtoronto.ca/event/womens-boot-camp-fitness-2-2015-03-17/2016-05-24/&bvm=bv.148073327,d.d2s&psig=AFQjCNGv3iSdVkXGr_9pkeMjO9hP0K4Bsw&ust=1488362158564605
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjS27W0w7LSAhWFuhoKHX-zDBMQjRwIBw&url=http://www.stmargaretsnewtoronto.ca/event/womens-boot-camp-fitness-2-2015-03-17/2016-05-24/&bvm=bv.148073327,d.d2s&psig=AFQjCNGv3iSdVkXGr_9pkeMjO9hP0K4Bsw&ust=1488362158564605
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjS27W0w7LSAhWFuhoKHX-zDBMQjRwIBw&url=http://www.stmargaretsnewtoronto.ca/event/womens-boot-camp-fitness-2-2015-03-17/2016-05-24/&bvm=bv.148073327,d.d2s&psig=AFQjCNGv3iSdVkXGr_9pkeMjO9hP0K4Bsw&ust=1488362158564605
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Buurtacademie Nieuw-Balinge 
 
Er zijn vragen bij ons binnen gekomen over cursussen. Bij voldoende 
deelname is het altijd mogelijk om een cursus te organiseren. Daarom 

willen wij graag inventariseren of er belangstelling is voor onderstaande cursussen? 

 
Zelfverdediging  
O.l.v. Richard van den Bosse. 

 
DigiD cursus, werken met de e-overheid  
Leren omgaan met de website van jouw gemeente, de belastingdienst, UWV, mijn 

overheid, toeslagen enz. De cursus bestaat uit 4 bijeenkomsten. Zie ook de folder in de hal 
van het dorpshuis. Voor meer info kijk op www.hetvalteigenlijkbestmee.nl 

 
Cursus fotografie 
Zie ook de uitnodiging van de popschool! 

 
Aanmelden kan bij: Netty Jager, Albert Wielink José Post of schrijf je naam op de lijsten die 

aan het prikbord hangen in de hal van het dorpshuis. 
________________________________________________________________________ 

 
Gratis kennismakingsles: De Rijdende Popschool in Nieuw-Balinge! 
  
De Rijdende Popschool komt naar Nieuw-Balinge! Op vrijdag 31 maart wordt er een 
kennismakingsles georganiseerd in dorpshuis de Heugte waar iedereen vanaf 8 jaar 

vrijblijvend aan kan meedoen. Lijkt het je leuk om in een bandje te spelen? Kom dan 
kijken! 

  
De kennismakingsles begint om 16.00 uur en zal eindigen rond 18.00 uur. Om mee te doen 
met Popschool Nieuw-Balinge hoef je nog geen muziekinstrument te kunnen bespelen en 

deze hoef je ook niet te huren of te kopen! De bandcoach van De Rijdende Popschool komt 
namelijk naar dorpshuis de Heugte in Nieuw-Balinge toe met alles wat nodig is om muziek 

te maken in een bandje, zoals instrumenten, versterkers, microfoons en een 
zanginstallatie. 
  

De Rijdende Popschool is een stichting die zich ten doel heeft gesteld zoveel mogelijk 
kinderen, jongeren en volwassenen kennis te laten maken met muziek en is al een aantal 

jaren succesvol actief in dorpen in Groningen en Drenthe. In deze dorpen zijn Popscholen 
opgericht, waarin deelnemers muziekles krijgen in een bandje. Met 5 of 6 leeftijdsgenoten 
worden popliedjes naar keuze ingestudeerd. Volwassenen die samen al een bandje hebben 

gevormd kunnen zich ook aanmelden om bandcoaching te krijgen! 
  

Voor meer informatie en foto’s en filmpjes kun je terecht op www.derijdendepopschool.nl. 
Inschrijven is ook mogelijk via de website! 

  
Informatie Popschool Nieuw Balinge: 
  

Datum: Vrijdag 31 maart 2017 
 

Tijd: 16.00 – 18.00 uur 
 
Locatie: Dorpshuis De Heugte 

 
Adres: Lijsterstraat 1, 7938 PK Nieuw-Balinge  
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Apres ski/ tiroler feestje op zaterdag 11-02-2017  

 
Op zaterdag 11 februari 2017 vond het 

apres ski/tiroler feestje plaats in de 
kroeg van dorpshuis de Heugte. Hierbij 
was het de bedoeling dat je verkleed 

ging in stijl. Iedereen had hierover 
hetzelfde idee en kwam in lederhösen of 

in een tiroler jurkje.  
 
 

Alle gasten werden verwelkomd met een 
welkomstdrankje waarbij ze de keus 

hadden tussen flugel of gluhwein. De 
flugel was hierbij iets populairder dan de 
gluhwijn ;-)  

 

Gedurende de avond was het 
mogelijk om verschillende soorten 

shotjes te bestellen zoals: flugel, 
vliegend hert en flic flac. Ook was de 

keuken de hele avond open voor 
broodjes bratwurst, broodjes 
hamburger, broodjes bockworst of  

de XXL frikandel (deze is nieuw in 
het assortiment). De muziek viel bij 

iedereen in de smaak met liedjes 
zoals anton aus tirol en hey wir wölln 

die eisbeern sehen whohohohohoo.  
 
 

 

Kortom het was een erg gezellige 
avond waarbij de slingers aan het 
einde niet meer aan het plafond 

hingen, de sneeuwmachine leeg 
was, bier uit kannen werd 

gedronken, wijn per fles besteld 
werd en wij blij waren dat de 
biertafels nog heel waren ;-)  

 
 

 
Iedereen bedankt voor de 
gezelligheid! 

 
 

Wanneer het volgende feestje plaats vindt is nog onbekend… Wel is er op zaterdag 18 
maart een cocktail avond. Zondag 3 april de wedstrijd van ajax tegen feyenoord op groot 
scherm! En zaterdag 3 juni een pokertoernooi! 
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Recept: Zoete aardappel-broccoli-soep 

 
Ingrediënten: 

4 personen  
• 1 el olijfolie 
• 1 ui, gesnipperd 

• 2 tenen knoflook, geperst 
• 2–3 zoete aardappels (ca. 550 g),  

   geschild en in stukjes van 2 cm 
• 750 ml kippen- of groentebouillon 
• 200 g broccoli 

• 2 tl harissa (pittige rode saus, te koop bij Albert Heijn) 

 
Voor deze smaakvolle soep combineer je zoete aardappel met broccoli. Mega gezond, low 

budget en hartstikke easy. Mocht je geen keukenmachine hebben, dan kun je de soep 
uiteraard ook in een (warmtebestendige) blender of met een staafmixer maken.   
 

1. Verhit de olie en fruit daarin de uisnippers in 5–7 minuten zacht. 
 

2. Bak dan de knoflook 2–3 minuten mee, voeg de zoete aardappels en vervolgens de 
bouillon toe. 

 
3. Breng aan de kook en laat 15 minuten koken of tot de aardappelstukjes zacht zijn. 
 

4. Stoom de broccoli 3–5 minuten. 
 

5. Mix het zoete aardappelmengsel en de broccoli in een keukenmachine. 
 
6. Verwarm de soep en roer er voor het serveren de harissa door. 

________________________________________________________________________ 

 

 
 

 
 

Uitvoering 
toneelvereniging VDO 

 
Zalencentrum de Heugte  

Nieuw-Balinge 
 

Zaterdag 1 en 8 april 2017 
 
Aanvang 20.00 uur,  

zaal open om 19.00 uur 
 

Entree €5,- voor niet leden en 
€2,- voor leden en personen 
onder de 16 jaar 

 
  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjI56KB8qjSAhWHvBoKHdgZCMYQjRwIBw&url=https://www.jamiemagazine.nl/recepten/zoete-aardappel-broccolisoep.html&psig=AFQjCNHv-T5ceiR1XnLBIMzAjM_Ygfz-6Q&ust=1488031111954722
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Website Nieuw-Balinge 
 
We horen van verschillende mensen dat het jammer gevonden 
wordt dat de website van Nieuw-Balinge niet erg up-to-date is 

en dat er geen foto's meer geplaatst worden. 
 

Daarom willen we iedereen vragen die iets te melden heeft en/of die leuke foto's heeft voor 
de website, om dit te mailen naar webmaster@nieuwbalinge.eu , zodat dit dan 
geplaatst kan worden op de website van Nieuw-Balinge. We denken hierbij o.a. aan 

activiteiten die georganiseerd worden, een melding dat de ijsbaan open is, foto's van het 
paaseieren zoeken enz.  

________________________________________________________________________ 

 

Bericht van de organisatie van de wandel 4 daagse 
 
We willen jullie alvast mededelen dat de wandel 4 daagse 
gehouden wordt van 13 t/m 16 juni. Noteer het alvast op 
de kalender of in de agenda. Wij hopen natuurlijk weer op 

een mooi aantal deelnemers. Verdere informatie volgt. 

 
Wij zijn op zoek naar vaders/moeders, opa’s/oma’s, 

dorpsgenoten of wie dan ook, die ons willen helpen 
tijdens de 4 daagse. Lijkt het je leuk om o.a. eens post te 

zitten, of te helpen bij de start en/of finish? Ook al is het 
maar voor één dag, alle hulp is welkom. 

 
Ook zijn wij op zoek naar mensen die het organisatieteam 

willen komen versterken. Lijkt het je wat en wil je er 
samen met ons voor gaan om de wandel 4 daagse voort 

te te blijven zetten of wil je eerst wat meer informatie, 
laat het ons weten!  
 

Neem dan contact op met:  Martha Prins, mpd.7@hotmail.com / 0528 321174 of met 
Korina Vos, korinavos@hotmail.com / 0528 321074. 

 
We zien graag uw reactie tegemoet! 

 
Groeten,  
 

Het wandel 4 daagse team 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Zoekt u een oppas voor uw kinderen? 
 

Hallo ik ben Kayleigh ik ben 19 jaar. Ik werk op het Hof van 
Saksen in het edutainment team wat als doel heeft kinderen 
vermaken. Ik vind het leuk om nog in de extra uurtjes in de 

avond of op sommige doordeweekse dagen op te kunnen 
passen. Ik heb al ervaring in het oppassen van jong tot oud. 

 
Kayleigh Quist/Sneekes uit Nieuw-Balinge 

 
Tel.: 06-37788516  
 

  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjUxoOLm7DSAhXIWRQKHfFJCksQjRwIBw&url=http://myhappybeautyx.blogspot.com/2015/09/how-to-oppassen.html&bvm=bv.148073327,d.d24&psig=AFQjCNHsru3RgPb3DJ9bFydkezTx6q5Tog&ust=1488282647894331
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Ingezonden verhaal 
 
MULTIPELE SCLEROSE 
 
Het is een koude ochtend in maart. De regen valt met bakken 

uit de hemel, kleine waterwormpjes glibberen langs de ruiten 
naar beneden. -Heb ik alles? Peinzend rijd ik naar de stad. De 

ruitenwissers wassen de tranen van de ramen weg. -Bep gaat 
vast dood! Maar ik wil blij zijn als ik bij haar kom, een beetje 

lachen- Als dat nu maar lukt, denk ik gespannen. Bep zit als een 
kleine ronde kobold in haar rolstoel. Haar kromme rug steekt 
als een torentje omhoog. -Ha meissie! Ben je daar! Haar ronde, rode gezicht straalt als een 

roos. Ik zie mezelf weerspiegeld in de glimmende glazen van haar bril. -Zo, nu niet 
verdrietig zijn! We werken aan het verslag van de vrouwengroep. Als de bel gaat, valt de 

spanning even weg. Het is de mevrouw van tafeltje –dekje. Ze heeft een rare, rasperige 
stem. Als ze weer weg is, zeg ik verbaasd: -Die vrouw heeft een stem als een figuurzaagje! 
Bep staart me aan en barst dan in lachen uit, zoals alleen zij dat kan. Haar dikke buikje 

schudt. Tranen lopen over haar bolle wangen. Eindelijk kunnen we ècht lachen! Heerlijk 
lachen. Ach lieve Bep, dank je dat je er was. Je was de beste vriendin die een vrouw zich 

wensen kan. Je bent er al heel lang niet meer, maar ik heb zoveel van je geleerd. Je was 
zo ziek, en zo wijs. Een voorbeeld voor ons allemaal.  
 

Alexandra van’t Veer 
________________________________________________________________________ 
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Nieuw van de meester Sieberingschool 

 



Dorpsblad Kontakt 2017 33 

 

 

 
 



34 Dorpsblad Kontakt 2017 

 

Nieuws van de ijsvereniging 
 
Schaatsen 
Na enkele jaren niet te hebben geschaatst op onze ijsbaan, konden we 

deze winter toch de ijsbaan weer op. Het was wel een korte periode maar 
er is door iedereen volop genoten van het schaatsen op natuurijs. De 

avond voordat de ijsbaan open ging is de baan door een aantal mensen gedweild wat 
resulteerde in een spiegel gladde baan waar door de schaatsers zeer positief op gereageerd 
is. Ook de basisschool is met de leerlingen een middag geweest om te schaatsen, zij 

hadden ook een zeer geslaagde tijd op de ijsbaan. 
 

Klaverjassen  
Op 3, 17 en 31 maart wordt er geklaverjast in de kantine bij de ijsbaan, de laatste twee 
keer van dit seizoen. In de zomermaanden wordt er niet gekaart maar in september 

starten we weer met een nieuw seizoen. Het inleggeld is € 4,-. Er wordt gekaart in een 
rookvrije ruimte om vleesprijzen. 

 
NL Doet 

Op 10 en 11 maart is er weer de landelijke NL doet dag, de ijsvereniging doet hier zaterdag 
11 maart aan mee. U bent van harte welkom om mee te helpen om diverse klussen te 
klaren. We beginnen om 8.45 uur met koffie in de kantine bij de ijsbaan, ook de lunch 

wordt door de ijsvereniging verzorgd. 
 

15 april paaseieren zoeken  
Op 15 april gaan wij voor de schooljeugd weer het jaarlijkse paaseieren zoeken 
organiseren. Er worden eieren verstopt in het heideveld nabij de ijsbaan. Degene die het 

gouden ei vindt is de winnaar van de groep en zal een prijs ontvangen. Er zijn prijzen voor  
verschillende leeftijd categorieën. Op de basisschool en op de peuterspeelzaal worden 

briefjes uitgedeeld om je op te geven. Diegenen die dit briefje niet ontvangen hebben 
kunnen zich ook opgeven bij Petra van der Weide, Voornweg 9, of via e-mail adres: 
ijsverenigingnieuwbalinge@hotmail.com. We beginnen om 13.30 uur. We hopen net als 

voorgaande jaren weer op een grote opkomst. 
 

Verloting: trekking 15 april  
In week 11 en 12 komen we weer bij u langs om loten te verkopen voor de jaarlijkse 
verloting. Er zullen ook dit jaar weer vele mooie prijzen te winnen zijn. Na het paaseieren 

zoeken is de trekking van de verloting. Mede door de sponsoren is het mogelijk gemaakt 
dat we weer een flink aantal prijzen te verloten hebben. Namens het bestuur onze 

hartelijke dank voor de bijdrages van de sponsoren. En natuurlijk ook voor de vrijwilligers 
onze hartelijk dank voor de medewerking. 
 

Werken in de natuur 
De vrijwilligersgroep van de ijsvereniging is weer regelmatig bezig met het verwijderen van 

opslag op het heideveld. Diegene die zin heeft ook de handen uit de mouwen te steken 
voor het aantrekkelijker maken van de woon- en leefomgeving, is van harte welkom om 
mee te helpen. Wil je meehelpen en weten op welke zaterdagen er gewerkt wordt, kun je 

contact opnemen met Roelof Bisschop, telefoonnummer 06-50746052. 
 

Facebook 
Sinds dit jaar heeft de ijsvereniging ook een Facebookpagina. Hier wordt u op de hoogte 
gehouden van nieuws en evenementen die georganiseerd worden door de ijsvereniging. 

Ook zullen er regelmatig foto’s geplaatst worden van de diverse activiteiten. Bent u in het 
bezit van foto’s die u graag geplaatst wil zien op de Facebookpagina, meld het dan bij een 

van de bestuursleden. 
Met vriendelijke groet, 

Bestuur van de ijsvereniging Nieuw-Balinge 

http://www.nieuwbalinge.eu/ijsvereniging/activiteiten.htm
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Terogge naor vrogger 

 
Wanneer: 15 april 2017 

Waar: Dorpshuis de Heugte  
Hoe laat: 21.00 uur tot de late uurtjes 

Entree: € 3,00 

 
 

Dit wil je niet missen! 
Een heerlijke avond met herkenbare muziek. 

 
 

       
 

Verkleed je in de stijl van welk jaar/tijdperk je geboren bent.  
 

Er is een mooie prijs te verdienen voor wie het mooist verkleed is.  

 
 

Georganiseerd door Jeugdsoos Kentucky. 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Koek ’n sopie 
 
Ook dit jaar staat op 17 april  jeugdsoos Kentucky weer  

bij de paasbult met de keet.  
 
Voor de kinderen is er weer een zakje chips en iets te drinken. 

Ook gaan we weer heerlijke hamburgers bakken. 
 

Veel plezier! 
 
Team Kentucky 
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Nieuws van Kindcentrum Siebering 
 
Peuteropvang 

Onze groep bestaat inmiddels uit 14 peuters! We zijn na de 
feestmaand en de heerlijke kerstvakantie begonnen met het 

thema winter. We hebben ons onder andere verkleed als sneeuwpop, boekjes gelezen, 

liedjes gezongen over de koude winter en heerlijke boerenkool met worst geknutseld. Ook 
hebben we aan de vogeltjes gedacht, we maakten voor ze een wc-rol met pindakaas en 

zaadjes. We hadden ineens heel veel visite buiten in de boom… 
 
Gelukkig deed het winterweer 

buiten ook goed mee met het 
thema en konden we heerlijk 

spelen in de sneeuw. Zo werd er 
geveegd en geschept in de 
sneeuw en een ritje gemaakt op 

de slee. Wist u dat we hele 
sterke peuters hebben? Ze 

kunnen al heel goed zelf de slee 
trekken met een vriendje of 
vriendinnetje erop! 

En toen er helaas geen sneeuw 
meer lag, hadden we onze eigen 

sneeuw: spelen met 
scheerschuim, heerlijk! 
 

Tijdens de Nationale Voorleesdagen kregen we bezoek van Hedy de Zoete van de 
bibliotheek uit Beilen. Zij kwam ons voorlezen uit het prentenboek van het jaar: ‘De kleine 

walvis’. Ze had een vertelkastje mee en een heuse walvis! We leerden ook een leuk liedje. 
Het was een hele geslaagde ochtend. 

 
Nu werken we rond het thema “de wedstrijd”. Dit thema doen we samen met groep 1/2, 
met op woensdag 15 maart een gezamenlijke spelletjesochtend.  

We maken onder andere een medaille en leren wat winnen en verliezen is.  
We doen niet alleen thema’s samen met groep 1/2, maar lopen ook af en toe bij elkaar 

binnen en spelen bij elkaar. Zo kan groep 2 in alle rust de citotoets maken en kunnen onze 
peuters al fijn wennen aan de volgende stap. Hoeft één kindje tijdens de opvang niet alleen 
buiten te spelen, maar kan gezellig op het grote plein spelen als groep 1/2 pauze heeft. 

Sinds wij een ikc zijn en alle dagen kinderen hebben op de (peuter)opvang werken we nog 
meer samen, heel fijn. Voor zowel ons als collega’s, maar ook voor de kinderen. 

 
Kinderopvang en buitenschoolse opvang (BSO) 
We zijn vanaf januari nu elke dag aanwezig. Er maken nu 9 kinderen gebruik van de 

opvang naast de peuteropvang ochtenden. We spelen dan in de peuterspeelzaalklas of in 
het opvanglokaal in school. Heerlijk slapen in de slaapkamer in school of in het slaaphuisje 

bij de peuterspeelzaalklas.  
 
Zo is er ook tijdens de vakanties opvang mogelijk. Tijdens de voorjaarsvakantie hadden we 

ook een aantal kinderen. We maken er dan extra gezellige ochtenden van. We hebben 
lekker poffertjes en/of tosti’s gegeten en er werden cup cakes gebakken. Sommige 

kinderen zijn naar Zippa zebra en/of naar Bollo geweest. 
Met de bso en opvang uren sluiten we aan met de thema’s van de peuteropvang. Zo 
stonden wij van de bso ook op de ijsbaan en hebben we voer voor de vogels gemaakt en 

maken de kinderen van de opvang dezelfde werkjes. 
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Het is wel gezellig als er meer kinderen komen 

op de opvang en bso. Lijkt het u wat of twijfelt 
u, kom gerust langs! 

 
In de week van 20 t/m 24 maart zijn er open 

dagen binnen de stichting Kitsprimair. U bent 
dan van harte welkom om een kijkje te komen 
nemen bij ons. 

 
Voor verdere informatie kunt u kijken op 

www.kitsprimair.nl. 
 
Een vriendelijke groet,  

 
De leidsters  

Jolanda, Alinda en Karin 
 

________________________________________________________________________ 

 

 “Trommelactie” Nieuw-Balinge gestart! 
 
Beste inwoners, wanneer u dit leest is de 

Trommelactie onderweg of u heeft de trommel al 
in huis gehad.  
 

Wij hopen en vertrouwen erop dat iedereen mee 
doet en zorgt dat de trommel op korte termijn 

doorgegeven wordt! 

 
De trommelactie duurt tot 20 maart 2017! 

 
Wie de trommel dan in huis heeft, wordt vriendelijk verzocht deze af te geven bij uw ‘eigen’  
straatvertegenwoordiger! 

 
We moeten nu eenmaal een datum vast stellen en we hebben berekend dat het qua 

aantallen huizen in de straten mogelijk moet zijn de trommel te laten rouleren binnen deze 
periode. In de straten met veel huizen gaan meerdere trommels rond! 

 
Daarom is het zo belangrijk dat de trommel niet bij u thuis blijft staan, want dan komt niet 
iedereen aan de beurt. 

 
Het kost een paar minuutjes om de dorpskaart in te vullen. En u hebt er vast al over 
nagedacht wat uw wensen en ideeën zijn voor een mooie toekomst van ons dorp. 

 
Als alle trommels binnen zijn, gaan we alles op rijtje zetten en kijken naar de 

mogelijkheden van uitvoering?  
 

Uiteraard laten wij u de uitkomsten van deze trommelactie zo spoedig mogelijk weten. 

 
Veel plezier bij het invullen! 

 
Wordt vervolgd door de werkgroep Dorpszorg Nieuw-Balinge. 
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Activiteitenkalender maart / april 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
MAART 
 

3 maart  Klaverjassen ijsvereniging 
4 maart  Dansavond de Heugte 

10-12 maart  Voorstelling Mantingerzand 
11 maart  NL Doet ijsvereniging 

13 maart  AED cursus 
15 maart  Start kinderyoga 
17 maart  Klaverjassen ijsvereniging 

18 maart  Oud papier 
18 maart  Cocktailavond de Heugte 

20-24 maart  Open dagen Kits Primair 
21 maart  Ons cluppie – voorjaarsstuk maken 
24 maart  Gymnastiekuitvoering GJVV 

25 maart  Bingo de Heugte 
31 maart  Kennismakingsles Rijdende Popschool 

31 maart  Klaverjassen ijsvereniging 
 
 

 
APRIL 

 
1 april   Uitvoering VDO 
2 april   AJAX – FEYENOORD de Heugte 

8 april   Uitvoering VDO 
   15 april  Paaseieren zoeken ijsvereniging 

15 april  Dansavond de Heugte 
15 april  Terogge naor vrogger door de jeugdsoos   
16 april  Paaswandeling + brunch de Heugte 

   17 april  Paasbult Koolveen 
23 april     Ons cluppie - Anna Best – Paranormaal 

29 april  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 2017 

Chr. Geref. Kerk Nieuw-Balinge 

 

Zondag 12 maart    

9.30 uur Ds. B.L.C. Aarnoudse 

14.30 uur Ds. B.L.C. Aarnoudse 

 

Zondag 19 maart    

9.30 uur Ds. H.H. Klomp 

14.30 uur Ds. H.H. Klomp 

 

Zondag  26 maart    

9.30 uur Ds. H.J.Th. Velema   

14.30 uur Ds. H.J.Th. Velema 

 

Zondag 2 april     

9.30 uur Ds. A. den Boer 

14.30 uur Ds. A. den Boer 

 

 

Wijzigingen voorbehouden. In de ochtend is er 

oppas voor de kleinsten in het jeugdgebouw ‘Het 

Anker’. 

Preekrooster 2017 

Ned. Hervormde Kerk Nieuw-Balinge 

 

Zondag 12 mrt. 

-10:00 uur ds. D. Boers (Nieuw Beijerland)  

-15:00 uur ds. W.G. Hulsman (Genemuiden) 

Zondag 19 mrt. 

-10:00 uur ds. M. Noorderijk 

-15:00 uur ds. J.W. Goossen (Vriezenveen) 

Zondag 26 mrt. (afsluiting winterwerk) 

-10:00 uur ds. J. den Dikken (Nunspeet)  

-15:00 uur ds. M. Noorderijk 

Zondag 2 apr. 

-10:00 uur ds. M. Noorderijk 

-19:00 uur ds. M. v.d. Ruitenbeek (Dussen) 

Zondag 9 apr. 

-10:00 uur ds. J. Boer (Ermelo) 

-19:00 uur ds. G.H. Molenaar (Doornspijk) 

 

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       

15-03 ORANJE   04-04 GRIJS       19-04 GROEN 

22-03 GROEN    05-04 GROEN     26-04 ORANJE 

29-03 ORANJE   12-04 ORANJE    02-05 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 18 maart, 13 mei, 8 juli, 23 

september, 18 november. 

 

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 

penningmeester.pb@nieuwbalinge.eu. 
 

Strijker en Strijker  

Technische groothandel en verhuurbedrijf.   

Tel. (06) 54 36 30 15 

 

Openingstijden winkel: 

Maandag   09.00 tot 18.00 uur 

Dinsdag t/m donderdag 08.00 tot 18.00 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! 

 








