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Belangrijke punten voor het inzenden van kopij:
✓ Kopij digitaal aanleveren in een Word-bestand.
✓ Kopij en advertenties altijd aanleveren vóór de
28e dag van de maand.
✓ Het plaatsen van kopij is geheel voor de
verantwoordelijkheid van de inzender.
✓ Indien nodig, zullen kleine (tekstuele)
aanpassingen zonder overleg gedaan worden.
✓ Kopij wordt aangepast naar de huisstijl.
✓ Wanneer er ingrijpend dient aangepast te
worden, doen we dit in overleg met de inzender.
✓ Anoniem plaatsen van kopij is mogelijk, mits de
naam van de inzender bij de redactie bekend is.
✓ Aangeleverde kopij kan worden geweigerd voor
plaatsing, dit ter beoordeling van de redactie.
✓ Plaatsing van kopij wordt geweigerd indien deze
is gericht tegen personen of groeperingen met
het oogmerk van negatieve publiciteit.
✓ Het plaatsen van kopij is gratis voor inwoners
van Nieuw-Balinge (particulieren).
✓ Plaatsen van een incidentele kleine advertentie is
gratis voor inwoners van Nieuw-Balinge
(particulier).
✓ Voor zakelijke advertenties bestaan vaste
tarieven.
✓ Voor kopij, afkomstig van buiten Nieuw-Balinge,
worden kosten in rekening gebracht als er sprake
is van commerciële doeleinden.
Dit ter beoordeling van de redactie.
✓ Kontakt verschijnt maandelijks, met uitzondering
van de maand augustus.
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In deze editie van Kontakt leest u
onder andere:
Een update verslag vanuit Plaatselijk
Belang
Dat we dit keer 4 lekkere recepten
hebben voor de feestdagen.
Nieuws vanuit IKC Mr. Siebering
Nieuwe mededelingen op het
prikbord.
Nieuws van Bi’j Oons.
Helaas ook wat afgelastingen
vanwege corona.
En weer mooi gevulde vaste
rubrieken.

En… nog veel meer.
Veel leesplezier!
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Nieuws vanuit de kinderopvang
en de peutergroep van IKC Mr.
Siebering.
Op het moment van dit schrijven zitten
we middenin het thema Sinterklaas.
Al horen we nog geregeld een
sintmaarten liedje voorbijkomen, haha.
Dat was ook wel een erg leuk feest. De peuters hebben flink geoefend, we zijn bij de
kleuters op visite geweest en zij natuurlijk bij ons. Het zingen ging goed, de lampionnen
werden goed gekeurd met een applaus door de kleuters en we kregen een heerlijk spekkie.
De peuters waren er klaar voor en de dagen erna waren er enthousiaste verhalen over de
vele snoep die ze hadden opgehaald.

Maar goed nu is dus de goedheiligman in ons land. Wat een spannende periode zeg, zou hij
wat komen brengen en wat zal het dan worden….
En ja ook weet sinterklaas de kinderen te vinden op het IKC. Iedereen kreeg een mooi
cadeau. De kinderen hebben allemaal een mooie stoomboot geverfd.
De baby’s kregen een wc-rol in een zakje met verf en lekker friemelen maar! De wat
oudere kinderen mochten lekker kliederen met de vingers in de verf en de peuters kunnen
al heel goed verven met de kwast. En ja ook met de vingers in de verf vinden de peuters
heerlijk hihi. En sinterklaas heeft in alle stoombootjes een mooi cadeau gedaan en
natuurlijk lekkere pepernoten!
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Ondanks alle spanning is het wel een erg leuk thema hoor. We hebben een sinterklaas
verhaal gelezen via het vertelkastje (een kamishibai), op donderdagochtend konden we
dansen op een online voorstelling van Dirk Scheele, natuurlijk zelf veel liedjes gezongen en
ons verkleed als piet of
sinterklaas. Op vrijdag 26
november hadden we
pietengym in de gymzaal.
Frank had sinterklaas aan
de telefoon en hij vond dat
we allemaal een
pietendiploma hadden
verdiend! De jongste
kinderen hebben in de klas
geoefend met pakjes
gooien in de schoorsteen
en ook zij hebben
natuurlijk een diploma
gekregen.
Straks nog thema kerst met veel sfeerlichtjes, de peuters gaan weer de kerstboom
versieren in de klas en natuurlijk veel prentenboeken lezen en liedjes zingen en hopelijk
kan een gezellig kerstdiner straks ook weer. We hebben sowieso een kerstlunch op de
opvang!
Helaas beïnvloedt het coronavirus
nog steeds ons land. Het lijkt er
zelfs op dat het allemaal weer
erger wordt. Ondanks alle
maatregelen kunnen we toch nog
heerlijk spelen en kunnen we
(bijna) alles in aangepaste vorm
door laten gaan. Ouders mogen
helaas niet meer in ons IKC
komen. Gelukkig hebben wij een
online ouderportaal waar we alle
dagen foto’s in plaatsen en
informatie kunnen doorgeven en
zo blijven de ouders toch een
beetje betrokken. Al is het fysiek
aanwezig zijn natuurlijk veel fijner.
Hopelijk wordt alles snel weer als
vanouds.
Namens het hele IKC wensen wij
iedereen een goed en gezond 2022
en ondanks alle corona perikelen
hele fijne feestdagen toe!
De leidsters,
Alinda, Brigitte, Marjan en Karin
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Raadselspel
Vorige maand zochten het antwoord op de vraag
hoeveel dagen duurt het voordat het reservoir voor
de helft gevuld is? Het goede antwoord is: 59 dagen.
Als het waterpeil elke dag verdubbelt en het
reservoir op dag 60 vol is, betekent dit omgekeerd
dat het op de dag ervoor halfvol moet zijn geweest
(en niet op dag 30).
We hadden deze maand 12 inzenders met allemaal
het goede antwoord. Als winnaar rolde Selma
Fokkema als winnaar uit de bus.
Van harte gefeliciteerd Selma, de prijs komt snel
jouw kant op!
Voor de maand december hebben we een woordzoeker. Streep de woorden weg en noteer
de overgebleven letters in het oplossingsbalkje en mail het door!

Het antwoord op het raadsel kunt u mailen naar: redactiekontakt@outlook.com of inleveren
op het kopij adres (Verlengde Middenraai 55 te Nieuw-Balinge), onder vermelding van uw
naam en adres.
Onder de goede inzendingen zullen we een leuke/lekkere prijs verloten en bezorgen bij de
prijswinnaar. In de volgende editie van Kontakt ziet u de oplossing en vertellen we u wie de
prijswinnaar is geworden.
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De plaggenhut
Het plaggendorp lag vroeger waar nu ongeveer het munitiedepot ligt. Dit plaggendorp telde
een stuk of 7-8 van huisjes, die waren opgetrokken van zoden.
Een aantal daarvan had het woongedeelte de wanden van hout en het achterste gedeelte
opgezet van zoden en het dak van dennenhout, bedekt met plaggen.
Precies op de plek waar rond 1850 deze plaggenhutten stonden, is in 2008 (foto) een
nieuwe plaggenhut gebouwd. Daarmee is een stukje cultuurhistorie hersteld en de
belevingswaarde van het
gebied vergroot.
Bij de plaggenhut is tevens
een informatiebord geplaatst.
De plaggenhut ligt op een
wandelroute die vanuit het
dorp gelopen kan worden.
Eind 2020 bleek de hut in
slechte staat. Er zaten gaten
in het dak. Daarom is met
vereende krachten onlangs de
plaggenhut hersteld.

Een leuke bijkomstigheid: de restauratie werd gekoppeld aan een cursus heideplaggen.
Voor nieuwe bewoners: U komt langs
de plaggenhut door vanaf de
Meeuwenweg de ‘Jan-Zomer-Route’
te volgen en is gemarkeerd met
routepaaltjes.
Een gedeelte loopt door het gebied
van Natuurmonumenten.
De route sluit aan op lange afstand
routes van uit het Geeserbos via
Nieuw-Balinge richting Mantinge.
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Op deze foto is het huisje te zien
van weduwe Aaltje Prins (in de
volksmond ‘Olde Aole’) op het
‘Plaggendorp’.
Ze leefde van haar geiten en
bokken.
In die tijd hadden de meeste
arbeiders geiten en gingen
wanneer er een tochtige geit
was, naar Aaltje die een bok
bezat.
De bok deed z’n ‘werk’, en zo
verdiende ‘Olde Aole’ een extra
centje bij.

Prijsveranderingen per 1 januari 2022
Op 25 oktober heeft het Dagelijks bestuur van
dorpshuis De Heugte het Stichtingsbestuur verzocht
om akkoord te gaan met een prijsverhoging van de
(alcoholische) drankjes. De inkoopprijzen van drankjes
zijn al een aantal jaren stijgende, maar hier is nooit
een correctie op uitgevoerd. Inmiddels zijn we
genoodzaakt dit wel te doen. De verhoging gaat in per
1 januari 2022.
De prijzen zijn als volgt:
Koffie en thee € 1,75
Ranja € 0,75
Frisdrank € 2,00
Bier van de tap € 2,25
Bierflesje (Amstel, Radler 2% en Radler 0.0% € 3,00
Apple Bandit (of aanverwant) € 3,25
Speciaal bier (inkoopprijs maal 2)
Wijn/port/bessen/jenever/berenburg € 2,75
Buitenlands gedistilleerd € 3,25
_________________________________________________________________
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Recept: dit keer 4 recepten voor de feestdagen.

Menukaart Dorpshuis de Heugte
Patatzakken
Klein
Middel
Groot

Snacks

€ 3,50
€ 4,50
€ 5,50

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

€
€
€
€
€
€
€

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

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

€ 0,50
€ 1,50
€ 0,30
€ 1,00

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

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

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

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

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

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

0528-321300
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Voorgerecht: Zalmtartaar met avocado
20-30 min.
Ingrediënten voor 4 personen
600 g verse zalmfilet
2 avocado's
2 sjalotjes, fijngehakt
1/2 rode peper, fijngehakt
1 tl geraspte gember
1tl sojasaus
60 ml olijfolie
Sap van 2 limoenen
Bieslook
Fles Rueda Verdejo
Benodigdheden:
Snijplank en mes
Bereidingswijze:
1. Meng de sjalotjes, rode peper, limoensap, gember, sojasaus, olijfolie en een snufje
zoutje.
2. Snij de zalmfilet in dunne plakjes of blokjes. Ongeveer 20 minuten voor het opdienen,
meng je de zalm met de marinade en laat je deze 20 minuten in de koelkast marineren.
3. Snij de avocado in blokjes en besprenkel deze met een beetje citroensap om te
voorkomen dat de blokjes bruin worden.
4. Laat de zalm met de sjalotjes uitlekken en meng het met de avocado en gehakte
bieslook. Serveer de tartaar mooi op een bordje!
Hoofdgerecht: Beef Wellington met Prosciutto
60-120 minuten
Ingrediënten voor 6 personen
1 kg Ossenhaas bij voorkeur het
middenstuk
10 plakken prosciutto
500 gram kastanjechampignons
2 sjalotjes gesnipperd
1 takje verse tijm
1 dl droge witte wijn1 plak bladerdeeg
van 30 bij 25 cm
3 eetlepels olijfolie
50 gram boter
2 eidooiers losgeklopt met wat water
peper en zout
Benodigdheden: oven en bakpapier
Bereidingswijze:
1. Braad de ossenhaas rondom goed aan in een deel van de boter en olie, niet langer dan 5
minuten. Neem het vlees uit de pan, laat het afkoelen en zet de ossenhaas circa 20
minuten in de koeling. Hak de kastanjechampignons fijn.
2. Verwarm de rest van de olie en de boter in een grote pan en fruit het sjalotje daarin
zonder te kleuren. Voeg de champignons en het takje tijm toe en laat dit samen zachtjes
trekken.
3. Breng het mengsel op smaak met peper en zout en voeg de droge witte wijn toe. Laat
alles zachtjes inkoken tot de wijn is verdampt.
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4. Haal de champignons van het vuur, laat de massa geheel afkoelen en verwijder de tijm.
Spreid de ontdooide plak bladerdeeg uit op een vel bakpapier. Beleg deze met de plakken
prosciutto, maar houd 4 cm vanaf de randen vrij.
5. Smeer de champignons uit over de prosciutto in een gelijkmatige laag. Leg de ossenhaas
op de onderste helft van het bladerdeeg en bestrijk de randen met een vochtige kwast. Rol
de ossenhaas met behulp van het bakpapier om op het vrij gebleven stuk bladerdeeg en
vouw de randen dicht. Druk ze goed aan, eventueel met behulp van een vork.
6. Leg het geheel met bakpapier en al op een bakplaat. Bestrijk de bovenkant van het
bladerdeeg met wat losgeklopte eidooier en zet het geheel wederom een kwartier in de
koeling.
Verwarm intussen de oven voor op 200 graden Celsius.
Bestrijk het deeg nogmaals met eigeel en schuif de Beef Wellington in de oven. Gaar hem
in ongeveer 20 minuten krokant en goudbruin.
Nagerecht: Kersttrifle met cranberries
20-30 minuten
Ingrediënten voor 4-6 personen
Voor de custard:
4 deciliter volle melk
1 vanillestokje (doormidden gesneden)
115 gram suiker
6 eierdooiers
zout
140 milliliter slagroom
Voor de cranberry laag:
225 gram cranberry’s
sap en rasp van 1 sinaasappel
100 gram suiker
Extra ingrediënten:
200 gram fruitcake of chocoladecake
5 (roze) schuimpjes
5 eetlepels madera
2 deciliter slagroom
2 eetlepels suiker
zilveren bolletjes (taartversiering)
Benodigdheden
pan; mixer; zeef; kom; mooie glazen schaal of kom;
Bereidingswijze
1.Maak de custard door de melk, het vanillestokje en 55 gram suiker in een pan te
verhitten tot het bijna aan de kook is.
2. Klop intussen de eierdooiers schuimig met een snufje zout en de rest van de suiker in
een grote kom.
3. Neem het vanillestokje uit de pan en houd apart. Giet de hete melk al roerend bij het
eimengsel. Doe het mengsel terug in de pan en houd het mengsel al roerend tegen de kook
aan totdat de custard dikker wordt (duurt circa 10 minuten).
4. Giet de slagroom erbij en schraap de zaadjes uit het vanillestokje en voeg ze toe. Roer
goed door en zeef het mengsel in een kom. Laat helemaal afkoelen en koud worden in de
koelkast.
5. Kook voor de cranberry laag de cranberry`s met het sap en de rasp van de sinaasappel
en de suiker circa 5 minuten of tot de meeste bessen opengesprongen zijn. Laat afkoelen.
Dorpsblad Kontakt 2021
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6. Klop de slagroom met de suiker stijf. Snijd de cake in blokjes en verdeel ze over de
bodem van een mooie glazen schaal of kom. Verkruimel de schuimpjes erover en sprenkel
de madera erover. Verdeel de cranberry`s over de bodem en schep er eerst de custard en
dan de slagroom op. Garneer met de zilveren bolletjes en eventueel rode besjes.
Oud en nieuw recept: Appelbeignets
Appelbeignets mogen niet missen tijdens oud en nieuw. Toch?
40 min. bereiden.
1 uur wachten.
Ingrediënten voor 36 porties
250 g zelfrijzend bakmeel
¼ tl zout
2 el gemalen kaneel
2 middelgrote eieren
300 ml bier
2 liter arachideolie
6 Elstar appels
120 g kristalsuiker
Dit heb je nodig: appelboor, frituurpan
Aan de slag:
1. Zeef het bakmeel, zout en de helft
van de kaneel boven een ruime kom. Klop met een garde de eieren en het bier erdoor tot
een glad beslag. Dek af met een schone theedoek en laat 1 uur rusten.
2. Verhit de olie in een (frituur)pan tot 180 °C. Gebruik eventueel een keukenthermometer
om de temperatuur te bepalen. Schil de appels en verwijder het klokhuis met een
appelboor. Snijd de appels elk in 6 plakken van 1 cm. Meng de suiker met de rest van de
kaneel in een ondiepe schaal.
3. Haal met een vork 1 voor 1 de appelschijven door het beslag en laat ze voorzichtig in de
hete olie glijden. Bak de appelbeignets in delen met 6 tegelijk in ca. 5 min. goudgeel en
gaar. Keer halverwege.
4. Haal ze uit de olie en laat uitlekken op keukenpapier. Wentel ze aan beide kanten door
de kaneelsuiker en serveer warm of lauw.
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Hallo Nieuw-Balinge, een kleine update PB “De Vooruitgang”

De jaarvergadering 2021 is geweest, 15 mensen waren aanwezig, en in een prettige sfeer
zijn diverse lopende- en komende zaken besproken.

Nieuwbouw starters en senioren;
In December hebben we een overleg in de planning waarin een schetsplan wordt
gepresenteerd, we houden jullie uiteraard op de hoogte van ontwikkelingen!!
De klok midden in het dorp loopt weer perfect op tijd!! Dick van Arkel heeft deze voorzien
van een compleet nieuw binnenwerk, inclusief zuinige ledverlichting, waarvoor onze dank!
Natuurmonumenten heeft contact met ons opgenomen, en we hebben een prettig gesprek
gehad in ons dorpshuis met twee van hun vertegenwoordigers, Ruud Kreetz en Erik
Menkveld. Belangrijkste punt op de agenda was de bewoners van ons dorp meer te
betrekken bij,- en beter te informeren over, de ontwikkelingen rond ons dorp. Er was voor
half december een plan opgevat om de bewoners uit te nodigen voor een info avond, dit
was helaas niet mogelijk. Natuurmonumenten wil dit 18 januari oppakken indien mogelijk.
De schoolzone is gerealiseerd, met witte verf is extra aandacht gegeven aan onze school
aan de Haarweg.
Het bord aan de Haarweg voor het landbouw verkeer richting Kloosterman was
verdwenen….Dankzij een snelle actie van onze gemeente is er een nieuwe geleverd en
geplaatst.
Er is door PB deelgenomen aan een initiatief van DOM (dorpen overleg Midden-Drenthe)
om de energie transitie in Drenthe zoveel mogelijk lokaal te realiseren, zodat voordeel uit
verduurzaming plaatselijk kan worden benut, en niet richting grote investeerders of
energiemaatschappijen verdwijnt.
De gemeente is positief over ons plan om op een aantal plaatsen in het dorp nieuwe
vuilnisbakken te plaatsen, zodat hondenbezitters netjes kunnen opruimen wat de vrolijke
viervoeters achter laten…….
Als er zaken zijn die je zelf graag onder de aandacht wilt brengen, neem contact met ons
op, tenslotte is het plaatselijk belang een spreekbuis van het dorp!!!.
Namens het bestuur plaatselijk belang “De vooruitgang”
iedereen hele fijne kerstdagen en gelukkig 2022!!!
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In ‘Kontakt’ met…

In deze vaste rubriek komen
wij in contact met een
dorpsgenoot.
Deze maand komen wij in
contact met Ann en Cor
Spoelder

Wie ben je, waar woon je en met wie?
Ik ben Ann en woon samen met Cor aan de
Breistroeken.
Wat doe je in het dagelijks leven?
Mijn hobby’s zijn dinsdagmorgen gym met
hele gezellige dames na afloop een fijn
samen zijn.
Hopelijk weer gauw ons Cluppie waar ook
alleen maar gezelligheid is.
Buiten zitten doe ik graag en zo nu en dan
pakken we een hotelletje.
Cor fietst graag.
Hoelang woon je al in Nieuw-Balinge?
Wij wonen sinds 2 jaar in Nieuw- Balinge.
Wat is er minder fijn of wat mis je op
het dorp?
Wat ik mis op het dorp is een Bakker ivm
een gebakje.
Lees je Kontakt altijd? Zo ja online of
het krantje?
Ik lees Kontakt via het krantje.
Wat maakt jou blij?
Wat mij blij maakt: Elke dag een nieuwe
dag.
Wat maakt jou boos?
Wat mij boos maakt Onrecht en leugens
Heb jij een bucketlist, wat wil je nog
heel graag doen?
Op mijn bucketlist staat Een rondvlucht
boven ons mooie dorp.
Ligt jouw toekomst ook in NieuwBalinge?
Zover ik nog heb, heel lang in NieuwBalinge.
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Wat keuze vragen, wat voor type ben je?
o Koffie

X Thee?

X Alcohol

o Fris?

X Ochtend

X Avond?

X Sporten

o Luieren?

o Kat

X Hond? (onze Puck)

o Zomer

X Winter?

X Buiten werken o een kantoorbaan?
o Luxe hotel X basic kamperen?
o Bungeejumpen o diepzeeduiken?
X Broodeter o warme maaltijd?

Een aantal dilemma’s waar je uit moet kiezen:
Nooit meer werken of nooit meer op vakantie gaan?
Niet kunnen zien of niet kunnen horen?
Een maand geen smartphone of een maand niet douchen?
Jeuk hebben of pijn hebben?
Altijd alleen zijn of omringt met irritante mensen?

Ann en Cor bedankt voor het beantwoorden van de vragen en voor je openheid!
Volgende maand komen we in contact met Jacob Huizenga.
__________________________________________________________________
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Small ball pilates-body & mind
Body & Mind zegt het eigenlijk al. We leggen de focus op lichaam
en geest, waarbij de een niet onder doet voor de ander.
We creëren een balans tussen lichaam en geest.
De een sport om af te vallen, de ander om meer kracht te
krijgen of om conditie op te bouwen. Je kunt natuurlijk ook
sporten om gewoon lekker te bewegen. Sporten heeft
namelijk veel voordelen voor je gezondheid. Zowel voor je
fysieke gezondheid als voor je mentale gezondheid.
Het toevoegen van de kleine bal in deze Pilates workout heeft meerdere voordelen. Het
voegt een speels element aan de training toe, maakt de training uitdagender en daardoor
(nog) effectiever. De bal wordt gebruikt als hulpmiddel om de bewegingen bewuster uit te
voeren.
Body en Mind met Pilates Small Ball zorgt voor soepelheid, spierkracht een betere houding,
en plezier.
Body en Mind, Small Ball Pilates is een leuke mix van sport, spierkracht balans en na afloop
heerlijk ontspannen naar huis.
We starten 4 januari- minimaal 4- max- 6 deelnemers
Je bent van harte welkom: Durf jij de uitdaging aan?
Dinsdag : 9.00- 10.00 uur
Bel voor info/ opgave: 06 216 36 165- of mail: bodyfit@live.nl
www.yogasport-hoogeveen.nl
Wees welkom
Cisca Lunenborg van Melzen
Yoga( kinder) docent- Sportinstructeur- Mindfit trainer- meditatiedocent

_____________________________________________________________________________________
Oliebollenactie bij de hervormde kerk
Ook dit jaar kunt u weer oliebollen bestellen bij de
hervormde kerk.
Ze kosten:
10 rozijnen bollen voor €7,00
12 witte bollen voor €7,00
Of 3 zakken voor €20,00
De opbrengst is bestemd voor de kerk.
U kunt ze bestellen via de bestellijst (valt voor kerst
in de bus) of telefonisch bestellen bij Homme Prins op nummer (0528) 321214 of via de
mail bcnieuw-balinge@hotmail.com
Graag bestellen vóór 29 december. De oliebollen worden gebakken en bezorgd op 30
december.
De oliebollen-actie wordt gesponsord door:
Bouwbedrijf Hilberink
Kroezon Zonwering
Kapsalon Priscilla
Cafetaria Troost
Van ’t Veenhof gezelschapsdieren Nieuweroord
De bouwcommissie – hervormde ker

20
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Nieuws van Bi’j Oons
Dag allemaal,
We kunnen het niet ontkennen, corona
slaat hard om zich heen. Daarom hebben
we besloten de kerstmarkt op 12 december
te annuleren! We doen dit met pijn in het
hart, maar we menen dat dit de beste
beslissing is in deze situatie.
Toch vinden we dat kerst niet ongemerkt
voorbij mag gaan! Daarom houden we,
geheel coronaproof, een drive-inn op 12
december vanaf 14 uur tot 16 uur. In de
bus ontvangt u een folder waarin we alle
voorwaarden precies uit de doeken doen.
Hou de brievenbus dus in de gaten!

Vrijdag 17 dec: Schnitzel
met gebakken aardappels

Tja, ook het “eten wat de pot schaft” komt
helaas te vervallen. Althans, bij ons in het
theehuis. Het is nog steeds mogelijk een
maaltijd te reserveren. Deze kunt u dan
afhalen, of we bezorgen het bij u thuis.
Rechts ziet u ons uitgebreide menu voor de
komende maand. Wilt u een maaltijd
reserveren? Bel dan naar tel: 06-25390885.
Kunnen we dan helemaal niks meer?
Natuurlijk wel! Op 19 december
organiseren we een lekkere kerstlunch in
het café. Op 2 januari organiseren we een
nieuwjaarslunch, zodat we elkaar een fijn
en beter nieuwjaar kunnen wensen. Voor 19 december kunt u zich opgeven tot 17
december, en voor 2 januari tot en met 1 januari. Reserveren kan op tel: 0625390885.
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Nieuw-Balinge
Bloed, zweet en tranen,
door noeste veenarbeid.
‘t Schiep bij de mensen,
onderlinge saamhorigheid.
Want vele sterke mannen,
gingen dagelijks heen.
Om te zwoegen voor een
toekomst
en te werken in het veen.
Nieuw-Balinge was geboren! door
inzet, verbondenheid en sterke
wil.
Nu, na meer dan honderd jaren, staan we daar nog heel graag bij stil!
Het leven begon met acht huisjes van
plaggen,
slechts een paar meter groot
En met een ‘koe-van-de-armen’,
kon er iets extra’s op brood
Ondanks die armoe, het voelde gerust
Want met een eigen moestuintje,
werd de honger gesust
Inmiddels zijn de jaren
aan ons voorbijgegleden
En behoren de regels hierboven, tot het verre
verleden
Een replica werd pas gebouwd, wij moeten het weten
Opdat we ‘ons Plaggendorp’, nooit zullen vergeten.
Ooit kenden we ‘Het Plekkie-van-Trui’ en ‘De-Plekke-van-Geert
Vroeger werd een gebied, met een bewonersnaam vereerd
Straatnamen kwamen pas later, zelfs geen voordeur met bel
Eén alfabetletter per dorp, Nieuw-Balinge kende de ‘L’
Dan is er “Jan-Zomer-zien-bossie”, wie kent ‘m niet
Het paadje werd aangelegd, door Jan en door Griet
Het brengt je tot het zandpad,
waar het Plaggendorp zich bevond
Ze werden verruild door ‘munitiekampbunkers’
op Natuurmonumentens grond
Ook ging er veel scheepvaart, bij ons door ’t kanaal
Van schepen tot bokjes, je zag ze er allemaal
Het deel richting ’t noorden,
werd als ‘Boksloot’ beroemd
Zelfs nu wordt dat hier, nog steeds zo genoemd.

24
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Een eeuwenoude boom,
hier de oudste in haar soort
Op ’t ‘Mantingerzand’ te bewonderen,
waar ze bij publiek hoog scoort.
Ze wordt met respect behandeld
en staat krachtig en heel fier.
Voor alle generaties is ’t fijn,
haar te ontmoeten als je wandelt hier.
Vanaf haar jonge jaren staat ze, tussen
jeneverbes en ven
Een respectvolle, diepe buiging voor onze aller “Dikke Den”!
Natuur in onze omgeving was en is populair
De rust is hier nog ‘t zelfde,
als in de tijden van weleer.
Het ontstaan van ‘Het Meer’
voert ons duizenden jaren terug
Daarna ging het smelten en stuwen heel vlug
Wat restte was een water, in mooie natuur
Zo schoon en zo prachtig, als met een laagje glazuur
In 1960 en –’70 werd ze gebruikt als zomervertier
Bij vele badgasten lag ze in het vizier
Inmiddels geen bad-vertier, haar rust keert nu weer
Ze staat bij ons allen bekend, als ‘Het Mekelermeer’.
Vennen en meertjes, ze gaven veel zomervertier
Rondom ons waren er vele, voor ons aller plezier
We gingen er allen voor door het vuur
Inmiddels teruggegeven, weer aan de natuur
Nog één is er over, voor ons allen heel fijn
Een ijsbaan als zwemplas, laten we er zuinig op zijn!

GS
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KERSTZANGUURTJE 2021

PRIKBORD

Pilates bij Cisca,
Iedere dinsdag ochtend op fietsie
naar Cisca aan de Breistroeken,
voor een uurtje pilates les.
Gezellig, ongedwongen en
bovenal sportief bezig zijn.
Een les waarbij o.a.
buikspieroefeningen, ademhaling,
stukje mindfulnes centraal staan.
Wat mij veel kracht en energie
geeft. Lijkt het jou ook wat,
neem contact op met Cisca, en
doe gezellig mee. Er is nog
ruimte in de groep.
Groeten, Korina

26

I.v.m. corona, kan er ook dit jaar
helaas geen KERSTZANGUURTJE
gehouden worden. We hopen dat
het d.v. volgend jaar weer
mogelijk zal zijn. We wensen
iedereen een goed kerstfeest en
Gods zegen voor 2022.
INTERKERKELIJKE
EVANGELISATIE COMMISSIE
NIEUW BALINGE E.O.

Wij van de redactie willen
iedereen ondanks de corona
maatregelen toch hele fijne
feestdagen toewensen!
En voor iedereen blijf gezond en
alle goeds voor 2022!
Evelien, Chantal, Lisanne en
Karin
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Gedachten en gedichten van Ria
Mag je nog mens zijn…
Dag mens
Welkom
Ben jij!
Dag mens
Welkom ben jij
Hier bij mij
Bij ons
Zoals je bent
Mens als mij
Niet gelijk
Maar mens
Vandaag zijn wij mens
Niet een partij
Een soort
Een anders denkende
Maar gewoon jij
Jij als mens
En ik als mens
Gewoon wij
Welkom ben jij!
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Activiteitenkalender

2021

DECEMBER
12 december

Drive-inn bij Bi’j Oons

17 december

Kerstdiner 60+ en groep 8

17 december

Klaverjassen IJsvereniging

18 december

Kerstbingo De Heugte

19 december

kerstlunch bij Bi’j Oons

24 december

Klaverjassen IJsvereniging

JANUARI

30

2022

2 januari

Nieuwjaarslunch bij Bi’j Oons

14 januari

Klaverjassen IJsvereniging

28 januari

Klaverjassen IJsvereniging

29 januari

Bingo De Heugte
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Huisartsen
Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur:
• Huisartsenpraktijk Noordscheschut
Mevr. Dahler
Tel. (0528) 741012
• Huisartsenpraktijk Ettenheim
Mevr. Damman
Tel. (0528) 745060
• Huisartsenpraktijk Hollandscheveld
Dhr. Miellet/Dhr. Veenhouwer
Tel. (0528) 34 12 19
• Huisartsenpraktijk Elim
Dhr. Mors/Dhr. Brugman
Tel. (0528) 35 12 12
• Huisartsenpraktijk Westerbork
Groeneweg 3
Tel. (0593) 37 15 80
Op werkdagen van ‘s middags 17.00 uur tot de
volgende ochtend 08.00 uur en in de
weekenden, kunt u voor spoedgevallen bellen
met de centrale huisartsenpost, Tel. 0900 112 0
112. Website: www.chd.nl
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

Openingstijden gemeentehuis
• Beilen, Raadhuisplein 1
Maandag

8.30 – 16.30 uur

Dinsdag

8.30 – 14.30 uur

Woensdag

8.30 – 16.30 uur

Donderdag

8.30 – 20.00 uur

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

Buurtpreventie App
Wilt u lid worden van de buurtpreventie
WhatsApp groep? Neem contact op met
Bennie Slomp: 06-53173643

Preekrooster 2021
Chr. Geref. Kerk te Nieuw-Balinge

Preekrooster 2021
Ned. Hervormde Kerk Nieuw-Balinge

● Zondag 12 december
9.30 uur Ds. prof. dr. J.W. Maris
14.30 uur Ds. Prof. dr. J.W. Maris
●Zondag 19 december
9.30 uur Ds. H. Polinder
14.30 uur Ds. H. Polinder
●Zaterdag 25 december (eerste Kerstdag)
9.30 uur Ds. C. Cornet
14.30 uur Kerstfeest met de kinderen
●Zondag 26 december (tweede Kerstdag)
9.30 uur Ds. C. Cornet
14.30 uur Ds. C. Cornet
●Vrijdag 31 december (oudejaarsdag)
19.30 uur Ds. C. Cornet
●Zaterdag 1 januari (nieuwjaarsdag)
9.30 uur Ds. C. Cornet
●Zondag 2 januari
9.30 uur Ds. D. van der Zwaag
14.30 uur Ds. D. van der Zwaag

● zondag 12 dec. (HA) (3e Advent)
10:00 uur ds. T. Beekman
15:00 uur ds. T. Beekman
●zondag 19 dec. (4e Advent)
10:00 uur ds. A. Prins (Vriezenveen)
15:00 uur ds. M.G.M. Mudde
(Hollandscheveld)
●zaterdag 25 dec. (1e Kerstdag)
10:00 uur ds. T. Beekman
15:00 uur
●zondag 26 dec. (2e Kerstdag)
10:00 uur ds. A.H. v. Mourik (Kamperveen)
15:00 uur ds. T. Beekman
●Vrijdag 31 dec. (oudejaarsdag)
19:30 uur prop. J. Admiraal (Rouveen)
●1 januari 2022 (nieuwjaarsdag)
10:00 uur ds. T. Beekman
●zondag 2 januari 2022
10:00 uur ds. H. v. Ginkel (Scherpenzeel)
15:00 uur ds. N. Noorlander (Onstwedde)
●zondag 9 januari 2022 (einde kerstvakantie)
10:00 uur ds. J.W. Wind (Damwoude)
15:00 uur ds. E. Mijnheer (Oene)

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

In de ochtend is er oppas voor de kleinsten in
de consistorie bij de kerk.
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Gym 55+ers in Dorpshuis de Heugte
Dinsdag van 9.15 uur tot 10.00 uur,
Loop gerust eens binnen!

Wilt u ook informatie van uw vereniging,
bedrijfje of club delen op deze infopagina?
Mail dan naar redactiekontakt@outlook.com

Ophaalschema container
10 dec GRIJS
15 dec GROEN
22 dec ORANJE
29 dec GROEN

Contactgegevens Humanitas
• Midden-Drenthe
midden-drenthe@humanitas.nl
• Zuid-Drenthe
zuid-drenthe@humanitas.nl
• Tel. (0528) 27 79 92 | www.humanitas.nl
Wegbrengen grofvuil of container stuk?
Gemeente Midden-Drenthe: (0593) 53 92 22
Grofvuil kunt u brengen naar; Milieustraat
Beilen. Openingstijden:
Maandag - gesloten
Dinsdag - 8.00-12.00 en 13.00-15.30
Woensdag - 13.00 tot 15.30
Donderdag - 13.00 tot 15.30
Vrijdag - van 8.00-12.00 en 13.00-15.30
Zaterdag – 08.00 – 15.00

Oud Papier
Oud papier wordt opgehaald door IKC Mr.
Siebering. Dat datums voor 2022 zijn:
12 januari, 9 maart, 11 mei, 6 juli, 7 september
en 9 november.
Vanaf 17.00 uur wordt het oud papier met een
pers/kraakwagen opgehaald. Het verzoek om
het papier gebundeld, in dozen of in de daarvoor
bestemde container, aan de weg te zetten. De
handvatten van de container naar de weg toe
zetten. Voor de Breistroeken geldt; het papier
langs de hoofdroute zetten!
Politie
Bureau Hoogeveen, Griendtsveenweg 5,
Postbus 107, 9400 AC Assen
Geopend: ma t/m za 9.00 – 17.00 uur
vrijdagavond tot 21.00 uur.
Bureau Beilen, Ettenstraat 9
Postbus 107, 9400 AC Assen
Geopend: Woe en do 08:30 tot 16:00 uur
Ma, di en vrij 08:30 tot 12:00 uur.
Telefoonnummer: 0900 88 44
Alarmnummer: 112
Meld Misdaad Anoniem: 0800 70 00
Voor aangifte via internet, contact met
wijkagent etc.: www.politie.nl
Wijkagent Bert Eefting ook te volgen via twitter:
@BertEefting
Trombosedienst
Iedere dinsdagmorgen in Dorpshuis de Heugte.
Aanvang om 10.15 uur, tot de laatste cliënt
geweest is.
Uitvaartvereniging Nieuweroord e.o.
• Uitvaartnummer: (06) 54 37 71 80
(24 uur per dag bereikbaar)
b.g.g. (0528) 34 38 37
• Uitvaartverzorgster:
mevr. E. Otten/ dhr. P. van Slochteren
• Penningmeester/Ledenadministratie:
dhr. H. Mulderij, Molenweg 30, 7936 PB
Tiendeveen. Tel. (0528) 76 40 00
• Voor vragen of doorgeven van wijzigingen:
info@uitvaartvereniging-nieuweroord.nl
• Informatie over de vereniging:
www.uitvaartvereniging-nieuweroord.nl
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www.middendrenthe.nl > Afvalwijzer
Belangrijke telefoonnummers
Ziekenhuis Hoogeveen
(0528)
Diaconessenhuis Meppel
(0522)
Ziekenhuis Emmen
(0591)
Ziekenhuis Assen
(0592)
UMCG Groningen
(0503)
Isala klinieken Zwolle
(0384)
Martini Ziekenhuis Groen. (0505)

28
23
69
32
61
24
24

62
33
19
55
61
50
52

22
33
11
55
61
00
45

Zorginstellingen:
Derkshoes Westerbork
Altingerhof Beilen
Weidesteyn Hoogeveen
WZC Beatrix Holl.veld
Jannes v/d Sleedenhuis Hgv
De Westerkim Hoogeveen
WZC Olden Kinholt Hgv

33
53
28
34
26
26
26

33
53
61
82
69
40
32

66
00
11
48
44
38
88

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

AED-kastjes
Wanneer u een AED-kastje nodig heeft, belt u
112. De meldkamer roept dan mensen uit NieuwBalinge op die bevoegd zijn om de AED te
bedienen.
Small Ball Pilates
Dinsdagochtend 9.00- 10.00 uur
Yin Yang Yoga
Woensdagavond 19.00- 20.00 uur
Yoga studio - Breistroeken 33
Info en opgave: Cisca Lunenborg van Melzen
06 216 36 165
Mailen: bodyfit@live.nl
www.yogasport-hoogeveen.nl
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IKC Meester Sieberingschool
Haarweg 27 – Tel. (0528) 32 13 55
e-mail: info.sieberingschool@kitsprimair.nl

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

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

*Peutergroep, maandag-, woensdag- en
vrijdagmorgen, 8:30-11:30 van 2 tot 4 jaar.
*Thematisch aanbod middels Uk en Puk ter
voorbereiding op de basisschool. Ook
worden er gezamenlijke activiteiten met de
school gedaan.

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

*Kinderopvang, 5 dagen per week van
06:30 uur tot 18:30 uur.
*BSO (buitenschoolse opvang) voor school
aan en/of na 14:00 uur. Of vakantieopvang,
voor opvang alleen in de vakanties.
Op de BSO en de kinderopvang kunnen
kinderen vrijspelen, maar werken wij ook
met programma’s. Zo is er voor de BSO het
lifestyle programma met themakisten met
leuke activiteiten.
Er zijn verschillende opvangmogelijkheden,
kijk daarom voor meer informatie op
www.kitsprimair.nl of kom eens gezellig
langs voor informatie en om een kijkje te
nemen op de groepen.
E-mail: kc.siebring@kitsprimair.nl
Tel.nr: (0528) 820996
Jeugd- en tienersoos

Op www.svnieuw-balinge.nl vindt u informatie over
de vereniging, alle jeugd- en seniorenteams,
wedstrijdinformatie, foto’s en andere activiteiten
binnen onze vereniging. Ook kunt u hier lezen hoe
u lid kunt worden of contact met ons kunt
opnemen. Telefoonnummer kantine: 0528 321241.

* Vrijdag; Jeugdsoos, vanaf 16 jaar en
ouder. Vanaf 21.00 tot 24.00
* Zaterdag; Tienersoos, vanaf basisschool
tot 16 jaar. Vanaf 20.00 tot 23.00
Er wordt géén alcohol geschonken!
Voor het toevoegen in de app van
openingstijden kan je Aline Koekoek een
appje sturen. 06-83273270

S.V. Nieuw-Balinge

Openingstijden dorpshuis de Heugte

De voetbalvereniging van Nieuw-Balinge heeft een
gezamenlijke jeugdafdeling met Witteveen: WNBC
’09. Er zijn 8 jeugdteams. Tevens zijn er 2
herenteams en 2 damesteams.

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

Voor meer info kunt u zich wenden tot het bestuur:
Voorzitter: Menno van der Zwaag (06-51270240)
Secretariaat: Winfred Sallomons (06 22331414)
Penningmeester: Richard Kats: (06-52715544)

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

Bestuursleden:
Dirk Tump (06 52662877)
Chris Schutte (06-55621935)

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

Website: www.svnieuw-balinge.nl

Voor meer info kijk op
www.dorpnieuwbalinge.nl/dorpshuis
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GJVV
Bestuur:
Heidi Koekoek (voorzitter) 06 57952950
Linda Lunenborg (secretaris)
Evelien Sok (penningmeester) 06 10605866
Mariska Schonewille (lid)
Gerlinda Mulderij (lid)

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.

Tijden:
Volleybal:
Maandag:
Dinsdag:

Vanaf 1 januari 2018 kunt u ook bij ons
terecht voor maatschappelijk werk
(voorheen SPINN).
-U kunt ons bellen van maandag tot en met
donderdag van 08.30 – 13.30 uur en op
vrijdag van 08.30 – 12.00 uur op
telefoonnummer 088 16 51 200.
-U kunt een e-mail sturen naar:
beilen@welzijnswerkmd.nl
smilde@welzijnswerkmd.nl
westerbork@welzijnswerkmd.nl
-Of ons bezoeken:
*Karspelstraat 5, 9411 ND Beilen
*Stuurboord 1, 9422 HT Smilde
*Burg. v. Weezelplein 10, 9431 AG
Westerbork

19:00-21:00 dames volleybal
19:15-20:00 uur mini's
20:30-21:30 uur heren volleybal

Gymnastiek:
Donderdag: 17:00-17:45 uur
17:45-18:30 uur
18:30-19:15 uur

groep 1
groep 2
groep3

Volleybal:
Donderdag

19:30- 20:30 uur dames volleybal

De kosten zijn: tot 18 jaar € 30,- per half jaar en
vanaf 18 jaar € 40,- per half jaar.
Nieuwe leden kunnen we altijd gebruiken.
Dus: KOM EENS LANGS ALS JE DURFT!
Kapsalon Priscilla
Tel. (0528) 32 16 44
Dinsdag geopend van 8.50 – 18.00.
Donderdag en vrijdag geopend van 8.50 tot 18.00.
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 er een ledenvergadering
gehouden, waarin verslag wordt gedaan van
de activiteiten van het afgelopen jaar.
Vindt u dat het belang van uw dorp, ook uw
belang is, word dan lid. De contributie
bedraagt slechts €7,- per jaar. U kunt zich
opgeven bij het bestuur via volgend tel.
nummer 0653173643 of mailen naar

www.kapsalon-priscilla.nl

plaatselijkbelangnieuwbalinge@gmail.com

Anne Hekker; IJzer en metalen

Studio Tyara
Praktijk voor therapie, massage en
schoonheidsverzorging.
Netty Jager. Tel. (0528) 32 17 17

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

Maandag: overdag en ‘s avonds
Dinsdag: overdag en ‘s avonds
Woensdag: overdag
Donderdag: overdag
Vrijdag: overdag
Behandeling op afspraak.
www.studiotyara.nl

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

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

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