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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:
Weer een mooi gevulde
activiteitenkalender.
IKC Mr. Siebering had het thema
Kinderboekenweek, u leest er een
verslagje van.
Hoe u lekkere speculaasbrokken kunt
maken.
Een update over de fitnessruimte
Verenigingen houden weer
ledenvergaderingen.
Een natuurlijk een nieuwe ‘terugblik’,
een nieuw raadsel en een nieuwe ‘in
kontakt met..’
En… nog veel meer.
Veel leesplezier!
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Notulen van de ledenvergadering IJsvereniging Nieuw-Balinge 26-11-2019.
Aanwezig:
Bestuur: Roelof Bisschop, Petra van der Weide,
Jan Sikkinga, Marleen Pol, Jan Gosink
Leden: Dieneke Kats, Aaldert Span, Jan Smeenge.
Opening:
De voorzitter Petra van der Weide opent de vergadering om 20:15 uur en
heet eenieder welkom op de vergadering.
Mededelingen:
Er is een mededeling vanuit Dorpshuis “De Heugte” gekomen dat het huidige bestuur per 1
januari hun taken neerleggen en er een nieuw bestuur gevormd moet worden.
Notulen vorige vergadering:
De notulen van de jaarvergadering van 20-11-2018 zijn afgedrukt in Kontakt en op de
vergadering doorgenomen. De oorzaak van de stank in de wc’s wordt veroorzaak door de
schrobputjes, deze drogen op en hierdoor werkt het waterslot niet meer. Om het probleem
op te lossen moet er regelmatig wat water in de schrobputjes gegoten worden. De notulen
worden door de vergadering goed gekeurd en door de secretaris en de voorzitter
ondertekend.
Jaarverslag secretaris:
Het jaarverslag wordt voorgelezen door de secretaris Roelof Bisschop.
Hier zijn geen op of aanmerkingen en de voorzitter dankt de secretaris voor het verslag.
Jaarverslag Penningmeester:
Het jaarverslag loopt van 15 november 2018 tot 15 november 2019.
Penningmeester Jan Gosink legt naar aanleiding van een aantal vragen door leden, enkele
zaken in het jaarverslag uit zodat het duidelijk is voor de aanwezigen. We lopen € 2700,negatief, echter nog niet alle contributie is binnen bij de penningmeester. Jan Gosink moet
nog enige informatie verwerken in de ledenlijst. De ledenlijst is dan volledig bijgewerkt en
kan de incasso-opdracht naar de bank voor het innen van de contributie. Door de actie
onder de leden die geen automatische incasso hadden is nu het overgrote deel van de
leden hiertoe overgestapt en kan de contributie via de bank geïnd worden.
Er zal nog een actie volgen om meer leden te werven onder de “nieuwkomers” op het dorp
en onder mensen die nog geen lid zijn.
De klootschieters hebben hun activiteiten stopgezet en hierdoor loopt de ijsvereniging een
bedrag van ca.€ 1700,- mis.
Jan Gosink geeft ook uitleg over de begroting voor 2019-2020 waarbij een post is
opgenomen voor het herstel van het dak van ca. € 7000 euro. Het dak lekt op meerdere
plaatsen bij stevige regenbuien. In het verleden zijn er etherniet platen over het oude dak
geplaatst en is het oude dak niet verwijderd. Het plan is nu het gehele dak te verwijderen
en een nieuw dak te plaatsen waarbij de nokhoogte omhooggehaald wordt en de dakhelling
steiler gemaakt zal worden. Verder zal er in de voorgevel thermopane geplaatst worden om
de energiekosten omlaag te brengen, hiervan zijn de kosten ca. € 700.- € 800,De begroting voor 2020 wordt door de vergadering goed gekeurd.
Verslag kascommissie:
De kascommissie Dieneke Kats en Aaldert Span waren tevreden over de financiën. Alles is
gecontroleerd en er zijn geen onvolmaaktheden gevonden. Bij nacalculatie bleek er zelfs €
9,- positief saldo in de kas aanwezig te zijn. De commissie adviseert dan ook de
vergadering om het bestuur decharge te verlenen. De vergadering gaat hierin mee en
verleend decharge aan het bestuur.
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Benoeming kascommissie:
Dieneke Kats is aftredend, Aaldert Span en Ton Moret doen de kascontrole voor 2020. Jan
Smeenge wordt reserve kascontrole lid.
Verkiezing bestuur:
Petra van der Weide en Jan Gosink zijn aftredend en herkiesbaar. Beide worden voor de
komende periode herkozen.
Doordat het bestuur nu erg klein wordt, gaat men op zoek naar nieuwe bestuursleden.
Mogelijkheden verplaatsing ijsbaan:
Er is over de verplaatsing van de ijsbaan meerdere malen gesproken. Echter er is nu een
reële mogelijkheid ontstaan. De gronden die liggen aan de Verlengde Middenraai zijn van
Prolander. Daar zit een bufferzone bij van grasland. Dit loopt vanaf de Verlengde
Middenraai tot aan de Robertusweg en grenst aan het bosje wat er nu staat. Dit stuk
grasland is voldoen om een ijsbaan op te realiseren. In gesprekken met Prolander is
gebleken dat er van hun kant geen financiële hulp te verwachten is bij een verplaatsing
waardoor het moeilijk zal worden om het begrootte bedrag van ca.€ 30.000,- bij elkaar te
krijgen wat nodig is.
Er was hoop dat de jaarvergadering enige duidelijkheid zou verschaffen naar de mening
van de leden over dit item, hiervoor waren er te weinig leden op de vergadering aanwezig.
Het bestuur overweegt nu een bijzondere ledenvergadering uit te schrijven om antwoord
op deze vraag te krijgen.
Contributieverhoging:
De contributieverhoging in 2020 wordt door de aanwezigen op de vergadering nodig
bevonden.
Het lidmaatschapsbedrag voor 2020/2021 wordt verhoogd en wordt dus €10,- voor een
enkel lidmaatschap en € 20,- voor een familie lidmaatschap.
De volgende jaarvergadering zal opnieuw bekeken worden of het nodig is om de contributie
aan te passen.
Er komt een vooraankondiging in Kontakt zodat de leden van de ijsvereniging ruim van
tevoren weten wanneer het geld voor hun lidmaatmaatschap wordt afgeschreven van hun
rekening. Zo kan niemand voor verrassingen komen te staan.
Rondvraag:
Dieneke Kats:
Hoe kunnen vakantiegangers die op het dorp verblijven, gebruik maken van de ijsbaan?
Antw: Voor vakantiegangers wordt er gewerkt met dagkaarten. De dagkaarten zijn
verkrijgbaar bij Theehuis “Bi’j Oons” (Jan Slomp) aan de Verl. Middenraai.
Sluiting:
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter Petra van der Weide de vergadering 22:00
uur en dankt een iedereen voor de inbreng en wenst een iedereen wel thuis.
Voor akkoord Voorzitter:
Petra van der Weide
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Voor akkoord secretaris:
Roelof Bisschop
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De kleuterscholen en basisschool in Nieuw-Balinge
Jarenlang is men bezig geweest met de bouw van een
kleuterschool, al voor de Tweede Wereldoorlog waren er
plannen. Omdat de bijzondere school en de openbare school niet
samen wilden werken, heeft het extra lang geduurd. Beide groepen hadden
niet voldoende leerlingen. Pas in de zomer van 1964 kregen beide scholen
toestemming om een Kleuterschool te stichten.
PROVINCIALE DRENTSCHE EN ASSER COURANT 5 januari 1965
Nieuw-Balinge kreeg twee kleuterscholen op één dag
Nieuw-Balinge
Twee kleuterschooltjes
heeft burgemeester L.T.
Lieve van de gemeente
Westerbork maandag in
Nieuw-Balinge officieel
geopend. Het ene zal
geëxploiteerd
worden
door
de
christelijke
kleuterschoolvereniging,
terwijl de andere een
openbare kleuterschool
is geworden.
Beide gebouwtjes, noodvoorzieningen, zijn van hout opgetrokken. De prijs van het “kale
gebouw” lag beneden de FL 10.000,-. De schooltjes liggen op een afstand van nog geen
duizend meter van elkaar.
Uiteraard heeft de ingebruikneming aanleiding gegeven tot enig feestelijk vertoon, bij de
officiële opening zonder enig ceremonieel waren talrijke genodigden, voorstanders van het
christelijke en het openbaar onderwijs aanwezig. De Nieuw-Balinger jeugd had in de
middaguren een feestelijke bijeenkomst en uitgaande van het schoolbestuur van de
christelijke kleuterschool was er in de avonduren een gezellige bijeenkomst. Via een
prijsvraag is de naam van de
school gekozen, n.l. “De Buitels”
en de openbare school kreeg de
naam ’t Veurspel’. Er werden
verschillende geschenken
aangeboden. De openbare school
zal binnenkort een avond houden
waarop men tevens een
oudercommissie hoopt te kiezen.
Vormgeving
Heel voorzichtigjes heeft het
gemeentebestuur van Westerbork
geprobeerd de dorpskern van
Nieuw-Balinge een wat duidelijker
vorm te geven door het plan te lanceren voor de combinatie van beide scholen. Een
duidelijker vormgeving, gekoppeld aan grotere efficiency en utiliteit leek, zo vond het
gemeentebestuur, alleszins het overwegen waard.
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Dat de poging om de openbare kleuterschool en de christelijke kleuterschool in één gebouw
onder te brengen niet is gelukt, betreurde
het gemeentebestuur. De redenen die
ervoor aangevoerd zijn, respecteert het
dagelijkse bestuur van de gemeente
echter volkomen, zo heeft burgemeester
Lieve gisteren verklaard. Westerborks
eerste burger verklaarde, dat het
gemeentebestuur graag heeft meegewerkt
aan de plannen voor de bouw van de twee
schooltjes. We hebben zelfs de voorkeur
gegeven aan de noodvoorziening boven
het aanvragen van de bouw van permanente scholen, gezien de enorme tijd die ermee
gemoeid is, aldus de burgermeester.
De heer Lieve verklaarde namens het college, dat men overtuigd is van het belang en de
betekenis van een kleuterschool. We hopen, zo besloot hij, dat de beide kleuterscholen
zullen bijdragen tot een gezonde ontwikkeling van de kleuters in Nieuw-Balinge en
omgeving. De beide scholen hebben één lokaal, een kleine entree en de nodige sanitaire
voorzieningen. De openbare school zal tevens bezocht worden door kleuters uit Mantinge,
van de Mantingerdijk en Balinge. Van gemeentewege zal daartoe een Volkswagenbusje
rijden.
Het begin
Slechts weinig eregasten hebben gisteren tijdens de openingsbijeenkomst gesproken. Ds.
Van Oosterom van de Presbyteriaanse hervormde kerk vond het belangrijk dat de kleuters
nu opgevoed en geleerd kunnen worden in de Heilige Schrift, zoal hun ouders dat tijdens
de doop van hun kinderen hebben beloofd. De heer J. Siebering verklaarde namens de
oudercommissie van de openbare lager school bijzonder erkentelijk te zijn voor het vele
werk dat is verricht voor de bouw van de beide kleuterscholen. De ingebruikneming van
het schooltje betekent het begin, zo zei hij. Het eigenlijke werk moet nu beginnen. Hij
wenste beide kleuterleidsters succes. De openingsplechtigheid is in het gebouw van de
christelijke kleuterschoolvereniging gehouden. Daarna wandelde men naar de openbare
kleuterschool identiek met de vorige, om een kop koffie te drinken.
Het gebouwtje van de christelijke kleuterschool stond aan de Verlengde Middenraai, naast de
CLS (waar nu koffie- en theehuis Bi’j Oons is gevestigd) en de openbare kleuterschool stond
aan de Haarweg, waar nu de fam. Koster (Haarweg 26) en Oelen (Haarweg 28) wonen.

De ‘basisschool’
Het voorgestelde onderwijsstelsel ging uit van een basisschool voor vier- tot twaalfjarigen.
Het idee was de kleuterschool te integreren in de lagere school. De overgang zou op die
manier gemakkelijker worden. In het programma van de kleuterschool, voortaan groepen 1
en 2 van de Basisschool, zouden leerdoelen scherper worden geformuleerd. Ook de
opleiding voor kleuterleidsters moest worden geïntegreerd in de Pedagogische Academie.
De Wet op het Basisonderwijs verscheen in het Staatsblad op 2 juli 1981 en trad op 1
augustus 1985 in werking. De belangrijkste veranderingen waren de invoering van het
Engels als verplicht vak, een grotere nadruk op maatschappijkennis en wereldoriëntatie, en
meer plaats voor expressievakken, zoals muziek, handvaardigheid en drama. Én ‘klassen’
werden ‘groepen’. De school bestond niet meer uit 6 klassen en kleuters apart, vanaf
augustus 1985 bestond de basisschool uit leerlingen van ‘groep’ 1 tot en met ‘groep’ 8.
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Raadselspel
Vorige maand zochten wij een spreekwoord, door de juiste medeklinkers ertussen te
voegen. Het goede antwoord is:
Beter een goede buur dan een verre vriend.

ee ee oee uu
a ee ee ie
We hadden deze maand 12 inzenders met allemaal het goede antwoord.
De winnaar van deze maand is:
Richard Nijland
Van harte gefeliciteerd Richard, de prijs komt snel jouw kant op!
Voor deze maand vragen wij het antwoord op onderstaande hersenkraker.

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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Extra Bijeenkomst 60 + in kader Week van de Eenzaamheid!
Iedereen mocht iemand
meenemen, buurvrouw, zus,
vriend, dochter of zoon
leeftijd speelde geen rol.
Leuke opkomst, na een
kopje koffie met wat lekkers
erbij gingen we aan de slag
met het maken van een
herfststukje. Altijd gezellig
die verschillende resultaten.
Na het drinken van een
“borreltje” was er nog een
leuke verrassing namens de
Gemeente Midden – Drenthe
kreeg iedereen nog een leuk
boeketje mee naar huis.
Deze mochten ze zelf
houden of aan een ander
weggeven. Zo hebben we
nog verschillende mensen in
het dorp kunnen verblijden
met een fleurig bloemetje,
dit werd zeer op prijs
gesteld!

De volgende bijeenkomsten
van 60 + actief zijn:
25 November:
Sjoelcompetitie. Aanvang
14.00 uur
17 December: Kerstdiner
met groep 8 van de
Basisschool.
Inloop vanaf 12.30 uur
Opgave vooraf
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Voortgang fitnessruimte
We hadden een mooie opkomst 29 oktober tijdens de presentatie van de
fitnessruimte. Die avond werd uit de doeken gedaan hoe de fitnessruimte er precies
uit komt te zien en waar we nu staan in het proces. Ook was er de mogelijkheid om
je alvast aan te melden voor de voorinschrijving. Fijn om te zien dat hier gretig
gebruik van werd gemaakt. Het is onmogelijk hier allemaal te vermelden wat er
precies besproken is, maar we kunnen al wel een impressie laten zien van hoe de
zaal er mogelijk uit kan komen te zien.
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Zoals u ziet kunnen we een ruim assortiment aan circuittraining aanbieden, maar
bieden we ook de mogelijkheid om zelf te trainen met behulp van gewichten en
andere fitnessattributen. Daarnaast voorzien we de ruimte van twee fatsoenlijke
kleedkamers en is er de mogelijkheid om te kunnen douchen. Verder zorgen we
ervoor dat er een volwaardige praktijkruimte wordt gerealiseerd zodat een
fysiotherapeut, of een andere therapeut zijn diensten volwaardig kan aanbieden.
Op deze manier kunnen mensen met een indicatie onder begeleiding sporten,
precies zoals bij een reguliere sportschool.
Maar wat anders: deze mooie fitnessruimte verdient natuurlijk een goede naam!
Daarom hebben we de volgende prijsvraag in het leven geroepen:
Bedenk een leuke, nieuwe, pakkende naam voor de fitnessruimte en win
een jaar lang gratis sporten!
Je kunt je inzending appen naar Maureen Oelen via tel: 06-40010936. Dit kan tot
uiterlijk 1 december 2021. De winnaar maken we te zijner tijd bekend!
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Menukaart Dorpshuis de Heugte
Patatzakken
Klein
Middel
Groot

Snacks

€ 3,50
€ 4,50
€ 5,50

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

€
€
€
€
€
€
€

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

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

€ 0,50
€ 1,50
€ 0,30
€ 1,00

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

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

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

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

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

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

0528-321300
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Recept: speculaasbrokken

Je hele huis ruikt naar speculaas als het in de oven staat. Lekker!
20 min. bereiden / 35 min. oventijd / 30 min. wachten

Ingrediënten voor 4 porties:
√ 300 gr tarwebloem
√ 175 gr ongezouten roomboter
√ 150 gr donkere basterdsuiker
√ 4 el koek- en speculaaskruiden
√ 1 mespunt zout
√ 2 el ijskoud water
√ 25 g garneeramandelen
Dit heb je verder nodig:
Een keukenmachine
Aan de slag:
1) Zeef de bloem boven een kom. Snijd de boter in blokjes. Doe de bloem, suiker, kruiden,
boter en het zout in de keukenmachine en meng. Schenk al draaiend het ijskoude water
erbij. Meng tot een soepel deeg. Neem het deeg uit de keukenmachine, vorm een bal en
laat verpakt in vershoudfolie 30 min. in de koelkast rusten.
2) Verwarm de oven voor op 175 °C. Bestuif het werkblad met wat bloem en rol het deeg
uit tot 1 cm dik. Bekleed de bakplaat met bakpapier. Leg het deeg erop en druk de
amandelen in het deeg. Bak de speculaas in 30-35 min. gaar. Laat de speculaas op het
rooster afkoelen en serveer in stukken.
Variatietip: Maak van het deeg een dikke rol en snijd hiervan dunne plakjes. Leg de rondjes
op een met bakpapier beklede bakplaat en druk in ieder koekje een amandel.
Bewaartip: Je kunt de speculaas 2 dagen van tevoren bereiden. Bewaar tot gebruik in een
luchtdichte trommel.
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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 Bryan Sok

Wie ben je, waar woon je en met
wie?
Ik ben Bryan Sok. Ik ben 19 jaar en
woon aan de Mantingerweg 35 met mijn
ouders en mijn opa en oma.
Wat doe je in het dagelijks leven?
Ik studeer HBO-ICT in Leeuwarden.
Mijn hobby’s zijn puzzelen, gamen en
mountainbiken.
Hoelang woon je al in NieuwBalinge?
Ik woon sinds maart in Nieuw-Balinge.
Wat vind je het mooiste aan wonen
in Nieuw-Balinge?
Dat je zo de natuur in kan lopen.
Wat is er minder fijn of wat mis je
op het dorp?
Tot nu toe bevalt het mij wel op NieuwBalinge, dus ik mis nog niks.
Lees je Kontakt altijd? Zo ja online
of het krantje?
Ja, ik lees het krantje.
Wat maakt jou blij?
Afspreken met vrienden en gamen met
mijn oma van 86 jaar.
Wat maakt jou boos?
Mensen die altijd negatief zijn.
Heb jij een bucketlist, wat wil je nog
heel graag doen?
Nee, op dit moment niet.
Ligt jouw toekomst ook in NieuwBalinge?
Ik denk het wel.

20

Dorpsblad Kontakt 2021

Wat keuze vragen, wat voor type ben je?
x Koffie
o Thee?
o Alcohol
x Fris?
x Ochtend
o Avond?
o Sporten
x Luieren?
x Kat
o Hond?
x Zomer
o Winter?
o Buiten werken x een kantoorbaan?
x Luxe hotel
o basic kamperen?
o Bungeejumpen x diepzeeduiken?
o Broodeter
x 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?
Bryan bedankt voor het beantwoorden van de vragen en voor je openheid!
Volgende maand komen we in contact met Ann Spoelder.
___________________________________________________________
11 November Sint Maarten
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Nieuws vanuit IKC Meester Siebering
KINDERBOEKENWEEK GROOT SUCCES
De twee weken voor de herfstvakantie stonden in het
teken van de Kinderboekenweek 2021. Dit project bestaat reeds sinds 1955. Thema dit
jaar was, “Worden wat je wil”.
Allereerst werd met behulp van enkele ouders van de ouderraad
de opening gehouden. Vervolgens hebben de leerlingen op veel
verschillende manieren kennis gemaakt met allerlei beroepen.
Vele ouders, opa’s en zussen zijn langs geweest om te vertellen
over het beroep dat ze uitoefenen.
Een vachtwagenchauffeur, manager P/O, onderzoeker
criminaliteit, een EHBO-er, medewerker groenvoorziening, onze
wijkagent en nog veel meer personen zijn geïnterviewd om meer
over deze beroepen te weten te komen.
Daarnaast hebben de
leerlingen muurkranten
gemaakt, Big Books (grote
info boeken) en tekeningen
gemaakt.
Het project werd afgesloten
door team Lifestyle van Kits
Primair. Ze hadden een show
vol zang, dans en ander vermaak voor ons voorbereid.
De leerlingen hebben enorm genoten deze ochtend.
Figuur 1 Wijkagent Eefting was
er met zijn echte politiebus.

Wij zien de Kinderboekenweek als mooie motivatie
voor het leesgedrag van de leerlingen. Hierdoor hopen
we dat ze plezier
krijgen en houden
in het lezen.
Figuur 2 De leerlingen van de
bovenbouw kregen les in reanimeren.

Op deze foto een mooi lijstje van de kleuters. Ze
hebben veel geleerd over verschillende beroepen en
uiteindelijk hebben de kinderen bedacht, welk beroep zij
later zouden willen uitvoeren.

Team IKC Mr. Siebering
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___________________________________________________________
Landelijke Natuurwerkdag bij de IJsvereniging

05 nov2021
Heeft u ook zo genoten van de
natuur tijdens de lockdown? In
november is het mogelijk om iets
terug te doen voor natuur bij jou in
de buurt tijdens de jaarlijkse
Natuurwerkdag. Op vrijdag 5 en
zaterdag 6 november kunt u in het
hele land meedoen aan
natuurklussen, zoals wilgen knotten,
bollen planten, insectenhotels
bouwen, bomen planten en veel
andere activiteiten.
Alles dit jaar staat in het teken van
biodiversiteit. De klussen zijn er dan
ook op gericht om natuur te
onderhouden en herstellen, wat
bijdraagt aan de leefomgeving van veel
(bedreigde) planten en dieren. Ook
vindt de organisatie van de
Natuurwerkdag het belangrijk om
mensen te bereiken die graag een keer
kennis maken met natuur, en deze stap
nog niet hebben kunnen óf durven
maken. De organisatie roept dan ook
op om iemand uit uw nabije omgeving
mee te nemen naar de Natuurwerkdag.
Opgeven kan
via www.natuurwerkdag.nl.

Dit jaar is het weer mogelijk om deel te nemen aan deze dag op zaterdag 6 november bij
de ijsbaan in Nw. Balinge
U kunt zich opgeven via de website van de www.natuurwerkdag.nl of via 0650746052
(Roelof Bisschop)
Dorpsblad Kontakt 2021
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Ledenvergadering 2021 IJsvereniging Nieuw Balinge
Geachte leden,
Hierbij nodigen wij u uit voor de jaarlijkse ledenvergadering van de IJsvereniging N ieuwBalinge, op donderdag 25 november 2021 a.s., aanvang 20.00 uur in de kantine aan de
Mantingerweg 48.
Het financiële jaarverslag zal op de jaarvergadering worden verstrekt.
De notulen van de vorige jaarvergadering staan vermeld voorin in deze editie van Kontakt.
- Opening door de voorzitter
- Mededelingen
- Notulen vorige jaarvergadering 26-11-2019
- Jaarverslag secretaris
- Jaarverslag penningmeester
- Verslag kascommissie Aaldert Span, Ton Moret reserve. Jan Smeenge
- Benoeming kascommissie Ton Moret, Jan Smeenge, reserve ????????
- Verkiezing bestuur:
Aftredend en herkiesbaar Marleen Pol en Jan Sikkkinga.
Het bestuur zoekt naar mensen die bereid zijn om plaats te nemen in het bestuur.
- Pauze
- Corona en invloed op de ijsbaan
- Investeringen (maaier/veger,
- Begroting 2021/2022
- Contributie verhoging
- Rondvraag
- Sluiting
_________________________________________________________________
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Huurder gezocht

PRIKBORD

Beste dorpsgenoten,
Voor de periode van medio januari 2022 t/m
medio maart-april ben ik op zoek naar een
huurder voor mijn bungalow in Nieuw-Balinge.

Mijn woning bevat 3 slaapkamers, een
woonkamer, keuken en badkamer, met
een totale oppervlakte van zo’n 50m3. Kent u
iemand of bent u misschien zelf op zoek naar
tijdelijke woonruimte neem dan gerust contact
met mij op (per email:
slw1612aqua@hotmail.com of per telefoon 0640195687).

_____________________________________________________________________________________
Klankreis massage Bodyfit
In ons dagelijks leven zijn er veel
prikkels en invloeden die we verwerken,
wanneer is er rust?
Stel je voor, je gaat lekker liggen of
zitten, je sluit je ogen en hoort prachtige
klanken, soms woorden…..
Je lichaam en geest ontspannen,
bestaande denkpatronen kunnen plaats maken voor nieuwe
gedachten, creativiteit , verfrissende inzichten.
Een klankreis- massage is een heerlijke, diepe ontspanning.
De klankschalen worden op en rond het geklede lichaam geplaatst
en aangeslagen.
Een klankreis- massage is voor iedereen, behalve de eerste
drie maanden in je zwangerschap en kort na een operatie.
Een klankreis- massage is een heerlijke, diepe ontspanning.
De reis duurt max.1 uur en is inclusief thee.
Spreek een dag/ tijd met me af en …..laat je verrassen.
Wees welkom. Info: 06 216 36 165 bodyfit@live.nl
Cisca- Yoga studio Nieuw-Balinge.
Dorpsblad Kontakt 2021
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Klaverjassen bij de ijsvereniging.

De IJsvereniging Nieuw-Balinge heeft het voornemen om in de
wintermaanden weer klaverjassen te gaan organiseren in de kantine
van de IJsbaan. Het klaverjassen wordt georganiseerd voor zowel
beginnende als voor gevorderde kaarters. Wij beginnen met het
kaarten in oktober en spelen om de 2 weken. De avonden beginnen
om 20:00 uur.
22 oktober,
5 november,
19 november,
3 december,
17 december,
24 december,

14 januari
28 januari
11 februari
25 februari
11 maart
25 maart

Namens het bestuur van de IJsvereniging Nw Balinge,

_____________________________________________________________________________________
Uitnodiging voor de Jaarvergadering.
Uitnodiging aan alle leden tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering die
gehouden zal worden op woensdag 24-11-2021, aanvang 20.00 uur, en zal plaatsvinden in
de kantine van S.V. Nieuw Balinge.
-Agenda1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Opening/Vaststellen Agenda.
Presentielijst
Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 30-10-2019
Ingekomen stukken en mededelingen.
Jaarverslag secretaris over het verenigingsjaar 2019-2020 en 2020-2021
Rekening en verantwoording door de penningmeester.
Verslag van de kascontrole commissie.
Bestuurssamenstelling
Menno van der Zwaag (voorzitter), Richard Kats (penningmeester),
Dirk Tump, Chris Schutte en Winfred Sallomons
Afgetreden in 2020 Harry Hurink en Miranda Schutte
9. Benoemen van de kascontrole commissie voor het verenigingsjaar 2021-2022
10. Rondvraag.
11. Sluiting.
Nieuw-Balinge 27-10-2021
Het Bestuur.
''De jaarrekening is digitaal op te vragen bij de
penningmeester; mennovanderzwaag@hotmail.nl
Deze uitnodiging komt in de plaats van de papieren versie.
Met het publiceren van deze uitnodiging in/op het verenigingsorgaan (de website) heeft het
bestuur voldaan aan het hieromtrent gestelde in de statuten.
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Nieuws van Bi’j Oons
Dag allemaal,
Nu de winter steeds dichterbij komt, wordt
ook steeds duidelijker wat het aanbod op de
kerstmarkt straks wordt. We hebben een
kraam met lekkere oliebollen, we gaan
snert verkopen en uiteraard mogen de
verse knieperties ook niet ontbreken! We
hebben nog steeds plek voor extra
kraampjes! Mocht je geïnteresseerd zijn,
dan kan je altijd contact opnemen met Jan
Slomp op tel: 06-25390885. Hij legt graag
uit welke mogelijkheden er zijn.
Nu het kouder wordt gaan we met zijn allen
weer naar binnen. Bovendien staan de
feestdagen weer voor de deur. Goed om te
weten is dat we jullie kunnen voorzien van
lekker gebak, eventueel aangevuld met
hapjesschalen! Op deze manier kunnen we
uw verjaardag of pakjesavond met de
familie extra gezellig maken! Bel gerust
voor meer informatie op tel: 06-25390885.
Dan rest ons verder nog het menu voor de
maand september. Zie je een smakelijk
gerecht ertussen staan, reserveer dan de
donderdag ervoor een plekje via tel: 0625390885, dan zorgen we dat er vrijdag
een bord voor je klaar staat! Het ophalen of
bezorgen van een maaltijd kan natuurlijk
ook!

Voor Hapjesschalen…
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IJs…

Vrijdag 12 nov:
Nasi en bami met saté

Vrijdag 3 dec: Lekkere
Mexicaanse gerechten

En lekkernijen…
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Activiteitenkalender

2021
NOVEMBER
5 november

Klaverjassen IJsverenging

6 november

Natuurwerkdag bij de IJsbaan

9 november
13 november

Sinterklaasintocht

13 november

Sinterklaasfeest 18+

19 november

Klaverjassen IJsvereniging

23 november

Vrouwenvereniging Herv. Kerk

24 november

Ledenvergadering SV Nieuw-Balinge

25 november

Sjoelcompetitie 60+

25 november
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Vrouwenvereniging Herv. Kerk

Ledenvergadering IJsvereniging

27 november

Bingo De Heugte

DECEMBER
3 december

Klaverkassen IJsvereniging

17 december

Kerstdiner 60+ en groep 8

17 december

Klaverjassen IJsvereniging

18 december

Kerstbingo De Heugte

21 december

Kerstmarkt bij Bi’j Oons

24 december

Klaverjassen IJsvereniging
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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
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

8.30
8.30
8.30
8.30

–
–
–
–

16.30
14.30
16.30
20.00

uur
uur
uur
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 7 november
9.30 uur Ds. H.J.Th. Velema
14.30 uur Ds. H.J.Th. Velema
● Zondag 14 november
9.30 uur Ds. C. Cornet
14.30 uur Ds. C. Cornet
● Zondag 21 november
9.30 uur Ds. W. van Benthem 14.30 uur Ds. W.
van Benthem
● Zondag 28 november
9.30 uur Ds. C. Cornet (VHA)
14.30 uur Ds. C. Cornet
● Zondag 5 december
9.30 uur Ds. C. Cornet (HA)
14.30 uur Ds. C. Cornet
● 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

● zondag 7 nov.
10:00 uur ds. M. van de Ruitenbeek (Wilnis)
15:00 uur ds. G.H. Nijland (Mastenbroek)
●zondag 14 nov.
10:00 uur ds. T. Beekman
15:00 uur ds. P. Vermeer (Wezep)
●zondag 21 nov. (laatste zondag kerkelijk jaar)
10:00 uur prop. E. Krooneman (’t Harde)
15:00 uur ds. T. Beekman
●zondag 28 nov. (1e Advent)
10:00 uur ds. T. Beekman
15:00 uur ds. H. Born (Rouveen)
●zondag 5 dec. (VHA) (2e Advent)
10:00 uur ds. T. Beekman
15:00 uur ds. N. Noorlander (Onstwedde)
●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)

Wijzigingen voorbehouden. In de ochtend is er
oppas voor de kleinsten in het jeugdgebouw ‘Het
Anker’
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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 nov ORANJE
1 dec GROEN
12 nov GRIJS
8 dec ORANJE
17 nov GROEN
10 dec GRIJS
24 nov ORANJE
15 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 de mr.
Sieberingschool. Dat datums voor 2021 zijn:
10 november.
Vanaf 17.00 uur wordt het oud papier met een
pers/kraakwagen opgehaald. Het verzoek om
het papier gebundeld, in dozen of in de daarvoor
bestemde container, aan de weg te zetten. De
handvatten van de container naar de weg toe
zetten. Voor de Breistroeken geldt; het papier
langs de hoofdroute zetten!
Politie
Bureau Hoogeveen, Griendtsveenweg 5,
Postbus 107, 9400 AC Assen
Geopend: ma t/m za 9.00 – 17.00 uur
vrijdagavond tot 21.00 uur.
Bureau Beilen, Ettenstraat 9
Postbus 107, 9400 AC Assen
Geopend: Woe en do 08:30 tot 16:00 uur
Ma, di en vrij 08:30 tot 12:00 uur.
Telefoonnummer: 0900 88 44
Alarmnummer: 112
Meld Misdaad Anoniem: 0800 70 00
Voor aangifte via internet, contact met
wijkagent etc.: www.politie.nl
Wijkagent Bert Eefting ook te volgen via twitter:
@BertEefting
Trombosedienst
Iedere dinsdagmorgen in Dorpshuis de Heugte.
Aanvang om 10.15 uur, tot de laatste cliënt
geweest is.
Uitvaartvereniging Nieuweroord e.o.
• Uitvaartnummer: (06) 54 37 71 80
(24 uur per dag bereikbaar)
b.g.g. (0528) 34 38 37
• 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
(0593)
Altingerhof Beilen
(0593)
Weidesteyn Hoogeveen
(0528)
WZC Beatrix Holl.veld
(0528)
Jannes v/d Sleedenhuis Hgv (0528)
De Westerkim Hoogeveen (0528)
WZC Olden Kinholt Hgv
(0528)

33
53
28
34
26
26
26

33
53
61
82
69
40
32

66
00
11
48
44
38
88

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 8.30 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 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.
Info bij de secretaris: Gert Jan Prins. Tel.: 321174.
Nieuwe leden zijn altijd welkom!
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Duofiets reserveren
De fiets staat bij de familie Sok aan de
Verlengde Middenraai nummer 34.
U kunt hem telefonisch reserveren tussen
18:00 en 20:00 uur op telefoonnummer:
0528-321221.
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