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Oktober 2021    53ste JAARGANG, NR. 9 
 

Colofon 
 
Redactie 

Evelien Sok   (06) 13 86 00 18 
Lisanne de Buck               (06) 10 75 60 88 
Karin Gils                         (06) 30 68 49 46 

Chantal van Aalderen        (06) 44 38 50 39 
 

Kopijadres 
E-mailadres  : redactiekontakt@outlook.com 
Postadres  : Verlengde Middenraai 55 

                               7938 PA Nieuw-Balinge 

 
Bezorging 

Dorp   : Familie Jager  (0528) 78 50 54 
De Breistroeken : Familie Blok   (0528) 85 02 02 
 

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: 
 

 
Nieuws van de voetbalvereniging. 
 

 
Een verslag van een gezellige middag 

met 60 plussers en de kleuters. 
 
 

Een enquête over het Mantingerzand. 
 

 
Lekkere aanbiedingen van dorpshuis 
en Bi’j Oons. 

 
 

Dat het schoolfonds weer geld gaat 
ophalen. 
 

 
Een update over de nieuwe 

fitnessruimte met presentatieavond. 
 

 
Weer een nieuwe ‘terugblik’ en ‘in 
kontakt met…’ 

 
 

En… nog veel meer. 
 
 

Veel leesplezier! 
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Raadselspel 
 
Vorige maand zochten wij naar een letter. 

 
Welke letter moet er op de puntjes worden ingevuld om de rij logisch af 
te maken? 

 
 
 

M J J A ………… 
 
 
 

 
 
Het antwoord is de letter S. Het zijn de maanden van het jaar. Mei, juni, juli augustus en 

dan dus september. 
We hadden deze maand 6 inzenders met het juiste antwoord. 

 
De winnaar van deze maand is: 
 

Jannie Adolfs 
 

Van harte gefeliciteerd Jannie, de prijs komt snel jouw kant op! 
 

 

          
Voor de maand oktober hebben wij weer een nadenkertje met 
letters. We zoeken nu een hele zin. 
Welk spreekwoord kun je vormen met deze klinkers? 

 
 

 

ee  ee  oee  uu 
a  ee  ee  ie 

 
 

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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Wat vind jij van het Mantingerzand? 
 
Doe mee met de enquête. 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Dagelijks bezoeken buren, bezoekers en andere natuurliefhebbers het Mantingerzand.  
Je beleeft er het Drentse landschap met dikke dennen, zandverstuivingen, heide en 

jeneverbessen maar ook nieuwe natuur. Op plekken waar eerst aardappels groeiden bloeit 
weer heide en komen de veldleeuweriken terug. 

Natuurmonumenten is benieuwd hoe bezoekers en buren het Mantingerzand op dit moment 
ervaren. Van 1 september tot 31 oktober 2021 kun je meedoen en je mening geven over 

de beleefbaarheid van dit natuurgebied. Bijvoorbeeld: Kom je hier om te sporten, te 
onthaasten of voor een gezellige wandeling met de familie? 
Kloppen de routes en borden als je op bezoek bent?  

We horen het graag! Via deze link 
https://onderzoek.marketresponse.nl/mantingerveld kom je bij 

de digitale enquête van Natuurmonumenten.  
Of houd de QR code voor de camera van je mobiele telefoon, dan 
kun je de link snel zelf openen. Het kost ongeveer 5 tot 7 

minuten om mee te doen.  
Na afloop ligt er voor iedere deelnemer een leuke verrassing 

klaar in De Voscheheugte (Mantingerdijk 8, Mantinge). 
 

________________________________________________________________________ 
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PRIKBORD 

Eieren te koop 
 
Wilt u lekkere verse kippeneieren  

dan zit u op het goeie adres. 

De kippen leggen dagelijks en  
de eieren worden op de dag  

voorzien van de datum. 

De prijzen; 
6 voor €0.75 

10 voor €1.35 
12 voor €1.50 

 

Adres; Kievitstraat 16 
Tel; 0612743464 

Facebook; Luna Prins 

 

 

Bezorgtijd Kontakt 
 

De afgelopen maand zagen wij 
berichtjes op facebook over 

wanneer Kontakt op de mat valt. 
De deadline is de 28e, het 
bezorgen wordt gedaan op 

zaterdag. Het is dus per maand 
verschillend wanneer er bezorgd 

wordt, omdat het afhangt van 
hoe de datums en dagen vallen 

die maand. Het bezorgen is ook 
in 2 delen. Fam. Blok doet de 

Breistroeken en fam. Jager het 

dorp. Het is dus afhankelijk 
wanneer de jongelui kunnen 

bezorgen. Uiterlijk de 2e zaterdag 
na de deadline ligt Kontakt bij de 

bewoners in de bus. 

Erg fijn dat er zo op gewacht 
wordt en jullie zo enthousiast 

zijn, maar soms even geduld 
hebben dus. 

 

Wist u dat…. 
 

..kopij in pdf niet goed te 
verwerken is voor ons en dus 

graag een word bestand zien? 
 
..u het ons helemaal gemakkelijk 

maakt als het ook nog in 
lettertype ‘Verdana’ 11 

aangeleverd wordt? 
 

..wij weer veel input vanuit het 
dorp ontvangen en daar erg blij 
mee zijn! 

 
..wij erg blij worden van de 

enthousiaste berichten over 
Kontakt! 

Felicitatie 
Lieve Aline van harte gefeliciteerd met je 

24ste verjaardag op 18 oktober. 

 
XXX Britt en Lana 
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Menukaart Dorpshuis de Heugte 

 
Patatzakken      Snacks 
 

Klein   € 3,50   Frikandel    € 1,30   
Middel  € 4,50   Frikandel met    € 1,60 

Groot  € 5,50   Frikandel speciaal   € 2,00 
      Br. Frikandel excl. Saus  € 2,00 
Patat      Frikandel XXL   € 3,00 

      Frikandel XXL speciaal  € 3,50 
Patat    € 1,50  Kroket    € 1,30 

Patat met  € 1,80  Kroket mayo/mosterd  € 1,60 
Patat Joppie  € 2,20  Br. Kroket excl. Saus   € 2,00 
Patat Oorlog  € 2,50  Br. Kroket mayo/mosterd  € 2,30 

Patat Speciaal € 2,20  Hamburger    € 1,50  
Patat Saté  € 2,20  Hamburger speciaal   € 2,20 

Grote patat  € + 0,25  Br. Hamburger excl. Saus  € 2,20 
      Br. Hamburger speciaal   € 2,90 

Sauzen & Uien    Gehaktbal    € 2,50 
      Gehaktbal mayo/mosterd  € 2,80 
Joppiesaus bakje 80 ml     € 0,50 Bapao excl. Saus    € 1,75 

Joppiesaus bakje 200 ml    € 1,50  Bamischijf    € 1,50 
Mayo/Curry/Ketchup   Berehap     € 2,30 

Mosterd/Chili bakje 80 ml   € 0,30 6 stk. Bitterballen   € 2,00  
Mayo/Curry/Ketchup   6 stk. Bitterballen met saus € 2,30 
Mosterd/Chili bakje 200 ml € 1,00 8 stk. Gemengde       

      bittergarnituur incl. Saus  € 2,70 
Satésaus bakje 80 ml    € 0,70 Braadworst     € 2,00 

Satésaus bakje 200 ml    € 2,00 Halve kip    € 4,00 
Shoarmasaus bakje 80 ml  € 0,30 Kaassouffle    € 1,50 
Uien bakje 80 ml      € 0,25 6 stk. Kipnuggets   € 2,00 

Uien bakje 200 ml      € 0,60 Kipschnitzel    € 2,75 
      Loempia    € 2,75 

      Mexicano    € 2,00 
      Nasischijf    € 1,50 
      Pikanto    € 2,00 

      Varkenssaté + saté  € 3,50  
       Vietnamees kip loempia’s  € 2,50 
        

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
0528-321300 
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Wie ben je, waar woon je en met wie? 
Hallo,  
Wij zijn Robbin & Laura. Wij wonen samen 

met onze twee meisjes Sofia en Marlie aan 
de Breistroekenweg.  

 
Wat doe je voor in het dagelijks leven? 
Robbin werkt in Hardenberg als 

procesoperator en Laura als 
woonzorgbegeleider in assen.  

 
Hoelang woon je al in Nieuw-Balinge?  
Wij wonen sinds september 2017 in Nieuw-

Balinge.  
 

Wat vind je het mooiste aan wonen in 
Nieuw-Balinge?  
Het rustig wonen. Gezellige mensen in het 

dorp.  
 

Wat is er minder fijn of wat mis je op het 
dorp? 
Wij moesten erg wennen aan dat er geen 

winkel om de hoek is.  
 

Lees je Kontakt altijd? Zo ja online of het 
krantje?   

Ja via het krantje  
 
Wat maakt jou blij? 

Als we lekker met ons gezin leuke dingen 
kunnen doen. Weekendjes weg. Uitjes.  

 
Wat maakt jou boos? 
Roddelen en mensen kleineren.  

 
Heb jij een bucketlist, wat wil je nog heel 

graag doen? 
Wij zouden heel graag een reis willen maken 
naar IJsland.  

 
Ligt jouw toekomst ook in Nieuw-Balinge? 

Jaa! Wij wonen hier met veel plezier.  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
In deze vaste rubriek komen 

wij in contact met een 
dorpsgenoot.  

Deze maand komen wij in 

contact met Laura Hartman 
en Robbin de Vogel. 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

In ‘Kontakt’ met…  
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Wat keuze vragen, wat voor type ben je? 

o Koffie             o Thee?  
o Alcohol           o Fris?  

o Ochtend          o Avond? 
o Sporten           o Luieren? 

o  Kat                o Hond? 
o  Zomer            o Winter? 
o Buiten werken  o een kantoorbaan? 

o Luxe hotel        o basic kamperen?  
o Bungeejumpen o diepzeeduiken? 

o Broodeter         o warme maaltijd? 
 
 

Een aantal dilemma’s waar je uit moet kiezen: 

 
Nooit meer werken of nooit meer op vakantie  

Nooit meer werken  

 
Niet kunnen zien of niet kunnen horen? 

Niet kunnen horen  
 
Een maand geen smartphone of een maand niet douchen? 

Een maand geen smartphone. 
 

Jeuk hebben of pijn hebben? 
Pijn hebben.  
 

Altijd alleen zijn of omringt met irritante mensen?   
Altijd alleen zijn.  

 

 
Robbin en Laura bedankt voor jullie openheid! 

Volgende maand komen we in contact met een andere dorpsgenoot. 
__________________________________________________________________ 
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Burendag Nieuw – Balinge supergezellig! 
 
Dit jaar heeft de 60 + actief groep de kinderen uit groep 1 – 2 en 3 uitgenodigd om op de 

koffie / ranja te komen. Na een gezellig onderonsje moesten we samen aan de slag.  
De kinderen en dames hebben een mooie hanger met vogelvoer gemaakt onder leiding van 
Jacqueline Zwiebel en de ‘Opa’s’ hebben de vogelhuisjes in elkaar gezet. Mogelijk gemaakt 

door het Landschap beheer Drenthe! Een fruitmomentje was dik verdiend. Nadat de boel 
keurig opgeruimd was hebben we met elkaar patat met een snack gegeten.  

De vogelhuisjes mochten in Nieuw – Balinge blijven. De makers vonden het een leuk idee 
de kinderen allemaal een vogelhuisje mee naar huis te geven. 
En dat is gelukt, wat waren de kinderen er blij mee. 

Geweldig mooie stralende kinderogen, met een prachtig vogelhuisje en voer voor de vogels 
huiswaarts. Dan heb je met elkaar een burendag gevierd, met een gouden randje voor 

jong en wat “ouder”. 
Als dan ook nog jouw papa het vogelhuisje heeft weggegooid, omdat het kapot was, en jij 
daar om moest huilen. Dan ben je de “koning te rijk” met een nieuw vogelhuisje! Een 

kinderhand is gauw gevuld. 
Op naar de volgende bijeenkomst 7 oktober a.s.14.00 uur in Dorpshuis “De Heugte” in het 

kader van Week van de Eenzaamheid. Vraag iemand om mee te gaan naar een gezellige 
bijeenkomst, de koffie is klaar! 

 
Graag tot ziens Jolanda, Marian, Margo, Jannie en José. 

 

 
 
  



Dorpsblad Kontakt 2021 13 

 

  



14 Dorpsblad Kontakt 2021 

 

  



  

Dorpsblad Kontakt 2021 17 

 

 



18 Dorpsblad Kontakt 2021 

 

 



  

Dorpsblad Kontakt 2021 19 

 

Nieuws van SV Nieuw-Balinge 

Wij zijn blij dat er na een lange periode niet/soms een 

klein beetje voetballen weer regulier elk weekend 

gevoetbald kan worden. Helaas zijn we het nieuwe 

seizoen gestart zonder een dames-elftal op de zaterdag 

en zien we ook dat het bij de heren allemaal nog wel op 

gang moet komen. We zijn een vereniging waar de 

inbreng van ieder lid heel belangrijk is. 

Om alles draaiend te houden zijn blijvende leden belangrijk maar is ook nieuwe aanwas 

van leden bijzonder welkom. Ben jij de laatste tijd in ons dorp komen wonen of woon je 

hier al langer, lijkt het je leuk om in teamverband te sporten dan ben je van harte welkom 

in 1 van onze teams. SV Nieuw-Balinge  heeft momenteel 2 heren seniorenteams actief op 

de zaterdagmiddag, 1 heren zaalteam actief op wisselende dagen en op de vrijdagavonden 

in herfst en voorjaar zijn in de 30+ dames en 35+ heren ook 2 respectievelijk 1 team 

actief. De jeugd voetbalt samen met onze buren uit Witteveen samen in onze 

samenwerkingsvereniging WNBC. Wil je liever de club wel steunen maar niet meer 

voetballen dan ben je ook welkom als niet spelend-lid of donateur of bij de ‘Club van 50’. 

Ben je nieuwsgierig , heb je een vraag, wil eens meetrainen? Stuur dan mail naar 

mennovanderzwaag@hotmail.nl of stuur een app naar 06-51270240. 

Ook willen we nogmaals onder de aandacht brengen het steunen van de club via de 

Vriendenloterij en nu ook samen met de Bankgiro loterij. Doe je mee aan deze loterij dan 

graag bij de Vriendenloterij melden dat je onze club wil steunen. Op deze wijze ontvangt 

de vereniging een bedrag van de loterij terwijl jij niets meer betaald voor een lot. 

Supporteren van onze voetballers kan bij elke wedstrijd waarbij normaliter elke 14 dagen 
een thuiswedstrijd op ons eigen sportpark. Het 2e teams start veelal om 13.30 thuis en het 
1e team standaard om 14.30 uur. We zien je graag eens langs de lijn. 

________________________________________________________________________ 

Voortgang fitnessruimte 

Zoals eerder vermeld zijn we begonnen met het bouw klaar maken van de peuterspeelzaal. 
Inmiddels kunnen we voorzichtig beginnen met opbouwen! Dirk Tump van Tump Techniek 

gaat een afzuigsysteem plaatsen die aan alle moderne eisen voldoet. Zeker na de 
coronapandemie is dit een belangrijke vereiste! Daarna kan bouwbedrijf Hilberink de 

ruimte verder opbouwen en afwerken. Als dit klaar is kunnen we de ruimte vullen met 
nieuwe fitnessapparatuur. Hierover zijn we in gesprek met een partij waarbij we 
ondersteunt worden door Remco Wolsink. Remco is een expert op het gebied van sport en 

fitness en heeft ervaring met personal training.  
Al met al worden er weer mooie vorderingen gemaakt! 

 
U heeft het misschien al op facebook voorbij zien 
komen: 29 oktober houden we een uitgebreide 

presentatie over de ideeën, voortgang en realisatie van 
de fitnessruimte. Iedereen is welkom vanaf 19:30 uur 

in dorpshuis De Heugte. We starten de presentatie om 
20:00 uur. Na tijd is er uiteraard ruimte om vragen te 
stellen.  

Tot dan! 
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Jaarvergadering Plaatselijk Belang “de Vooruitgang” woensdag 20 Oktober 
2021 

De vergadering is alleen toegankelijk voor leden van de vereniging.  

De algemene Ledenvergadering van Plaatselijk Belang wordt gehouden op woensdag 20 
oktober om 20.00 uur in het dorpshuis “de Heugte” in Nieuw-Balinge. 

Agenda: 

1) Opening.  

2) Notulen van de jaarvergadering van (15 april) 21 September 2020  

3) Ingekomen stukken. 

4) Verslag penningmeester  

5) Verslag van de kascommissie. 

6) Benoeming nieuw kas commissielid. 

7) Jaarverslag werkzaamheden 2020 en activiteitenplan 2021. 

8) Wisseling(en) in het bestuur. 

9) Lijst van aftreden 

10) Rondvraag  

11) Sluiting 

 

Notulen jaarvergadering Plaatselijk Belang “de Vooruitgang” Nieuw-Balinge, in dorpshuis de 
Heugte  21 September 2020. 

Opkomst in corona perspectief:  5 leden mochten we begroeten, zodat inclusief de 6 

(gaande en komende) bestuursleden het gezelschap 11 personen groot was. 

 

1)  Welkomstwoord van de voorzitter 

 

2)  Verslag jaarvergadering 2019 zonder nadere bespreking goedgekeurd 

 

3)  Ingekomen stukken:  Brief inzake het vervallen van de jachtvergunning. Enig 

geroezemoes zonder tot een eenduidige conclusie te geraken. 

 

4)  Samenvatting van de penningmeester: Alles oké en er is nog ca €24.000,- in kas. 

 

5)  Controle van de kascommissie leidt tot goedkeuring, dus verleent de vergadering de 

penningmeester decharge. 

 

6)  Femmy Bos is bereid als nieuw lid van de kascommissie aan te treden en wordt als 
zodanig aangesteld. 

 

7)  De voorzitter geeft een globaal overzicht van de activiteiten in het afgelopen jaar.     

Reactie uit de vergadering: ingeval er opnieuw een sport carrousel  
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georganiseerd wordt is het wenselijk een wat lagere deelnameprijs te hanteren om meer 
jongeren te trekken.  

 

8) De beoogde nieuwe voorzitter, Bennie Slomp, geeft wat voorzetten voor  

(mogelijke) activiteiten in het seizoen 2020/2021: 

*Nogmaals met natuurmonumenten in contact over de jachtvergunning  

*Dorpszorg nieuw leven inblazen  

*Verkeersregeling maiscampagne  

*Nieuwe fietspaden  

*Sportzaal is ca 45 jaar oud - dus is het zo langzaamaan tijd voor                

nieuwbouwplannen (taak gemeente)  

*Intussen Gemeente ertoe bewegen om de ventilatie in de huidige sportzaal in orde te 
maken  

* Onderhoud duofiets is goed geregeld  

*Onderhoud van die website “dorpnieuwbalinge.nl”  wordt verzorgd door SUBBS. 

#Uit de vergadering: graag oude website bewaren - dus indien mogelijk      koppelen aan 

de nieuwe website. 

#Femmy Bos verzorgt een actueel welkomstboekje dat bij een bezoekje aan    nieuwe 
inwoners wordt overhandigd, meteen een gelegenheid om bij die nieuwe inwoners het 

lidmaatschap van Plaatselijk Belang onder de aandacht te brengen. 

 

9) Onder welgemeende dankzegging wordt van de bestuursleden Marianne Wielink en 
Johan Vissia afscheid genomen, ondersteund met een enveloppe en bloemen.   

Nogal ontredderd verklaarden beiden niet te weten waar ze in vredesnaam in de toekomst 

hun tijd en energie aan moeten besteden. Het nieuwe bestuur voorziet voor hen dan ook 
een volwassen zwart gat, alsmede serieuze ontwenningsverschijnselen. 

 

10) De vergadering besluit zonder stemming, maar met algemene goedkeuring, tot 
aanvaarding van de voorgestelde bestuurssamenstelling, die er als volgt uitziet: 

         - Ton Bemener    (was al bestuurslid) 

         - Bennie Slomp.   (nieuw) 

         - Freddy Oelen    (nieuw) 

         - Jacob Huizenga (nieuw) 

 

11) Rondvraag: Albert Wielink vraagt aandacht (actie?) voor Hoornaars in speeltuin 
Voornweg. 

 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering. 

Tot volgend jaar!   Dan vast en zeker met een massale opkomst!!! 

 

Naschrift:  Jacob Huizenga heeft 15 oktober laten weten zijn benoeming niet te aanvaarden 

en is, anders dan bovenvermeld, dus geen bestuurslid. 
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Nieuws vanuit IKC Meester Siebering 

Groep 3, 4 en 5 

Digitaal werken op school.  

De basisschool wordt steeds digitaler, net zoals de 

huidige generatie steeds digitaler wordt.  
Je kunt dus wel zeggen dat de basisschool meegroeit met de jeugd van tegenwoordig.  
Dat betekent niet dat we helemaal niets meer op papier doen. 

Schrijven, taal en spelling zijn nog steeds vakken die wij voornamelijk op papier uitvoeren.  
Rekenen is vanaf groep 4 grotendeels digitaal maar ook daar zorgen wij met regelmaat 

voor verwerking op papier.  
 
Tijdens de lockdowns hebben we gemerkt hoeveel profijt we ervan hebben dat er al zoveel 

gedigitaliseerd is.  
Maar wat is er nou eigenlijk allemaal al digitaal voor 

groep 3, 4 en 5?  
Hieronder volgt een overzicht.  
 

We werken met een weektaak. Voor groep 3 is deze in 
het begin van het jaar nog op papier maar in de loop 

van het schooljaar gaan zij, net als groep 4 en 5, 
werken met een digitale weektaak. 
 

Op hun chromebook kunnen ze per dag zien op 
welke momenten er instructie is en welke taken 

zelfstandig gemaakt mogen worden. Heb je iets 
gemaakt? Dan vink je dit af.  
 

 
 

 
 

 
Ook is er op de weektaak een kopje 
weekopdrachten. Hier kunnen de kinderen 

werk vinden dat geheel zelfstandig kan en 
dat ze zelf in de loop van de week mogen 

plannen als hun reguliere werk van de dag 
af is.  
 

De leerkracht kan precies zien welke kinderen welk werk hebben gemaakt en afgetekend.  
 

 
Ook bepaalde vakken worden digitaal gemaakt.  
 

Voor groep 3 is dit de software die bij het leren lezen 
hoort. Dit mogen ze maken als ze hun gewone werk van 

de dag af hebben. Je eigen computer en oordopjes 
hebben is natuurlijk ontzettend stoer, dus dit is een taak 
waar groep 3 altijd heel erg naar uit kijkt. 

In de loop van het jaar zullen zij steeds meer opdrachten 
voor andere vakken op de computer mogen doen.  
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Groep 4 en 5 maken dagelijks rekenen op de computer. Taal is om de dag of om de twee 

dagen een digitale opdracht. Ook hebben we op de weektaak digitale 

opdrachten staan zoals bijvoorbeeld 

Engelse spelletjes en opdrachten of 

tafels oefenen. De leerkrachten 

kunnen bij rekenen precies zien 

welke kinderen de opdrachten van de 

betreffende dag af hebben en wat ze 

wel of niet moeilijk vonden. Ook is ons rekenprogramma adaptief. Dat 

betekent dat het programma zelf bij houdt hoe de kinderen de 

opdrachten maken en stelt het aan de hand daarvan het niveau van 

de zelfstandige opdrachten bij.  

Wat doen we verder nog aan digitale vaardigheden?  
- We zoeken voor wereldoriëntatie informatie op via google en wikikids.  

- We gebruiken de Beebots bij verschillende soorten opdrachten, dit kan rekenen of 

taal zijn maar ook wereldoriëntatie.  

- We maken presentaties en verhalen via Google presentaties en Google Documents.  

- Op het digitale schoolbord kijken we programma’s van schooltv en van het 

jeugdjournaal.  

- Instructies voor lezen, rekenen, spelling en schrijven worden gedaan met hulp van 

het digibord.  
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Herfstrecept: Gevulde pompoen met andijvie 
 
Pompoen gevuld met een mengsel van freekeh, andijvie en kaas. 

Een lekker hoofdgerecht voor 4 personen.  
Voorbereiding van 15 minuten plus een oventijd van 40 minuten.  
 

 

 
 

Ingrediënten: 
2 Hokkaido pompoenen 
250 gr andijvie 

1 uitje, gesnipperd 
2 teentjes knoflook, fijngehakt 

125 gr freekeh 
75 gr rozijnen 
50 gr geraspte kaas 

peper en zout 
gemalen komijn 

 

Wat is freekeh? 
Freekeh is en graansoort uit het Midden-Oosten. Het is tarwe, op een andere manier bewerkt. 
Freekeh is harde tarwe die onrijp wordt geoogst en vervolgens in de zon wordt gedroogd. 
Daarna wordt het graan geroosterd en tegen elkaar gewreven. Tenslotte wordt het in stukjes 
gebroken. Het roosteren zorgt voor een nootachtige smaak. Doordat Freekeh geoogst wordt als 
het nog onrijp is, heeft de graansoort een hoge voedingswaarde. 
  
Bereiding: 

Verwarm de oven op 200 graden. Halveer de pompoen en schraap de pitten en draden 
eruit. Leg ze op een bakplaat, besprenkel met olie en bestrooi met peper en zout en zet ze 

25 min in de oven. Kook ondertussen de freekeh gaar. Fruit het uitje en de knoflook aan in 
een koekenpan of wokpan. 
 

Voeg de andijvie toe en laat slinken. Schep de freekeh en de rozijnen erdoor. Breng het 
mengsel op smaak met komijn, peper en zout. Schep de vulling in de pompoenen en 

bestrooi met kaas. Zet de gevulde pompoenen nogmaals 15 minuten in de oven tot de 
kaas gesmolten is. 
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Nieuws van Bi’j Oons 
 
Dag allemaal, 

 
Het mag  best gezegd worden: ondanks corona 
hebben we een leuke zomer gehad! Dagelijks 

wandelaars en fietsers op ons terras en ook de 
boekingen voor feestjes komen met regelmaat 

binnen. Het geeft de burger weer moed zullen 
we maar zeggen! 
 

De kerstmarkt komt alweer snel dichterbij! 
Belangrijk om te weten is dat je nog steeds een 

kraampje kunt huren voor die dag. Je kunt een 
kraam reserveren via tel: 06-25390885. 
 

Iets anders: we merken steeds vaker dat met 
name oudere mensen de behoeft hebben aan 

een soort “tafeltje-dekje” concept in het dorp. 
Daarom is het belangrijk om te weten dat we u 
dagelijks, of in overleg, kunnen voorzien van 

een verse warme maaltijd. Dit zou ook een 
uitkomst kunnen zijn voor boeren, die in 

oogsttijd tijd te kort komen om te koken voor 
zichzelf of personeel. U kunt hiervoor contact 
opnemen met Aukje via 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: 06-25390885, dan 
zorgen we dat er vrijdag een bord voor je klaar 
staat! 

 

 
 
 
 
Voor Hapjesschalen…        IJs…    En lekkernijen… 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Vrijdag 15 okt:          

Hutspot en zuurkool 

Vrijdag 5 nov: Snert en 

bruine bonensoep 
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Hallo schoolfonds leden / vrienden van Kits Primair! 
 
Het is inmiddels al even geleden dat wij de vrijwillige bijdrage bij de leden hebben 

opgehaald. Maar nu kan het weer en onze bode Ina staat bij wijze van spreken in de 
startblokken om het bij u op te halen. 
Ondanks dat we geen geld hadden opgehaald kon vanuit de kas toch nog een mooie 

bijdrage geleverd worden aan bijzonder les en speel materiaal waar men graag mee wil 
gaan werken. Dit werkt heel goed voor de kinderen volgens de leerkrachten. Ze zijn er heel 

blij mee!  

Wij maken dit nu bekend omdat veel mensen tegenwoordig weinig of geen geld meer in 
huis hebben? Daarom ons vriendelijk verzoek, na dat u dit leest in Kontakt komt Ina eraan 

en zij hoopt natuurlijk dat u dan de vrijwillige bijdrage klaar heeft liggen En de kinderen 
zijn u dankbaar dan kan er weer iets leuks met de opbrengst gedaan worden. 

Wij hebben vertrouwen in uw medewerking! 
 
Met vriendelijke groet, 

Het schoolfonds bestuur van Kits primair. 
________________________________________________________________________ 
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YOGA SAMEN                
 
Dit interactieve en vrolijke uur, richt zich op de ware betekenis van yoga: verbinding 
 

Of je een (groot-) ouder, verzorger bent, of je lenig of stijf bent, of je yoga ervaring hebt of 
yoga nieuw voor je is, iedereen kan meedoen. 

 
Door het drukke leven schiet persoonlijke aandacht er nog wel eens bij in. 
Door samen yoga te doen en ervaren leer je elkaar te vertrouwen op een ontspannen en 

speelse manier.  
Het is een leuke ongedwongen manier om met het kind in verbinding te zijn.  

In deze workshop is de aandacht volledig op elkaar.  
Op deze manier voelt het kind zich gezien, voelt het zich veilig en dat stimuleert de 
ontwikkeling en zelfvertrouwen.  

Door  aandachtig samen te zijn, laat je als ouder weten dat je geïnteresseerd bent in je 
kind en dat je wilt weten hoe hij/zij zich voelt.  

Samen werk je op een speelse manier aan contact en vertrouwen, je grenzen aangeven en 
respecteren, ademspel, yoga- en ontspanningsoefeningen, visualisatie en massage. 

Het is nooit een wedstrijd, je doet het op jouw manier. 
Ook als er meerdere broertjes en of zusjes in het gezin zijn is het voor het kind en voor de 
ouder fijn om één op één aandacht te geven en te ontvangen. 

 
WANNEER: 

Zondag  10 oktober   13.00 – 14.00 uur – 5 t/m 11 jaar 
 
WAAR: Yoga studio 

De Breistroeken 33 
Nieuw-Balinge 

 
Deelnemen en kosten € 16,00 ( volwassene + kind ) 
Opgave: bodyfit@live.nl  - 06 216 36 165   

Opgave t/m 8 oktober o.v.v. je naam en van je 
zoon/dochter 

Minimaal 4- max 6 deelnemers 
Nog vragen? Mail of bel me gerust. 
 

www.yogasport-hoogeveen.nl 
 

! Let op: Restitutie is niet mogelijk, wel mag je iemand in jouw plaats laten gaan. 
________________________________________________________________________ 
 

Hondenpoep afval bakken  

 

De vraag om hondenpoep afval bakken te mogen plaatsen 

ligt op het moment bij de gemeente, zodra deze 
toestemming geeft zullen de bakken geplaatst worden op 
de Mantingeweg, Meeuwenweg, 

Breistroekenweg/Wolvenhaar en Bungalowpark. 
 

Op de vraag zijn er mensen uit het dorp bereid deze bakken te legen, kunnen wij deze 
vraag met ja beantwoorden. 
De bedoeling is om uiteindelijk Nieuw-Balinge hondenpoep vrij te maken. 

 
Vriendelijk groet, 

Bestuur Plaatselijk Belang. 
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  Christelijke school Nieuw-Balinge 
 

 
 

 
Over onverharde wegen 

Op klompjes ernaartoe 
De oudsten gingen alleen 

De kleintjes veilig met moe 
Het was negentienhonderdenzestien 

Toen de opening werd verricht 

Ook voor de kinderen van toen 
Was het onderwijs verplicht 

Wat je hier vanaf toen hoorde 
Was zingen, reken en taal 

Jaren mocht dit zo gebeuren 
We weten het nog allemaal! 
 

Zo begint het gedicht in het wandelboekje van Koffie- en theehuis Bi’j Oons, 
beheert door Jan en Aukje Slomp en hun zoon Wiljo en schoondochter Jessica.  

 
Zo velen onder ons nog weten, was 

hier de Christelijke lagere school 
gevestigd en hebben hier velen les 

gehad. 93 Jaar was er christelijk 

onderwijs in ons dorp. Maar omdat het 
leerlingenaantal te laag bleek, moest 

deze school (CBS De Morgenster) in 
augustus 2010 haar deuren sluiten.  
 

Jan en Aukje Slomp vonden een goede 
bestemming voor dit pand en besloten 

hier een koffie- en theehuis van te maken. (Meer info hieromtrent; zie hun 
advertentie elders in Kontakt). We eindigen dan ook met het laatste deel van het 

gedicht: 
Inmiddels een andere bestemming 

U kunt nu ‘Bi’j Oons terecht 
Voor een kopje thee of koffie 

Of voor een klein gerecht 

We heten u heel graag welkom 
En wensen u veel plezier 

Hetzij bij het genieten van uw koffie 
Of tijdens uw wandeling hier! 
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                                                                   Activiteitenkalender 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

                             

                             
                                                           2021 

 
 

 

                           OKTOBER 
 

5 oktober               Vrouwenvereniging Herv. Kerk 
 

10 oktober             Yoga samen 
 
20 oktober             Jaarvergadering Plaatselijk belang 

 
                           23 oktober             Spooktocht 

 
26 oktober             Vrouwenvereniging Herv. Kerk 
 

29 oktober             Presentatie fitnessruimte 
 

30 oktober             Bingo De Heugte 
 
 

 
                           NOVEMBER 

 
                           9 november           Vrouwenvereniging Herv. kerk 
 

                           23 november         Vrouwenvereniging Herv. Kerk 
 

                           27 november         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 

 

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 

 

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 

 

 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 

 

● Zondag 10 oktober  

9.30 uur Ds. G.J. Capellen 

14.30 uur Ds. G.J. Capellen 

●Zondag 17 oktober  

9.30 uur Ds. C. Cornet 

14.30 uur Ds. C. Cornet 

●Zondag 24 oktober  

9.30 uur Ds. J. Bos 

14.30 uur Ds. J. Bos 

●Zondag 31 oktober  

9.30 uur prof. dr. A. Huijgen 

14.30 uur Ds. P.D.J. Buijs 

●Woensdag 3 november(dankdag) 

14.30 uur Ds. C. Cornet 

19.30 uur Ds. C. Cornet 

●Zondag 7 november  

9.30 uur Ds. H.J.Th. Velema 

14.30 uur Ds. H.J.Th. Velema 

 

 

Wijzigingen voorbehouden. In de ochtend is er 

oppas voor de kleinsten in het jeugdgebouw ‘Het 

Anker’ 

Preekrooster 2021 

Ned. Hervormde Kerk Nieuw-Balinge 

 
● zondag 10 okt. 

10:00 uur ds. M. Noorderijk (Zetten-Andelst) 

15:00 uur ds. T. Beekman 

●zondag 17 okt. (begin herfstvakantie) 

10:00 uur ds. G.H. Koppelman (Wapenveld) 

15:00 uur ds. J. Harteman (Kampen) 

●zondag 24 okt. (einde herfstvakantie) 

10:00 uur ds. J. Veldhuijzen (Putten) 

15:00 uur ds. M. Krooneman (Noordhorn) 

●zondag 31 okt. 

10:00 uur ds. T. Beekman 

15:00 uur ds. W.C. Zuijderduijn (Rijssen) 

●woensdag 3 nov. (Dankdag) 

14:00 uur ds. T. Beekman 

19:30 uur ds. P.J. den Admirant (Apeldoorn) 

●zondag 7 nov. 

10:00 uur ds. M. van de Ruitenbeek (Wilnis) 

15:00 uur ds. G.H. Nijland (Mastenbroek) 

 

 

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 

13 okt      ORANJE           3 nov   GROEN 

15 okt      GRIJS             10 nov  ORANJE 

20 okt      GROEN           12 nov  GRIJS 

27 okt     ORANJE           17 nov  GROEN 

Contactgegevens Humanitas  

• Midden-Drenthe 

   midden-drenthe@humanitas.nl 

• Zuid-Drenthe 

   zuid-drenthe@humanitas.nl 

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

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!  

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 

  

www.middendrenthe.nl > Afvalwijzer 

 

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 

 

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 Ziekenhuis Groen. (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 

• 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 

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  

 

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) 

  

Vertegenwoordiger van het schoolteam: 

Tel. (0528) 32 13 55 

Kindcentrum Siebering (0-12 jaar) 

Voor opvang van uw kinderen en/of ter 

voorbereiding op de basisschool. 

 

*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.  

 

*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 

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! 

Voor het toevoegen in de app van 

openingstijden kan je Aline Koekoek een 

appje sturen. 06-83273270 

 

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: 

 

Voorzitter: Menno van der Zwaag (06-51270240) 

Secretariaat: Winfred Sallomons (06 22331414) 

Penningmeester: Richard Kats: (06-52715544) 

 

Bestuursleden: 

Dirk Tump (06 52662877) 

Chris Schutte (06-55621935) 

 

Website: www.svnieuw-balinge.nl 

 

Openingstijden dorpshuis de Heugte 

 

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 

 

Snacks kunnen op vrijdag en zondag ook 

telefonisch besteld worden: (0528) 321300 

Het dorpshuis is op alle dagen, voor diverse 

activiteiten, geopend op afspraak.  

 

U kunt ons bereiken op (0528) 321300 of 

per e-mail: infodeheugte@gmail.com 

Voor meer info kijk op 

www.dorpnieuwbalinge.nl/dorpshuis 
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Bestuur: 

Heidi Koekoek (voorzitter)  06 57952950 

Linda Lunenborg (secretaris) 

Evelien Sok (penningmeester) 06 10605866 

Mariska Schonewille (lid) 

Gerlinda Mulderij (lid) 

 

Tijden: 

Volleybal: 

Maandag:    19:00-21:00 dames volleybal 

Dinsdag:     19:15-20:00 uur  mini's 

                  20:30-21:30 uur heren volleybal 

Gymnastiek: 
Donderdag: 17:00-17:45 uur     groep 1 

                  17:45-18:30 uur    groep 2 

                  18:30-19:15 uur     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! 

 

Welzijnswerk Midden-Drenthe 

Welzijnswerk is er voor alle inwoners van de 

gemeente Midden-Drenthe. U kunt met al 

uw vragen op het gebied van wonen, welzijn 

en zorg bij ons terecht. Maar ook met 

vragen over bijvoorbeeld mantelzorg, 

vrijwilligerswerk en leefbaarheid.  

Vanaf 1 januari 2018 kunt u ook bij ons 

terecht voor maatschappelijk werk 

(voorheen SPINN). 
-U kunt ons bellen van maandag tot en met 

donderdag van 08.30 – 13.30 uur en op 

vrijdag van 08.30 – 12.00 uur op 

telefoonnummer 088 16 51 200.  

-U kunt een e-mail sturen naar: 
beilen@welzijnswerkmd.nl 
smilde@welzijnswerkmd.nl 
westerbork@welzijnswerkmd.nl 
-Of ons bezoeken: 
*Karspelstraat 5, 9411 ND Beilen 
*Stuurboord 1, 9422 HT Smilde 
*Burg. v. Weezelplein 10, 9431 AG 

Westerbork 

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! 

 

www.kapsalon-priscilla.nl 

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 

plaatselijkbelangnieuwbalinge@gmail.com 
 

Anne Hekker; IJzer en metalen 

 

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 

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. 

 

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! 

 

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. 
 

 



Dorpsblad Kontakt 2019 43 

 

 




