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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 over de fitnessruimte
Nieuws vanuit IKC de Siebering
Verslag van extra bijeenkomsten 60+
Weer lekkere menu’s vanuit onze
horeca
Weer wat activiteiten op de kalender
Felicitaties maar helaas ook verdrietig
nieuws
Natuurlijk weer een nieuwe ‘in
kontakt met…’

En… nog veel meer.
Veel leesplezier!
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Raadselspel
Vorige maand zochten wij naar een woord wat in de verticale gekleurde balk komt te staan.
Het antwoord is: NETWERK

We hadden deze maand maar 3
inzenders met het juiste
antwoord.
De winnaar van deze maand is:
Anneke Oelen.
Van harte gefeliciteerd Anneke, de
prijs komt snel jouw kant op!

Voor de maand september hebben wij weer een breinbreker.
Welke letter moet er op de puntjes worden ingevuld om de rij logisch af
te maken?

M J J A …………

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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Hallo allemaal!
Eindelijk weer een beetje meer naar
normaal, dus ook de cursus
herhalingscursus Reanimatie mag weer
gegeven worden!

PRIKBORD

Reanimatie herhaling cursus
Wanneer: Dinsdag 14 september
Tijd: Start om 19:30u (19:00u zaal open)
Waar: Dorpshuis “De Heugte”.
Opgeven via: nettyzilver@gmail.com of
via 06-40900942

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

Verdrietig nieuws
Wij van de redactie ontvingen in
juli een mailtje met verdrietig
nieuws:
Ik wil jullie als redactie toch even
laten weten dat Alexandra op 2
juli is overleden. We zagen het al
een tijd aankomen. Ze heeft het
de laatste maanden toch nog erg
moeilijk gehad, maar we hadden
goede ondersteuning van de
huisarts en later ook nog een
korte tijd van de thuiszorg.
Ze heeft enorm veel plezier
gehad aan het schrijven van haar
stukjes, en was daar heel trouw
in!
Dick van ’t Veer
Alexandra was inderdaad jaren
een trouwe columniste binnen
Kontakt. Ze heeft lang
doorgeschreven ook tijdens haar
ziekte.
Wij wensen ook via deze weg
Dick en familie veel sterkte toe!

Hulp gevraagd
Hulp in de huishouding gevraagd.
Voor enkele uren in de week.
Uren en dag in overleg. Per half
september. Voor informatie of een
reactie kunt u bellen 06-22619504
J. Huisjes
Looveen 17
9418 TC Wijster
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Op de bakfiets door Drenthe tijdens de Nationale sportweek.
In de week van 17 tot 26 september is het nationale sportweek in alle Drentse
gemeenten.
Voor het derde jaar op rij is een Drentse stad host city is van de Nationale Sportweek. Dit
jaar is Coevorden één van de drie steden die de NOC*NSF Nationale Sportweek mag
hosten. Van 17 tot en met 26 september is de hele gemeente Coevorden het toneel van
sport en bewegen. Drenthe beweegt zorgt, samen met de 12 buurtsportcoachteams, voor
een spectaculair en afwisselend Drents programma. Met een speciale bakfiets gaan we door
de 12 Drentse gemeenten in de Sportweek,
waar iedere dag een actief programma zal
zijn. De Nationale Sportweek vindt vlak na de
zomervakantie plaats, we hopen dat de
scholen en de sportverenigingen het
(school)jaar zonder maatregelen kunnen
beginnen. Samen willen we deze speciale
week aangrijpen om na anderhalf jaar corona
maatregelen de sport weer op te starten.
Coevorden Host City ‘Weer terug naar de Sport’
Trots is de gemeente Coevorden aan de slag gegaan om een mooi programma neer te
zetten in de Nationale Sportweek. Vrijdag 17 september openen ze de week officieel met
een gezonde lunch voor genodigden. Op zaterdag 18 september staat de grote opening
voor alle inwoners van Coevorden op de agenda: het Sport en beweegfestival ‘Actief in
Coevorden’ in het centrum van de stad. Samen met alle organisatoren van de activiteiten
in de rest van de week wordt deze dag een programma neergezet om te vieren dat we
terug kunnen naar de sport! Er zijn demonstraties en workshops, sporten kunnen worden
geprobeerd en geoefend, sportaanbieders stellen zich voor; kortom proeven van de sport in
Coevorden. Noteer deze dag vast in uw agenda.
Uit onderzoek van NOC*NSF ‘Zo Sport Nederland’ blijkt dat sportdeelname in coronatijd
drastisch is verminderd. Meer dan de helft van de Nederlanders is minder gaan sporten en
een groot deel mist de gezelligheid na het sporten.
Meer informatie op nocnsf.nl/zo-sport-nederland
Op de bakfiets door Drenthe
Drenthe beweegt organiseert samen met de 12 buurtsportcoach teams een actief en
afwisselend programma. De speciale bakfiets maakt een ronde door de 12 gemeenten,
start en finish zijn natuurlijk in host city Coevorden. Iedere gemeente zorgt voor een eigen
programma dat aansluit bij de programmering in de eigen sportweek. Hou de sites van de
gemeenten of buurtsportcoachteams in de gaten voor de actuele informatie. Op drenthebeweegt.nl zullen we een speciale pagina inrichten na de zomervakantie waar een overzicht
te vinden is van de verschillende programma’s in de gemeenten en waar de route van de
bakfiets te volgen is. Heel Drenthe zal wederom in het teken staan van sport en bewegen
voor iedereen. U bent van harte uitgenodigd om mee te doen met de activiteiten die in
onze gemeenten gepland staan. Of neem een kijkje als de bakfiets bij u in de buurt
parkeert.
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Zwemmen in Nieuw-Balinge
Op de homepage
van de site van
onze IJsvereniging
staat: ‘De ijsbaan van NieuwBalinge is gelegen in het prachtige
natuurgebied “Het Mantingerveld” en is
geheel omgeven door bomen. Van
oorsprong is het een ven die later is
bijgewerkt. De diepte is tot ongeveer 1
meter. Het water is schoon. Je kunt er
zwemmen, vissen, schaatsen. De ideale
recreatieplas!’
Wij kunnen ons gelukkig prijzen dat de
jeugd een mogelijkheid heeft om in eigen
dorp nog te kunnen zwemmen. De ijsbaan
is bij iedereen bekend als je ’s zomers wilt
vissen of zwemmen. Daar wordt ook jaarlijks door velen gebruik van gemaakt.
Voor een jaar of 50-60 terug waren we min of
meer omringd door zwemplassen. De foto
hiernaast is genomen ongeveer halverwege
jaren zestig. Het zwemplasje met strandje
werd in de zomer druk bezocht door de
kleinsten met hun ouders. Dit plasje bevond
zich langs de Mantingerweg, net even voorbij
de ijsbaan.

De oudere, grotere jeugd kon voor hun vis- en
zwemplezier ook bij het Mekelermeer terecht.
Het Mekelermeer, inmiddels beschermd
natuurgebied, werd vroeger niet alleen druk
bezocht door vele inwoners van NieuwBalinge, maar ook veel bezoekers van buiten
Nieuw-Balinge kwamen hier zwemmen en hun
strandvertier zoeken, zoals op de foto
hieronder is te zien.
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Op het ‘strand’ bij het Mekelermeer. V.l.n.r.: Kees Wielink
Czn, Evert Sok, Dirk vd Sleen, Bertus Wassen en Henk
Dijkhuis
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Onderwerp: Uitzicht belemmerende of overhangende beplanting.
In het park de Breistroeken hebben wij geconstateerd dat er vanaf meerdere percelen
hinder is van overhangend groen richting de openbare weg. Dit levert hinder op voor de
weggebruiker.
Met deze brief verzoeken wij u om de overhangende beplanting te snoeien of te
verwijderen.
Motivering
De gemeente is als wegbeheerder verantwoordelijk voor het veilige gebruik van de
openbare weg. Het is volgens artikel 2:8 in de APV verboden om hinderlijke beplanting te
hebben zodat het vrije uitzicht wordt belemmerd of dat er op andere wijze hinder of gevaar
ontstaat.
Vervolg
Medio oktober controleren wij of er voldaan is aan het verzoek. We rekenen op uw
medewerking!
Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jan Soegies, toezichthouder groen, te
bereiken op telefoonnummer 0593 539 720 of email: j.soegies@middendrenthe.nl

_____________________________________________________________________________________
Fitnessruimte
Het is alweer een tijdje geleden dat we verslag hebben uitgebracht van de vorderingen van
de fitnessruimte. Deels komt dit omdat er niet zoveel te melden was omdat we de uitkomst
van bepaalde fondsen moesten afwachten. Inmiddels zijn er weer aardige vorderingen
gemaakt, vandaar een update!
Voor de zomer hebben we een enquête aangeboden via facebook en via Kontakt. Maar
liefst 137 enquêtes zijn er ingevuld, waarbij 130 mensen hebben aangegeven gebruik te
gaan maken van de fitnessruimte. Dit is uiteraard heel erg goed nieuws. Dat niet alleen, we
hebben ontzettend veel informatie gekregen en aan de hand hiervan gaan we een structuur
opzetten. Uiteraard is de werkgroep hierbij ook betrokken.
We hebben inmiddels een dusdanig geldbedrag opgehaald dat we zijn begonnen met het
bouw klaar maken van de peuterzaal. Bepaalde wanden hebben we verwijderd zodat we
een mooie ruimte kunnen creëren. De vrijwilligers die ons daarbij geholpen hebben zijn we
enorm dankbaar! Met veel zorg en precisie hebben ze ons ontzettend geholpen!
Op deze manier wordt de
fitnessruimte steeds concreter.
We hopen in het volgende
Kontakt weer vorderingen te
kunnen melden.

8
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Felicitatiepagina

13 juli 2021 waren wij 65 jaar getrouwd.
We hebben een ontzettende leuke dag
gehad.
Mede door alle felicitaties, bloemen,
cadeautjes en bezoekjes.
Hiervoor willen wij iedereen hartelijk
bedanken.
Koert en Jo Sok

Mijn mooie vrouw Chrystel die onlangs voor
het eerst moeder is geworden van onze
prachtige dochter Maud, is op 5 september 30
geworden!
Van harte gefeliciteerd!
Maarten Mennen
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Wie ben je, waar woon je en met wie?

In ‘Kontakt’ met…

In deze vaste rubriek komen
wij in contact met een
dorpsgenoot.
Deze maand komen wij in
contact met Ton Bemener

Ik ben Ton Bemener. Ik woon aan de
Haarweg 67 met Erica en onze kater, Koos
Wat doe je voor (vrijwilligers-)werk,
opleiding of voor de hobby?
Ik ben penningmeester bij Plaatselijk Belang.
Ik heb altijd als technicus in het theater
gewerkt.
Hoelang woon je al in Nieuw-Balinge?
Ik woon inmiddels 17 jaar in Nieuw-Balinge.
Wat vind je het mooiste aan wonen in
Nieuw-Balinge?
De rust en de natuur.
Wat is er minder fijn of wat mis je op het
dorp?
Ik mis winkels. Toen ik hier kwam wonen was
de winkel van Jan de Buck er nog.
Lees je Kontakt altijd? Zo ja online of het
krantje?
Ja, ik lees altijd het krantje.
Wat maakt jou blij?
De mensen in het dorp.
Wat maakt jou boos?
Dat we nog steeds geen kabinet hebben.
Heb jij een bucketlist, wat wil je nog heel
graag doen?
Ik ben mijn oldtimer aan het opknappen.
Ligt jouw toekomst ook in NieuwBalinge?
Jazeker.

12
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Wat keuze vragen, wat voor type ben je?
o Koffie
x Thee?
x Alcohol

o Fris?

o Ochtend

x Avond?

o Sporten

x Luieren?

x Kat

o Hond?

o Zomer

x Winter?

x Buiten werken o een kantoorbaan?
o Luxe hotel x 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?

Ton bedankt voor je openheid!
Volgende maand komen we in contact met een andere dorpsgenoot.
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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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Nieuws vanuit IKC Meester Siebering
We zijn weer begonnen…
Afgelopen maandag 23 augustus mochten we de
kinderen weer in ons IKC verwelkomen. De juffen en
meester waren al een weekje eerder flink aan de slag gegaan om alles goed voor te
bereiden en klaar te maken voor een goede start.
Maandag was het zo ver. Heerlijk om al die koppies weer te zien, sommige kinderen waren
wel 10 cm langer dan voor de vakantie, het was een heerlijke dag met prachtig weer.
Er zijn wat versoepelingen wat betreft Corona en daardoor kunnen we weer op de
ochtenden op het leerplein werken. De kinderen hebben dan afwisselend instructielessen
van hun meester of juf (in een lokaal) en vervolgens gaan ze zelfstandig werken op het
leerplein (daar is ook altijd een juf of meester aanwezig om af en toe even te helpen). Het
was voor iedereen wel weer even wennen, het was natuurlijk al even tijdje geleden dat de
meester, juffen en kinderen zo gewerkt hadden. Iedere dag ging het een beetje beter en
vrijdag was bijna iedereen weer helemaal gewend.

Ook de juffen van de peuters en
BSO zijn in de vakantie flink aan
de slag gegaan. Zij hebben een
extra lokaal in orde en mooi
gemaakt. Nu hebben de juffen
meer ruimte om activiteiten met
de peuters te doen en hebben de
BSO-kinderen nu een eigen hoek
om te chillen.

De peuters waren erg enthousiast
over de nieuwe klas en hebben
samen met Puk alle hoeken goed
bekeken. Wat kan je doen in de
huishoek en hoe het de hoek
waar alle boeken liggen? De
peuters wisten het goed te
vertellen aan Puk.
Ook de kinderen van de bso zijn
blij met hun nieuwe ruimte. Ze
vinden het fijn een eigen ruime
plek te hebben.

18
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De kleuters zijn de eerste week ook goed
begonnen! Onder de deur van het
buitenspeelhok, hadden 15 kleine padjes zich
verschanst. Deze kleintjes hebben we 's
middags verhuisd naar de kikkerpoel.
Lopend in het zonnetje, onderweg van alles
ziend, hebben we ze naar hun nieuwe thuis
gebracht.
Daar roerend afscheid van hen genomen en
met een mooie wandeling over de paars
bloeiende heide, weer terug naar school. Lang
leve Drenthe!
We hopen op een goed jaar zonder lockdown,
met leuke, spannende activiteiten en…………
dat we vooral veel mogen leren!
We hebben er in iedere geval weer heel veel
zin in!

~~~~~~~~~~~~~
Dag allemaal,
Een nieuw gezicht op de school in NieuwBalinge. Even voorstellen dus!
Mijn naam is Greetje Hamminga. Ik woon
samen met mijn man, twee kinderen en een
heleboel huisdieren in Assen. Mijn kinderen
zijn tien en twaalf jaar oud. De jongste zit in
groep 7 en de oudste gaat dit jaar naar het
voortgezet onderwijs.
In mijn vrije tijd wandel ik graag. Ik ben dan ook vaak met onze hond ergens in de natuur
te vinden. Ik hou ook van lezen, piano spelen, films kijken en van lekker uit eten gaan.
Een aantal jaren geleden besloot ik om te stoppen met mijn werk in de culturele sector en
me om te laten scholen tot leerkracht basisonderwijs. Dat was een schot in de roos. Ik vind
het onderwijs ontzettend leuk en ik voel me er helemaal in thuis. Werken met kinderen is
gewoon ontzettend leuk!
Tot aan de kerstvakantie ben ik op dinsdag, donderdag en vrijdag op de school in NieuwBalinge. Daarnaast werk ik op maandag nog op het Hieker Nust in Hijken.
Dat was heel even in het kort iets over mijzelf. Wil je nog iets weten? Vraag het gerust!
Deze week heb ik al heel fijn gewerkt met de kinderen en de collega’s. Het is een gezellige
club waar ook hard gewerkt wordt. Ik ga het hier dan ook zeker naar m’n zin hebben!
Groetjes
Juf Greetje
Juf Lianne is inmiddels bevallen van een gezonde zoon, Sev.
Lianne, Maarten en grote zus Bo van harte gefeliciteerd!
Dorpsblad Kontakt 2021
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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 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” NieuwBalinge, 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
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
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*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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60 + actief bijeenkomsten!
Normaal gesproken loopt het seizoen van September tot en met Mei!
Maar dit jaar liep het anders. Met de actie van Welzijnswerk Midden – Drenthe “ Ouderen
aan zet” was er wat extra geld om iets leuks te organiseren. En dat hebben we dan ook
meteen gedaan in Juli en Augustus. De opkomst was groot dus de behoefte blijkbaar ook.
2 supergezellige middagen met spelletjes en een koffietafel en paar bingo rondjes en High
Tea. We hebben genoten met elkaar, de middag vloog voorbij. De prijsjes die nog over
waren hebben we in een verloting gedaan zo ging iedereen ook nog met een “lekker”
prijsje naar huis. En nu zijn we alweer in september aangekomen en hopen we door te
kunnen gaan met de bijeenkomsten. Er waren ook een paar nieuwe mensen, die ook van
plan zijn om te blijven komen als ze kunnen. En natuurlijk is bij ons iedereen van Harte
Welkom!
Tot ziens allemaal!
Margot-Jannie-Marian-Jolanda en José
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Linda stopt als redactielid
Beste trouwe lezer(s) van Kontakt,
Het nieuwe schooljaar is van start gegaan en naast 'mijn' groep 7 mag ik dit jaar een
opleiding naast mijn dagelijkse werk gaan doen. Heel erg leuk natuurlijk, maar dit betekent
wel dat ik mijn tijd daar in ga steken en helaas moet stoppen met de redactie
werkzaamheden van Kontakt. Ik vond het ontzettend leuk om te doen en om iedere maand
te zien dat de reacties op de raadsels en nieuwe input weer de inbox binnen stroomden.
Ik hoop dan ook oprecht dat Kontakt in Nieuw-Balinge zijn huidige vorm, enthousiaste
columnisten en lezers behoudt.
Via deze weg wens ik Karin, Evelien, Lisanne en Chantal nog heel veel plezier toe met het
maken van nog veel mooie edities.
Hartelijke groeten Linda Kroezen

Linda, bedankt voor je inzet!
De redactie
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Have a lovely day
Tijd voor jezelf en niets “moeten”?

Zondag 19 september
Dan is deze dag echt iets voor jou! Een dag helemaal
voor jezelf, waar tijd en ruimte is voor ontspanning en
gezelligheid, niet de drukte van alle dag en het beroep
dat op je wordt gedaan.
Gun jezelf deze heerlijke dag, alleen of neem iemand
mee.
Genieten van Yoga- Meditatie- Yoga Nidra, een
overheerlijke lunch.
Een heerlijke wandeling in het mooie Mantingerveld,
een boek /tijdschrift lezen.
Ervaring met Yoga- Meditatie is niet nodig.
Het programma ziet er als volgt uit:
10.30 uur Ontvangst: kennismaking, koffie – thee – iets lekkers
11.00 – 12.00 uur Yoga en Meditatie- Pranayama - bij mooi weer buiten
12.15 – 13.15 uur Lunch
13.30 – 14.15 uur Een wandeling- lezen, luieren- niks moet alles mag
14.30 – 15.30 uur Yin Yang Yoga – Yoga Nidra – bij mooi weer buiten
We sluiten af met koffie – thee of fris met iets lekkers en evalueren de dag.
Aanmelden & meer informatie:
kan t/m 14 september – min. 4 personen – max. 6 personen
bodyfit@live.nl - 06 216 36 165 - www.yogasport-hoogeveen.nl
De kosten zijn € 52,00 PP
Cisca Lunenborg van Melzen: is een ervaren Yogadocent en Mindfulness trainer en
meditatie docent. In haar lessen is het belangrijk dat jij mag zijn wie je bent, je eigen
grenzen respecteert.
Ze is betrokken en heeft oprechte aandacht voor jou.
Haar motto: leef je droom, droom niet je leven.
Er zijn werkgevers die de kosten voor deze dag vergoeden.
Informeer naar de mogelijkheden bij je werkgever.
Wees welkom op deze mooie dag
Cisca – Breistroeken 33- 7938 PW Nieuw Balinge- www.yogasport-hoogeveen.nl 06 216 36
165
LET OP: Restitutie is niet mogelijk, wel mag je iemand in jouw plaats laten gaan.
Na opgave krijg je een bevestiging in de mail, de aanmelding is dan definitief.
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VROUWENVERENIGING NIEUW BALINGE
In Nieuw-Balinge is er een
vrouwenvereniging van de Hervormde
gemeente. Wij komen als vrouwen van
allerlei leeftijden, dinsdagmorgens om de
14 dagen bij elkaar in "de Bron" bij de
Hervormde kerk. De morgens beginnen
om 9.45 uur en we stoppen zo rond
11.30 uur. We bespreken een gedeelte uit
de Bijbel, gaan samen zingen en ook de
onderlinge ontmoetingen vinden we erg
belangrijk.
U bent van harte uitgenodigd om eens een kijkje te komen nemen op 1 (of meerdere) van
onderstaande data:
2021
5 oktober.
26 oktober
9 november.
23 november.
7 december.
14 december (kerstviering)

25 januari 2022
8 februari
1 maart
15 maart
29 maart
12 april

Voor meer informatie kunt u bellen met Hennie Everts, tel. 0528 321218

_____________________________________________________________________________________
Woningbouw Nieuw-Balinge

Plaatselijk Belang De Vooruitgang is bezig met het
plannen van starters en seniorenwoningen.
Een kleine update voor alle belangstellenden.
Er zijn enquêtes rondgestuurd die voor het grootste
deel ingevuld terug zijn gekomen.
Er is een gesprek geweest met een lokale aannemer
en er is contact gelegd met een bouwtechnisch
bureau, waar voorbeeldprojecten door zijn
aangeleverd.
Een vervolgafspraak met beide, en onze
contactambtenaar staat in de planning.

De gemeente Midden-Drenthe is positief en wil graag
de plannen waar mogelijk faciliteren, maar heeft niet de capaciteit om heel veel
ondersteuning in de processen te bieden. Daarom hebben ze ons gelinkt aan een tweetal
professionele procesbegeleiders. Zij zijn ingehuurd door de provincie Drenthe (BOKD) om
dorpsinitiatieven met betrekking tot nieuwbouw te ondersteunen. Het eerste overleg heeft
plaatsgevonden en er zijn zeer positieve berichten.
Er is via deze weg ook toegang tot financiële middelen om de plannen tot uitvoer te
brengen.
De bedoeling is dat de grond aan de volkstuinkant van de Boekweitlaan plaats gaat bieden,
aan het benodigde aantal starters- en seniorenwoningen.
Groet, Bestuur PB “de Vooruitgang”
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Recept
Sinaasappeltaart
Heerlijke sinaasappelcake met een vulling en topping van romige sinaasappelcrème en
schijfjes sinaasappel

BAKRECEPT 30 MINTEN + 40 MIN OVENTIJD
Ingrediënten voor 12 porties
140 gr boter (op kamertemperatuur)
200 gr suiker
1 zakje vanille suiker
Snuf zout
30 gr maïzena
3 eieren (op kamertemperatuur)
200 gr bloem
1 eetlepel bakpoeder
150 ml karnemelk
1 sinaasappel
Topping:
200 gr witte basterdsuiker
250 ml water
1 sinaasappel (biologisch)
1 eetlepel amandelschaafsel
(geroosterd)
Boter crème:
250 gr boter
250 gr poedersuiker
0.5 eetlepel sinaasappelrasp
200 gr roomkaas
Benodigdheden:
mixer
Springvorm van ca 24 cm
Bakpapier
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Bereiding
Verwarm de oven voor op 180 graden. Mix de 140 gr boter, 200 gr suiker en vanillesuiker
romig met een mixer. Rasp de sinaasappel en pers het sap uit, bewaar een ½ eetlepel rasp
voor de botercrème, voeg de rest van de rasp en het sinaasappelsap toe aan het
botermengsel. Voeg een voor een de eieren toe en mix er ook doorheen.

Meng de bloem, bakpoeder, maïzena en zout door elkaar in een aparte kom. Doe dit
bloemmengsel beetje bij beetje bij het botermengsel tot het is opgenomen. Voeg dan
beetje bij beetje de karnemelk toe en mix tot een glad beslag.
Vet de springvorm in met boter en bekleed de bodem met bakpapier. Giet het beslag hierin
en bak de sinaasappeltaart ca. 35 tot 40 minuten tot hij gaar is, check dit met een
sateprikker. Laat hem daarna afkoelen.
Boen ondertussen de sinaasappel voor de topping goed schoon en snijd in schijfjes. Breng
een pannetje met 250 ml water aan de kook samen met 200 gr witte basterdsuiker. Kook
zachtjes de schijfjes sinaasappel hier 15 minuten, kook ze niet te hard of te lang anders
gaan ze stuk. Laat ze uitlekken op een bord en goed afkoelen.

Mix voor de botercrème de boter met poedersuiker en sinaasappelrasp romig met een
mixer. Voeg de roomkaas toe en mix er ook door. Snijd de afgekoelde taart horizontaal
doormidden. Verdeel een deel van de sinaasappel botercreme over de bodem en leg de
andere helft er weer op. Besmeer ook de bovenzijde van de taart. Leg de plakken
sinaasappel erop en garneer met amandel.
Tip: bewaar de sinaasappeltaart in de koelkast en haal hem een half uurtje voor serveren
eruit. Bewaar maximaal 4 dagen. De sinaasappelschijfjes zijn eetbaar, gebruik wel
biologische sinaasappel.
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Nieuws van Bi’j Oons
Dag allemaal,
Je wilt er misschien nog niet aan denken,
maar we zijn alweer bezig met de planning
van de kerstmarkt voor aankomend jaar.
Als alles gaat zoals het gaat en de situatie
het toelaat, dan willen we die gaan houden
op 12 december 2021. Je kunt weer een
plekje reserveren voor een kraam op de
markt via
tel: 06-25390885. Reserveer een plekje op
tijd, zodat je zeker weet dat je een kraam
hebt!

Vrijdag 17 sept:
Soep met brood

Daarnaast gaan we ook wat nieuws
proberen rond de kerstperiode! Je kunt
namelijk de oude vertrouwde kerstboom bij
ons kopen als je dat wilt. We gaan diverse
soorten en maten leveren, zodat er voor
ieder wat moois bij zit. Hoe exact en
wanneer dat laten we nog weten tegen die
tijd.
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!

Voor Hapjesschalen…

30

IJs…

Vrijdag 8 okt: Lasagne
en spaghetti

En lekkernijen…

Dorpsblad Kontakt 2021

Dorpsblad Kontakt 2021

23

24

Dorpsblad Kontakt 2021

Kaderscholing om senioren verantwoord te laten sporten en bewegen
Vergroot je kennis en krijg uitdagende oefenstof voor (minder) mobiele ouderen.

De gemeenten Emmen, Hoogeveen en Borger-Odoorn organiseren, ondersteund door
SportDrenthe en Stichting Goud Vereg, een kaderscholing seniorensportleider. De
gemeenten willen bijdragen aan het gezond ouder worden van hun inwoners en voeren een
actief beleid om een gezonde leefstijl te stimuleren. Bewegen is daar een onderdeel van en
het bevordert de zelfredzaamheid en zorgt voor meer sociaal contact. De vraag naar
gediplomeerd sportkader voor deze snelgroeiende doelgroep wordt steeds groter en biedt
kansen voor een (toekomstig) lesgever.
Doel van de scholing
Het vergroten van kennis over de psychische en fysieke aspecten van het ouder worden èn
het aanbieden/uitbreiden van uitdagende oefenstof voor zowel mobiele als minder mobiele
ouderen. Deelnemers die de scholing volledig hebben afgerond ontvangen een bewijs van
deelname. Bij gebleken kwaliteit kan het Galm-certificaat worden behaald.
Voor wie?
Iedereen die belangstelling heeft vóór en affiniteit heeft met het lesgeven aan senioren
nodigen we graag uit om te reageren. De voorkeur gaat uit naar mensen met een
lesgeefbevoegdheid (bijvoorbeeld PABO, ALO, CIOS, fitnesstrainers, verenigingsleiders,
zwemtrainers). De scholing is ook geschikt voor buurtsportcoaches senioren/kwetsbare
groepen en voor bewegingsagogen of activiteitenbegeleiders werkzaam in de zorg.
Start en duur
De scholing gaat vrijdagmiddag 17 september 2021 van start in sporthal de Koel in Borger.
Tijdstip: 14.15 – 16.30 uur. De scholing bestaat uit 9 bijeenkomsten van 2¼ uur, waarvan
3 kwartier theorie en 1½ uur praktijk. Daarnaast is een stage van 16 uur bij een opgeleide
seniorensportleider in de regio een verplicht onderdeel van de scholing. Bij aanvang van de
scholing wordt direct gestart met het stage-traject. Het is daarom belangrijk dat de
deelnemer vóór 17 september zelf een stageplek regelt.
Ga voor meer informatie en om je aan te melden naar: Kaderscholing seniorensportleider –
Sportdrenthe

______________________________________________________________________________
_______
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Activiteitenkalender

2021

SEPTEMBER
8 september

Oud papier

14 september

Reanimatiecursus

19 september

Have a lovely day Yoga

OKTOBER
20 oktober

Jaarvergadering Plaatselijk belang

5 oktober

Vrouwenvereniging Herv. kerk

26 oktober

Vrouwenvereniging Herv. kerk

NOVEMBER

34

9 november

Vrouwenvereniging Herv. kerk

23 november

Vrouwenvereniging Herv. kerk
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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 5 september
9.30 uur Ds, C. Cornet (VHA)
14.30 uur Ds, C. Cornet
●Zondag 12 september
9.30 uur Ds. C. Cornet (HA)
14.30 uur Ds. C. Cornet
●Zondag 19 september
9.30 uur prof. dr. H.G.L. Peels
14.30 uur prof. dr. H.G.L. Peels
●Zondag 26 september
9.30 uur Ds. J.M.J. Kieviet
14.30 uur Ds. J.M.J. Kieviet
●Zondag 3 oktober
9.30 uur Ds. C. Cornet
14.30 uur Ds. C. Cornet

● zondag 5 sep. (VHA)
10:00 uur ds. M. Aangeenbrug (Apeldoorn)
19:00 uur ds. T. Beekman
●zondag 12 sep. (HA)
10:00 uur ds. P. Vermeer (Wezep)
19:00 uur ds. P. Vermeer (Wezep)
●zondag 19 sep.
10:00 uur ds. H.G. v.d. Ziel (Waarder)
19:00 uur ds. T. Beekman
●zondag 26 sep. (opening winterwerk)
10:00 uur ds. T. Beekman
●zondag 3 okt.
10:00 uur ds. T. Beekman
15:00 uur ds. W.G. Hulsman (Genemuiden)
●zondag 10 okt.
10:00 uur ds. M. Noorderijk (Zetten-Andelst)
15:00 uur ds. T. Beekman

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 containers
8 sept
GROEN
29 sept
15 sept ORANJE
6 okt
17 sept GRIJS
13 okt
22 sept GROEN
15 okt

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

ORANJE
GROEN
ORANJE
GRIJS

Oud Papier
Oud papier wordt opgehaald door de mr.
Sieberingschool. Dat datums voor 2021 zijn:
8 september en 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

38

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 22154446)
Secretariaat: Winfred Sallomons (06 22331414)
Penningmeester: Harry Huring (06 52390333)

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:
Miranda Schutte (06 30747619)
Dirk Tump (06 52662877)
Richard Kats (06 52715544)

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:
Voorz. Evelien Sok
Penn. Fia Jager
Secr. Delia Slomp
Lid
Heidi Koekoek
Lid
Mariska Schonewille
DINSDAG; Volleybal
Jeugdvolleybal
Herenvolleybal (16+)
WOENSDAG; Volleybal
Dames Recreanten 3
Dames Recreanten 1
DONDERDAG; Volleybal
Dames Recreanten 2
DONDERDAG: gymnastiek
1e groep, vanaf 4 jaar
2e groep
3e groep

Tel.
Tel.
Tel.
Tel.

(0528)
(0528)
(0528)
(0528)

32
32
32
32

14
12
10
10

82
24
11
24

18.00 – 19.30
20.30 – 21.30
19.00 – 20.00
20.00 – 21.00
19.30 – 20.30
17.15 – 18.00
18.00 – 18.45
18.45 – 19.30

De kosten zijn: tot 18 jaar € 30,- per half jaar en
vanaf 18 jaar € 40,- per half jaar. Nieuwe leden
kunnen we altijd gebruiken. Dus: KOM EENS
LANGS ALS JE DURFT!
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!

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

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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