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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.

Dorpsblad Kontakt 2022

In deze editie van Kontakt leest u
onder andere:
Nieuws vanuit Plaatselijk Belang
Dat de peuters het thema hatsjoe
hadden.
Hoe Nieuw-Balinge heeft gestemd.
Dat er weer leuke activiteiten
georganiseerd worden.
Lekkere paasrecepten en leuke paas
uitjes.
Nieuws van de IJsvereniging.

En…
nog veel meer.
Veel leesplezier!
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Paasrecepten
Paas smoothie 10 minuten, 2 stuks.

Deze frisse smoothie is een combinatie van zoete mango en wortel, ideaal voor bij een
heerlijk ontbijt of een brunch.
Ingrediënten:
•
70 gr wortel
•
150 gr mango
•
0.5 banaan
•
150 gr yoghurt
•
150 ml sinaasappelsap
•
takjes munt
•
Blender
Bereiding
1)Rasp de wortel of gebruik wortel julienne. Meng dit met het sinaasappelsap en blend dit
in een blender al tot een glad geheel. Door deze stap zal de wortel glad mogelijk worden.
Voeg vervolgens ook de banaan en yoghurt erbij.
2)Snijd de mango in blokjes en houd een paar blokjes over voor de garnering. Voeg de
overige mango ook bij in de blender. Blend tot een gladde smoothie. Garneer met mango
blokjes en een beetje munt.
Meloenhaasjes en ananaskuikens
Deze hapjes zien er niet alleen leuk uit, ze zijn ook nog eens
supergezond.
Benodigdheden:
Fruit als, (water)meloen, ananas, appel, (lever)worst en kaas
satéprikkers
paasvormpjes
paasbord en/of glas
Steek vormpjes uit de ingrediënten en leg de fruitstukjes op
een mooi (paas)bord of prik ze aan een satéprikker en zet het
is een mooi (paas)glas.
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Spanakopita
Wat krijg je als je filodeeg, spinazie en feta combineert? Spanakopita, een Griekse
klassieker!
655 kcal, 30 min bereidingstijd, 50 min. oventijd
Ingrediënten voor 4 personen:
10 vellen diepvries filodeeg
2 tl venkelzaad
1 citroen
250 g venkelknol
15 g verse platte peterselie
22½ g verse dille
7½ g verse munt
1 bosje salade-ui

300 g Biologische feta 50+
800 g verse spinazie
1½ tl zout
2 middelgroot eieren
75 ml milde olijfolie
½ tl chilivlokken
40 g Biologisch bulgur

Dit heb je ook nodig: een rechthoekige bakvorm (20 x 30 cm) en een bakkwastje.
Aan de slag
1)Verwarm de oven voor op 190 °C. Laat het filodeeg in de verpakking ontdooien.
2)Verhit een koekenpan zonder olie of boter en rooster hierin het venkelzaad 5 min. Boen
de citroen schoon en rasp de gele schil. Maak de venkel schoon en snijd in kleine blokjes
van ca. 1 cm. Snijd ook het venkelgroen fijn. Snijd de kruiden fijn en de salade-ui in
ringetjes. Verkruimel de feta.
3)Doe de spinazie in een vergiet. Bestrooi met het zout en ‘kneed’ in 5 min. al het vocht uit
de spinazie zodat het slinkt. Doe de spinazie in een grote mengkom. Klop in een andere
kom de eieren los. Meng de eieren met het venkelzaad, 1 tl citroenrasp (per 4 personen),
de venkelblokjes en het groen, de kruiden, salade-ui, feta, chilivlokken en 2 el olie (per 4
personen) door de spinazie. Kneed goed door.
4)Bekleed de bakvorm met 3 vellen filodeeg. Zorg dat de vellen overlappen. Smeer het
deeg met behulp van het bakkwastje in met wat olie en herhaal met een 2e laag van 3
vellen. Het deeg mag iets scheuren. Bestrooi de bodem met de bulgur.
5)Verdeel het fetaspinaziemengsel over de
bodem. Dek af met de
rest van het filodeeg.
Smeer de bovenkant
royaal in met olie. Vouw
de overhangende randen
losjes naar binnen en
bestrijk de rand goed met
olie.
6)Snijd met een scherp
mes een kruis in de
bovenkant van de taart.
Bak in het midden van de
oven in 45-50 min.
goudbruin en gaar.

Dorpsblad Kontakt 2022

3

Raadselspel

Voor de maand maart zochten wij het
aantal cirkels met een stip. We
hadden 5 inzenders met allemaal het
juiste antwoord. Er zijn 9 cirkels met
een stip.
De winnaar van deze maand is
Prisca Cornet.
Van harte gefeliciteerd Prisca, de
prijs komt snel jouw kant op!

Voor de maand april zoeken we de oplossing van
onderstaande rebus.

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 of telefoonnummer.
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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Tienersoos
Wanneer? 8 april 2022 19:00-23:00
Waar? Tienersoos teenspirit Dorpshuis Nieuw-Balinge.
Voor wie? Kinderen uit groep 8 tot en met kinderen
van 15 jaar
HET BESTUUR
Ruben Bouwmeester
Anouk Vissia
Denzel Brookman
Inger Lise Strijker
Danee Slomp

Melvin Pol
Britt Siegers
Chantal Bouwmeester
Korina Vos
Joyce Sallomons

Drankjes en hapjes zijn de eerste ronde gratis, maar de rest moet je zelf betalen.

___________________________________________________________
Wat gaan we doen met Pasen?
Paaskermis
-Deventer: Ieder jaar is er in Deventer een speciale paaskermis. Deze vindt plaats van
vrijdag 8 april tot en met maandag 18 april aan de Ronald Holstlaan. Er zijn meer dan 30
attracties te vinden en er is zelfs een uitgebreid entertainmentprogramma. Zo loopt er op
Eerste Paasdag een paashaas rond en kun je paaseieren zoeken.
-Enschede: Ook in Enschede vindt jaarlijks een grote paaskermis plaats. Dit jaar kun je
hier terecht van zaterdag 9 april tot en met maandag 18 april in het Volkspark.
-Verder vind je ook (paas)kermissen in Amersfoort, Amsterdam, Bergen op Zoom,
Bovenkarspel, Breda, Den Haag, Diever, Drachten, Egmond aan Zee, Groningen, Haarlem,
Hansweert, Havelte, Helden, Kampen, Leiden, Mantgum, Marum, Noord-Scharwoude,
Oosterwolde, Oostvoorne, Oss, Peize, Ridderkerk, Rolde, Roosendaal, Rotterdam,
Schildwolde, Steenwijk, Twisk en Wolvega.
Festivals
-Paaspop Schijndel: De editie van Paaspop in Schijndel duurt maar liefst drie dagen.
Op 15, 16 en 17 april kun je genieten van optredens van verschillende grote artiesten,
zoals Anouk, Renier Zonneveld en Chainsmokers.
-Paaspop-Zieuwent: Op 16 en 17 april kunnen alle leeftijden genieten van PaaspopZieuwent. Met verschillende optredens van Rondé en het Foute Uur van Q-Music twee
gezellige dagen uit.
-Paaspop Den Hout: Op 16 en 17 april vind je ook Paaspop in Den Hout. Met artiesten als
Kraantje Pappie, Tino Martin en Kris Kross Amsterdam belooft dit een waar feest te
worden. Er is ook een speciale kindermiddag!
-Pimpelpaas: In Utrecht vind je dit jaar een nieuw festival in het paasweekend. Op
zaterdag 16 april kun je in een feesttent op het festivalterrein Grasweide Rijnenburg
genieten van verschillende muziekstijlen. Dit festival is 18+.
Awakenings: Op recreatiegebied Spaarnwoude vindt op 16 en 17 april de 25e editie van
Awakenings (18+) plaats. Hier kun je twee dagen lang luisteren naar de beste namen in
het techno-genre.
-Vlissingen: Als je vraagt wat te doen met Pasen? Dan zal vast iemand de Paasmarkt in
Vlissingen noemen. Deze markt is erg populair, mede doordat je over de boulevard langs
het strand loopt en het gemakkelijk met elkaar kunt combineren. Geniet zondag 17 april
van 150 kraampjes gevuld met eten, kleding, sieraden en meer!
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Klankschaalmassage

Verschillende mensen heb ik een Klankschaalmassage of een Klankreis mogen geven. Heel
fijn dat ik dit kan en mag doen.
De reacties zijn o.a. heel bijzonder….. heerlijk ontspannen.....
het leek mij zweverig, maar het is heerlijk, een moment voor mezelf ….. heel bijzonder dit
samen met mijn vriendin te doen, wat een fijne plek hier het is een cadeautje.
Een cadeautje en dat is het! Net even iets anders en bijzonder.
Een klankschaalmassage- klankreis cadeaubon, een leuk geschenk voor
een man, vrouw, kind(eren) of een stel, b.v. huwelijk.
Een uniek cadeau om te geven en te krijgen.
Je kan bij mij een cadeaubon bestellen, ik zal het leuk
inpakken.
Voor meer info: mail of bel gerust, bodyfit@live.nl
06 216 36 165
Neem een kijkje op:
www.yogasport-hoogeveen.nl
Cisca- Yoga studio- Nieuw Balinge
Ik wens je veel plezier met het geven.
P.S. een klankmassage is individueel en voor iedereen behalve de eerste drie maanden in
je zwangerschap en kort na een operatie, hartproblemen, pacemaker.
Een klankreis is voor iedereen en kan tot max. 6 personen. Beide zijn een heerlijke,
diepe ontspanning.

___________________________________________________________
Workshop YIN YOGA XXL
ZONDAG 24 april 10.15- 13.00 uur ( 10.30 uur start de les)

Een heerlijke start van de dag, genieten van tijd voor jezelf, het hier en nu, het ervaren
van alles wat er is, los te laten wat is geweest, een fijne start van de dag RZIJN.
We nemen steeds meer genoegen met naar buiten gekeerd te zijn, veel prikkels, van alles
moeten….. willen…..
Prikkels van de telefoon, in het verkeer, oordoppen in op de fiets, tijdens het hardlopen,
noem maar op.
In deze 2½ uur durende les ga je van doen naar zijn, je doet de houding niet, je wordt de
houding.
Een reis naar binnen, de buitenwereld voor wat ie is.
In de houding ervaar je de eenheid van het lichaam en geest.
Emoties, adem, gedachten en stilte mogen samen komen…eenheid: alles-in- een.
Begeleid met de prachtige klanken, trillende sensaties van de magische klankschalengeluiden van de gong.
We sluiten af met een heerlijke ontspanning: XL Yoga Nidra
Inclusief koffie/ thee en wat lekkers
Deelname: € 25,00 PP
Minimaal 4 personen, maximaal 6 personen
Opgave is mogelijk t/m 21 april
Info/opgave: bodyfit@live.nl – 06 216 36 165- www.yogasport-hoogeveen.nl
Wees welkom, Yoga studio- Breistroeken 33- Nieuw Balinge
Docent: Cisca
!LET OP: Je krijg je een bevestiging in je mail bij opgave, je aanmelding is dan definitief
Na opgave is restitutie niet mogelijk, wel mag je iemand in jouw plaats laten deelnemen.
Dorpsblad Kontakt 2022
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Nieuws vanuit ikc Mr. Siebering
Deze maand zijn de jongste kinderen van de
peutergoep en kinderopvang aan de beurt. De
afgelopen weken hebben wij gewerkt met het VVE
Puk thema ‘Hatsjoe’
Tijdens het voorbereiden hadden wij ook zoiets van
we zijn wel klaar met het gesnotter en niezen (in je elleboog), maar het werd toch een heel
leuk thema. We richten ons vooral op het ziekenhuis en zo werd onze huishoek omgetoverd
tot een heus ziekenhuis. Als Puk of de pop er niet lag als patiënt, dan werd er wel en
peuter beter gemaakt.
We hebben leuke activiteiten gedaan
zoals het plakken van een dokterskoffer
en wij hebben wij het toverspel gedaan
met een aantal doktersspullen. We
hebben geleerd wat een stethoscoop is
en gelezen over Karel die was gevallen
en naar het ziekenhuis moest.
Het leukste is wel het plakken van
pleisters. De peuters mochten ze op
zichzelf plakken, maar het leukste is
natuurlijk om ze op de juffen te plakken
hihi.
Een goede oefening voor de fijne
motoriek en het leren van de
lichaamsdelen. De kinderen op het kdv
mochten de pleisters op Puk plakken.
Er werden verbandjes aangelegd en ‘zielig’ gestrompeld door de klas. Een van de peuters
had zelfs een “gescheurde achillespees” …. hij heeft vast een voetballende vader ofzo haha.
Het was toch weer en leuk
thema en we hebben weer veel
geleerd!
Zo ook dit liedje:
(op de wijze van vader Jacob)
Puk is beter, Puk is beter.
Dat is fijn, dat is fijn.
Geef hem maar een kusje,
geef hem maar een kusje.
Weg is de pijn, weg is de pijn.
Straks het thema lente en
Pasen en natuurlijk gaan wij
ook komende weken weer wat
moois knutselen voor
moederdag.

Als laatste hebben wij nog een boodschap voor de oudere jeugd. Wij snappen best dat
jullie het jammer vinden dat jullie niet op ons mooie plein hebben gespeeld, wij zitten hier
nu pas 5 jaar, maar als jullie ‘spelen’ op ons plein willen jullie dan alles heel laten!! Wij
vinden het erg vervelend dat om de haverklap weer het hek gemaakt moet worden, ons
slaaphuisje vernield wordt en er allemaal sigarettenpeuken en andere rommel ligt.
Dus ruim jullie rommel op en laat alles heel!

10

Dorpsblad Kontakt 2022

Dorpsblad Kontakt 2022

13

Dorpsblad Kontakt 2022

1

60 + Actief

17 maart jl. is de sjoelwedstrijd toch doorgegaan!
Helaas niet onder begeleiding van de Sjoelkampioen Hetty uit Drenthe, die moest afhaken
in verband met een positieve test.
Gekozen om dan toch maar gezellig een middagje te sjoelen onder elkaar.
De uitslag van de wedstrijd:
Team: Frank – Jacob – Henk – Jacobien 1385 punten
Team: Tinus – Zwaantje – Gees – Dina 1367 punten
Team: Anno – Margo – Jan – Luc 1485 punten
Team: Jolanda – Jannie W –Hennie – Jannie 1235 punten
Voor het prijzengeld hebben we samen een drankje gedronken en daardoor kon men
gezellig nazitten. Gesprekstof voldoende, ongemerkt was het bijna 17.00 uur toen we
huiswaarts gingen.
We proberen nu, de gang erin te houden en komen volgende maand weer gezellig bij
elkaar!
________________________________________________________________________

60 + actief organiseert een Paasbrunch

Op vrijdag 8 april 2022 nodigen wij u van harte uit voor een Heerlijke Paasbrunch!

Aanvang 11.00 uur in Dorpshuis “De Heugte”
We willen natuurlijk heel graag weten hoeveel mensen er komen brunchen?
Dus vragen wij u aan te melden bij Jose Post, Robertusweg 16 even bellen mag ook 0528 –
321354. Of u kunt uw naam invullen op de lijst die op het prikbord in de hal van het
Dorpshuis hangt. Zodat wij weten hoeveel er komt.
Wij hopen u allen te mogen begroeten bij de heerlijke Paasbrunch!

Dorpsblad Kontakt 2022
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Notulen van de ledenvergadering IJsvereniging Nieuw-Balinge 23-02-2022.
Aanwezig:
Bestuur: Petra van der Weide, Roelof
Bisschop, Marleen Pol, Jan Gosink
Leden: Dineke Kats, Aaldert Span, Jan
Smeenge, Willy Speelman, Monique
Gengler.
Afwezig m.k. Jan Sikkinga,(ziek)
Opening:
De voorzitter Petra van der Weide opent de vergadering om 20:10 uur en heet eenieder
welkom op de vergadering.
Mededelingen:
Geen
Notulen vorige vergadering: ( 26-11-2019)
Tekstueel: Dieneke Kats moet zijn Dineke Kats
Naar aanleiding van:
De notulen van de jaarvergadering van 20-11-2019 zijn afgedrukt in Kontakt en op de
vergadering doorgenomen. 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:
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. De contributie voor
het komende jaar is nog niet binnen bij de penningmeester. De ledenlijst is 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.
Verslag kascommissie:
De kascommissie Aaldert Span en Ton Moret waren tevreden over de financiën. Alles is
gecontroleerd en er zijn geen onvolmaaktheden gevonden. De commissie adviseert dan
ook de vergadering om het bestuur decharge te verlenen. De vergadering gaat hierin mee
en verleend decharge aan het bestuur.
Benoeming kascommissie:
Aaldert Span is aftredend en Ton Moret en Jan Smeenge doen de kascontrole voor 2022.
Jan Gosink wordt reserve kascontrole lid.
Verkiezing bestuur:
Marleen Pol en Jan Sikkinga zijn aftredend en beide herkiesbaar, beide worden voor de
komende periode herkozen. Jan Gosink is aftredend en niet herkiesbaar. Doordat het
bestuur nu erg klein wordt, is men op zoek gegaan naar nieuwe bestuursleden. Willy
Speelman en Monique Gengler bieden zich hiervoor aan om in het bestuur plaats te nemen.
In eerste instantie zal Willy Speelman in het bestuur plaats nemen om het aantal
bestuursleden oneven te laten uitkomen, op een later tijdsstip zal ook Monique Gengler in
het bestuur zitting nemen.
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Corona:
Door versoepeling van de Corona maatregelen zijn er weer meerdere dingen toegestaan.
Zo kan het klaverjassen weer doorgaan en ook de verhuur van het gebouw is weer
mogelijk. Ook de activiteiten kunnen weer plaatsvinden, men is weer bezig met de
organisatie van het paaseieren zoeken en de verloting.
Begroting 2022:
Verder wordt de begroting voor 2022 besproken, de bedragen waar bij de leden voor
goedkeuring wordt gevraagd zijn:
1. Aanschaf van een andere maaimachine, voorstel is om een machine aan te schaffen
met grotere wielen en 4 x 4 aangedreven, deze kan dan voor meerdere doeleinden
worden ingezet. Kosten van de machine ca. € 3000,2. Ook de begroting voor de verbouwing wordt doorgenomen, hiervoor wordt besloten:
Extra bijdrage vanuit het eigen vermogen van de vereniging voor het aanpassen van
het dak en isolatie van het gebouw en het plaatsen van zonnepanelen. Er wordt
besloten om een reserve te houden van € 7500,- en de resterende gelden in te
zetten voor de verbouw. Ook zullen er nog een aantal fondsen worden
aangeschreven voor een bijdrage in de verbouwing.
3. In de jaarvergadering van 2019 is er al toegestemd in een investering van € 7000,voor de verbouw van de kantine.
4. Er is in de voorgevel thermopane geplaatst om de energiekosten omlaag te brengen,
hiervan waren de kosten ca. € 800,-.
Voor genoemde bedragen wordt door de vergadering ingestemd.
Contributieverhoging:
De contributieverhoging in 2023 wordt door de aanwezigen op de vergadering nodig
bevonden.
Het lidmaatschapsbedrag voor 2023/2024 wordt verhoogd en wordt dus €11,25,- voor een
enkel lidmaatschap en € 22,50,- 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:
Monique Gengler:
Is het misschien verstandig om voor de IJsvereniging de ANBI-status aan te vragen? Dit
kan de mogelijkheid geven om bv. Btw terug te vragen en is het makkelijker om bij
fondsen een financiële bijdrage te vragen
Antw: Het bestuur gaat zich verdiepen in de mogelijkheden en bezien wat er voor nadelen
en voordelen aan deze status hangen en komen hier dan op terug.
Dineke Kats:
Is er nog brandhout beschikbaar en indien men brandhout wil moet men zich hiervoor
aanmelden?
Antw: Er is geen brandhout meer voorradig, het hout is al verzegd aan de “vaste klanten”.
Voor het komende jaar is het nog onzeker of er nog brandhout beschikbaar komt i.v.m. het
lage aantal vrijwilligers en de toestemming van Nat. Mon.
Sluiting:
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter Petra van der Weide de vergadering om
22:20 uur en dankt eenieder voor de inbreng en wenst iedereen wel thuis.
Voor akkoord Voorzitter:
Petra van der Weide
Dorpsblad Kontakt 2022

Voor akkoord secretaris:
Roelof Bisschop
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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 Gilian de Vries

Mijn naam Gilian de Vries en ik woon op
Haarweg 9, samen met mijn vriendin Ilse
Koekoek.
Wat doe je voor (vrijwilligers-)werk,
opleiding of voor de hobby?
Vanaf 2008 werk ik bij het ministerie van
Defensie. Hier ben ik werkzaam geweest als
monteur/berger leopard en sinds twee jaar
ben ik daar lasser. Als militair ben ik op
uitzending geweest in Afghanistan en Mali.
Ik volg naast mijn werk de opleiding allround
constructiewerker en hiervoor loop ik stage
bij Stevast Metaal. In mijn vrije tijd ben ik
momenteel druk met klussen en ga ik graag
op de motor weg.
Hoelang woon je al in Nieuw-Balinge?
Sinds juli 2020, hiervoor gewoond in
Hoogeveen en opgegroeid in Rouveen.
Wat vind je het mooiste aan wonen in
Nieuw-Balinge?
De rust en de ruimte
Wat is er minder fijn of wat mis je op
het dorp?
niks
Lees je Kontakt altijd? Zo ja online of
het krantje?
Ja, ik lees altijd het krantje
Wat maakt jou blij?
Mooi weer, motor rijden
Wat maakt jou boos?
Onrecht ( Poetin )
Heb jij een bucketlist, wat wil je nog
heel graag doen?
Nog een keer terug naar Australië
Ligt jouw toekomst ook in NieuwBalinge?
Daar ga ik wel vanuit, na bijna twee jaar
verbouwen zitten we hier wel goed.
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Wat keuze vragen, wat voor type ben je?
x Koffie o Thee?
x Alcohol o Fris?
o Ochtend x Avond?
o Sporten x Luieren?
o Kat x Hond?
x Zomer o 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?
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
Gilian bedankt voor je openheid en het invullen van de vragen.
Volgende maand komen we in kontakt met Elise Thomas.

Save the date!
Beste dorpsbewoners,
Afgelopen week zijn we als Zomerfeest bestuur en de
activiteitencommissie van het Dorpshuis bij elkaar
gekomen. Wat fijn dat er weer wat meer mag en
weer wat meer kan! Dat betekent ook dat we weer
wat leuke activiteiten in gedachten hebben.
Al een aantal jaren krijgen we van meerdere kanten
de vraag of we in plaats van de feestweek (in of rond de bouwvak) niet een feestweekend
kunnen organiseren buiten de vakantie. In de vakantie zijn vaak veel mensen op vakantie
en het is jammer dat ze dit dan moeten missen.
Nu, zo na Covid-19, hebben we hiervoor gekozen om dit te gaan realiseren, met name
zodat iedereen die wil erbij aanwezig kan zijn.
Het gaat om 16,17,18 en 19 juni. Het thema is 'The best of....'
Dit feestweekend zullen er veel van de leukste activiteiten van de afgelopen jaren
terugkomen en gaan we er een gezellig feestje van maken!
Het gehele programma zal snel volgen.. Maar we kunnen wel verklappen dat de opening op
donderdagavond 16 juni zal zijn.
Dorpsblad Kontakt 2022
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Zó stemde Nieuw-Balinge op 17 maart 2022 voor de Gemeenteraad
Nieuw Balinge
Aantal stemmen
2010 2014 2018 2022
G.Bel.M-D
42
59 76 146
PvdA
172 128 92 137
Chr.Unie
53
69 54
42
VVD
57
49 63
35
G.Bel.SBW
14
16 26
34
Groen L.
19
30 38
33
CDA
53
41 56
29
D66
12
19 27
13 +
Geldig
422 421 432 469
Blanco
0
4
1
3
Ongeldig
2
0
2
2+
Totaal
424 425 435 474

Midden-Drenthe

G.Bel.M-D
G.Bel.SBW
PvdA
CDA
VVD
Groen L.
Chr. Unie
D66

%
2018
12,8
13
16,2
15,5
15,9
5,4
8,3
10

%
Aantal zetels
2022 2018 2022
20,4
3
5
19
3
5
18,6
4
4
12,1
4
3
11,5
4
3
7,2
1
1
5,8
1
1
5,3
1
1+
23
23

De verkiezingsuitslag in Nieuw-Balinge laat interessante conclusies toe. Zo was er
vergeleken met de verkiezingen in 2018 een ca. 10% hogere opkomst, hetgeen tegen de
landelijke trend in ging.
De regeringspartijen VVD, CDA en D66 werden door de kiezer gewoonweg afgestraft met
globaal een halvering van het aantal stemmen. Naar de bescheiden mening van uw
verslaggever is dit geen wonder, want er zullen maar weinig mensen zijn die nog beamen
dat de Haagse politiek voor een solide bestuur van ons land zorgt. Er zijn gigantische
problemen die bijna onoplosbaar zijn. Maar Einstein (ja, die man van de relativiteitstheorie)
verkondigde al dat je geen problemen kunt oplossen met dezelfde mensen die ze hebben
veroorzaakt of laten ontstaan.
Nu een opsteker! Wie profiteerden
van de klappen die de genoemde 3
partijen te incasseren kregen? Onze
lokale partijen en wel op
spectaculaire wijze. Maar ook dat is
geen wonder. Er hing immers aan
de buitendeur van De Heugte een
papier met de tekst “STEMLOKAAL”.
Aan die oproep hebben velen gehoor
gegeven. Maar nu serieus. Uw
verslaggever denkt dat wij in
Drenthe liever onze eigen boontjes
doppen, omdat velen geen hoge
verwachtingen meer hebben van
hetgeen uit “Den Haag” komt.
Gemeentebelangen Midden-Drenthe verdubbelde bijna het aantal verkregen stemmen van
76 naar 146 en werd niet alleen de grootste partij van ons dorp van ook van de hele
gemeente. Gemeentebelangen Smilde-Beilen-Westerbork ging in Nieuw-Balinge van 26
naar 34 en werd met een stemmenwinst van 50% de tweede partij van de gemeente.
Beide partijen bezetten nu samen 10 van de 23 zetels in de gemeenteraad.
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Het zou niet vreemd zijn, wanneer bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen zij samen
de absolute meerderheid zouden krijgen.
De PvdA maakt een bijzondere ontwikkeling door. Na een achteruitgang bij een aantal
verkiezingen op rij boekte zij nu een opmerkelijke vooruitgang van 92 stemmen in 2018
naar 137, bijna 50% meer dus. Dit valt eenduidig toe te schrijven aan dorpsgenoot Ramon
van der Sleen, de nummer 3 op de lijst. Hij kreeg niet
minder dan 90 van de 137 stemmen. In de hele
gemeente stemden 117 kiezers op hem, waarbij het
opmerkelijk is, dat hij in alle 26 stemdistricten van de
gemeente één of meer stemmen verwierf. NieuwBalinge is nu weer rechtstreeks vertegenwoordigd in de
gemeenteraad.
En hoe verging het Agnes Jongman, onze andere
Nieuw-Balingse kandidaat voor de gemeenteraad als
nummer 18 op de lijst van Gemeentebelangen MiddenDrenthe? Zij kreeg in De Heugte 40 stemmen en in de
hele gemeente 105, helaas te weinig
voorkeursstemmen voor een plaats in de
gemeenteraad.
Tot slot brengt uw verslaggever onder uw aandacht, dat het een wettelijk recht is om
aanwezig te zijn bij het tellen van de stemmen. Dat is democratie! En je krijgt als eerste te
zien of te horen wat de verkiezingsuitslag is. Ga de volgende keer ook eens kijken, best
interessant.
Jur H.
________________________________________________________________________

Sportquiz 16 april bij SV Nieuw-Balinge
Weten jullie alles van sport en willen
jullie graag je kennis testen? Dan is de
sportquiz van SV Nieuw-Balinge wat
voor jullie!
We spelen in teams van vier personen,
graag opgeven voor 13 april.
Opgeven kan bij Chris Schutte!
Mobiele nummer; 0655621935
Mogen de beste winnen!

Dorpsblad Kontakt 2022
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Nieuws van Bi’j Oons

Dag allemaal,
De zon begint weer volop te schijnen en ons
terras staat alweer een tijdje buiten.
We hebben dan ook de vriezer weer vol met
de lekkere welbekende ijsjes liggen, maar
ook is het assortiment uitgebreid met een
aantal nieuwe limited edition smaken.

Vrijdag 15 April (Goede
Vrijdag): Chinees buffet

Tijdens het mooie weer is het ook heerlijk
om te wandelen of fietsen.
We hebben verschillende routes tot onze
beschikking waar u gebruik van kunt
maken.
Daarbij hebben we natuurlijk, zoals altijd,
de eigen gebakken appeltaart en elke dag
verse cake. heerlijk voor bij een kopje
koffie voor of na een wandel of fiets tocht.
Dan nog het menu voor de vrijdagavond!
Reserveer uiterlijk de donderdag ervoor via
tel: 06-25390885 een maaltijd, dan staat
deze vrijdag om 18:00 uur voor je klaar.

Voor Hapjesschalen…
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IJs…

Vrijdag 6 mei: Stamppot
rauwe andijvie met
gehaktbal

En lekkernijen…
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Wanneer: Eerste paasdag, 17 April 2022
Hoe laat: We bezorgen vanaf 09.00 uur
Prijs: € 15,- per persoon
Wat zit er in dit heerlijke ontbijt?
o Paasstol
o Vers croissantje
o Warme bolletjes
o Vers fruit
o Heerlijk eitje
o Yoghurt
o Jus d'orange
o Divers zoet en hartig beleg
Opgeven moet voor 15 April, dit kan
telefonisch (0625390885) of
via onze Facebookpagina.

_________________________________________________________________________
Nieuwe gymleidster ouderengym
We hebben een nieuwe gymleidster gevonden voor onze sportieve ouderen en daar zijn we
blij mee.
Het is Cisca Lunenborg van Melzen, een ervaren sportdocent.
Dinsdag 22 maart hebben we onder het genot van een kopje koffie/thee kennis gemaakt.
Het was gezellig.
Onze vraag was of Cisca om 9.30 uur wilde komen i.p.v. 9.15 uur en dit is prima.
We gaan er iets leuks van maken samen.
Nieuwsgierig geworden?
Van harte welkom op 29 maart om 9.30 uur.
________________________________________________________________________

Plaatselijk Belang pakt “oude” traditie weer op!
Inmiddels is er 3 jaar geen paasbult geweest, harde wind en Corona gooiden een leuke
traditie omver.
Maar het wordt weer opgepakt, en hoe leuk is
dat voor de kinderen van de Basisschool? Ze
krijgen een fakkel van Plaatselijk Belang en ze
lopen samen naar de Paasbult.
Maandag 18 april vanaf 19.30 uur delen we de
fakkels uit en gaat de vlam erin!
We staan niet zo ver van de paasbult af aan het
Koolveen. Dan samen naar de bult en samen
aansteken!
Alvast veel plezier en fijne paasdagen allemaal!
José Post
Dorpsblad Kontakt 2022
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Gezocht

PRIKBORD

Gratis afhalen

Een SMEG 5 pits gasfornuis, een
Miele vaatwasser en een aantal
pannen. Alles nog in goede staat
en kan nog best een ronde mee!
De vaatwasser is een los model.
Op te halen bij Ton Bemener
Haarweg 67.
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Er kwam een mail binnen bij de
redactie van Peter J. Boulogne. Of wij
weten waar hij het boek
“Het jachtterrein van Freek Stok” kan
krijgen/kopen.
Deze boekjes zijn inderdaad niet
meer te koop. Mocht iemand nog een
exemplaar hebben liggen of ergens
tegenkomen, hij zoekt een exemplaar
voor een vriend. Wie heeft er wel een
boek en wil hem schenken of
verkopen aan Peter kan contact
opnemen met Peter 06-53814014 of
een mailtje sturen naar de redactie.

Sowieso een verzoek als iemand op
een rommelmarkt of ergens op zolder
dit boek tegen komt graag
meenemen en contact opnemen met
de redactie er zijn meerdere
liefhebbers voor!!
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Nieuws van de ijsvereniging
DOEK:
Wij hebben voor de verbouwing van het dak van de kantine ,
meegedaan aan het project DOEK van de gemeente MiddenDrenthe en wij hebben € 5000,- mogen ontvangen uit het project.
Een mooi bedrag om mee te starten, het totale bedrag wat wij
hiervoor nodig zijn is echter fors hoger. Wij zullen hiervoor nog
enige doelen aanschrijven en hopen nog enige financiële
ondersteuning te kunnen krijgen.
Ervan uitgaande dat dit gaat lukken, zijn wij voor de verbouwing vrijwilligers nodig die de
vereniging een warm hart toedragen en ons willen helpen met de verbouwing.
Diegenen die bereid zijn hier een deel vrij tijd in te willen steken, kunnen zich opgeven bij
Petra van der Weide (0625229566) of bij Roelof Bisschop (0650746052)
Belangrijkste onderdeel bij de start van de werkzaamheden is het verwijderen van het
oude dak, hier zal het nodige sloopwerk voor moeten gebeuren. Zodra de werkzaamheden
van start gaan (ergens in juni) zullen wij dit laten weten via Kontakt en via de website.
Contributie:
Binnenkort zal de contributie van de ijsvereniging weer worden afgeschreven van uw
rekening. Van diegenen waar dit nog niet gelukt is, krijgen deze nogmaals een verzoek tot
betaling. Mocht er iets mis zijn gegaan met uw betaling, kunt u dit melden aan een van de
bestuursleden of via IJsverenigingnieuwbalinge@gmail.com
Jaarvergadering
Door de versoepelingen in de coronamaatregelen was het mogelijk om alsnog de
jaarvergadering te gaan houden. De notulen van de laatstgehouden jaarvergadering zullen
worden geplaatst in het Kontakt.
Klaverjassen:
Ook kan het klaverjassen weer doorgang vinden door de versoepelingen Eenieder is
welkom op deze avonden zowel aspirant als geoefende speler, zowel dames en heren.
Verhuur gebouw:
De verhuur van het gebouw wordt ook weer mogelijk, diegenen die iets willen organiseren
kunnen hiervoor contact opnemen met 0650746052 om de data vast te leggen voor
activiteiten.
Pasen:
Verder zijn we bezig met de voorbereidingen voor Pasen en zullen het traditionele eieren
zoeken weer gaan organiseren voor de jeugd. De activiteit zal plaats vinden op zaterdag 16
april om 14:00 uur bij de ijsbaan.
Tevens zal er weer een verloting worden gehouden om diverse activiteiten te financieren.
Hiervoor zullen weer een aantal vrijwilligers bij u aan de deur komen voor de verkoop van
de loten. De lotenverkoop zal omstreeks week 12-13-14 plaatsvinden.
Met vriendelijke groeten,
Namens het bestuur van IJsvereniging Nieuw-Balinge
i.o. Roelof Bisschop
Tel. 0650746052 E-mail: IJsverenigingnieuwbalinge@gmail.com
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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
2,00
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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Mededelingen Plaatselijk Belang
Paasvuur:
Het paasvuur in 2022 gaat door!!
2e paasdag, dus maandag 18 April zal het
paasvuur hopelijk weer in de verre omtrek
zichtbaar zijn!! Uiteraard is de plaats weer als
vanouds aan de Koolveen en rond half acht zal hij
worden aangestoken door de jeugd. Er is ook
weer een verkiezing van “de mooiste bulte van de
gemeente” en daar gaan we uiteraard voor!!!!
We mogen 3 zaterdagen hiervoor, dus zaterdag 2, 9, en 16 April aanvoeren, uiteraard
alleen particulier schoon hout / snoeiafval, dus geen bouwhout, of stobben, Vanaf 08.30
uur tot 12.00 uur is het hek open!!!
De gemeente heeft aangegeven dat de maximale hoogte 8 meter mag zijn, en er totaal
niet meer dan 500m2 snoeiafval mag worden verzameld!
Afval / Hondenpoep:
Om hondenbezitters in staat te stellen netjes achter hun hond op te ruimen heeft PB
samen met de gemeente bakken aangeschaft.
De bakken zijn als het goed is bij het uitkomen van deze Kontakt geplaatst door de
buitendienst van de gemeente.
Ze zijn zeer degelijk gebouwd van 2mm plaatstaal en voorzien van een zakjes dispenser.
Ze staan op strategische plaatsen in het dorp aan gangbare wandelroutes Mantingerweg,
Meeuwenweg, Bungalowpark, en Breistroekenweg/Wolvenhaar.
Informatieavond Natuurbegraafplaats Nieuw-Balinge:
Dinsdag 12 April 2022 is er in dorpshuis De Heugte een informatieavond over een aan te
leggen natuurbegraafplaats in Nieuw-Balinge, Wij roepen ieder op om deze bij te wonen en
om Uw mening te geven!
Natuurmonumenten heeft het plan opgevat om in samenwerking met ‘Natuurbegraven
Nederland’ een natuurbegraafplaats aan te leggen naast ons dorp. De begraafplaats wordt
25 hectare groot. Er zijn 5000 graven gepland. Graven worden bij leven gekocht en zijn
beschikbaar voor belangstellenden uit het hele land. De aankoop van een graf gaat naar
verwachting van ‘Natuurbegraven Nederland’ ongeveer € 4.000 kosten. ‘Natuurbegraven
Nederland’ garandeert een eeuwigdurende grafrust.
Als locatie is het hele gebied ten oosten van het munitiekamp tot aan het dorp (bocht
Meeuwenweg) uitgekozen. De ingang naar de begraafplaats is gepland aan de
Hullenzandweg, naast het ‘heuveltjesbos’. Daar zijn een parkeerplaats en een
informatiecentrum gepland. In de uitgaves van Kontakt vanaf december is hierover al het
een en ander gepubliceerd.
Link: Plan natuurmonumenten
https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/mantingerbos-enweiden/nieuws/natuurontwikkeling-mantingerveld-kleinschalig
Er is een digitale bijeenkomst geweest, waar bovenstaande info is gedeeld, maar daar kon
niet iedereen bij aanwezig zijn, en ook was het voor sommige mensen lastig om vragen te
stellen, dit hebben wij bij Natuurmonumenten gemeld, en daarop is direct een nieuwe
avond gepland, en gelukkig kunnen we weer echt bij elkaar komen in de Heugte!!
We vinden het uitermate belangrijk dat iedereen in staat wordt gesteld om alle informatie
hierover aan te horen en vragen te stellen. Uw inbreng wordt zeer op prijs gesteld.
Na afloop van de bijeenkomst zullen we als Plaatselijk Belang evalueren wat er deze avond
is ingebracht. Uiteraard houden we u van de ontwikkelingen op de hoogte.
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Nieuwe bewoners in ons dorp:
Ben je nieuw op het dorp en wil je lid worden van plaatselijk belang? Je kan je aanmelden
via de mail, of via een bestuurslid, de contributie bedraagt €7,-. per jaar.
plaatselijkbelangnieuwbalinge@gmail.com
Nieuwbouw starters- en seniorenwoningen:
We houden onze plannen goed warm bij de gemeente, maar het heeft tijd nodig.
Als je dit leest, en ook geïnteresseerd bent, neem dan alstublieft contact met ons op zodat
we jou kunnen toevoegen want hoe meer animo, hoe sterker we staan!
Verkeersveiligheid
We zijn bezig om knelpunten voor wat betreft verkeersveiligheid in kaart te brengen, heb
je situaties in of rond het dorp waar verbetering mogelijk is, meld het dan bij de
bestuursleden. Acute zaken kunnen uiteraard ook rechtstreeks bij de gemeente worden
gemeld.
Kerstversiering
Eind van het jaar willen we graag samen met de bewoners de Haarweg mooi verlichten, we
houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.
Met vriendelijke groet,
Bestuur Plaatselijk Belang “De Vooruitgang”
________________________________________________________________________
Collecte vrijwillige bijdrage Kontakt
Op het moment van dit schrijven is nog
niet alles afgerond, maar we kunnen wel
al vermelden dat er ruim 2500 euro is
opgehaald en gestort! Een heel mooi
bedrag, zijn wij ontzettend blij mee.
Fijn om te merken dat iedereen Kontakt
een warm hart toedraagt!
Wij willen de vrijwilligers bedanken voor
hun inzet!
En alle gulle gevers bedanken voor hun
bijdrage!

Mocht u onverhoopt één van onze vrijwilligers gemist hebben, dan kunt u uw bijdrage ook
overmaken op
IBAN: NL78 RABO 0369 4004 53, t.n.v. Plaatselijk
Belang, o.v.v. vrijwillige bijdrage Kontakt.

Met vriendelijke groet, de redactie
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Activiteitenkalender

2022
APRIL
5 april

Sportgala in Emmen

8 april

Paasbrunch 60+

8 april

Tienersoos

12 april

Informatieavond natuurbegraafplaats

16 april

Paaseieren zoeken bij de ijsbaan

18 april

Fakkeloptocht en paasvuur

24 april

Workshop Yin Yoga XXL

30 april

Bingo De Heugte

MEI
11 mei

Oud papier

28 mei

Bingo De Heugte

JUNI
16 t/m 19 juni

30

Zomerfeest
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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 10 april
9.30 uur Ds. R. Kok
14.30 uur Ds. R. Kok
● Vrijdag 15 april (Goede Vrijdag)
14.30 uur Ds. C. Cornet (gez. dienst met
Hervormde Gemeente)
19.30 uur Ds. H.J.Th. Velema
● Zondag 17 april (1e Paasdag)
9.30 uur Ds. C. Cornet
14.30 uur Ds. M.J. van Keulen
● Maandag 18 april (2e Paasdag)
9.30 uur Ds. C. Cornet
● Zondag 24 april
9.30 uur Ds. A. v.d. Weerd
14.30 uur Ds. A. v.d. Weerd
● Zondag 1 mei
9.30 uur Ds. C. Cornet
14.30 uur Ds. C. Cornet
● Zondag 8 mei
9.30 uur Ds. P.D.J. Buijs
14.30 uur Ds. P.D.J. Buijs

● Zondag 10 april 2022
10:00 uur ds. T. Beekman
19:00 uur ds. J.A. Mol (Driezum)
● Vrijdag 15 april 2022 (Goede Vrijdag )
14:00 uur CGK
19:30 uur ds. H.I. Methorst (Apeldoorn)
● Zondag 17 april 2022 (1e Paasdag)
10:00 uur dr. C. v. Sliedregt (Nunspeet)
19:00 uur ds. T. Beekman
● Maandag 18 april 2022 (2e Paasdag)
10:00 uur ds. T. Beekman
● Zondag 24 april 2022
10:00 uur ds. T. Beekman
19:00 uur ds. H.B. van der Knijff (Wilsum)
● Zondag 1 mei 2022
10:00 uur ds. H.G. v.d. Ziel (Waarder)
19:00 uur ds. J.W. Goossen (Vriezenveen)
● Zondag 8 mei (einde meivakantie)
10:00 uur ds. J.A.A. Geerts (Zalk-Veecaten)
19:00 uur ds. E. van den Noort (Nijkerk)

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

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

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

Ophaalschema container
6 april
GROEN
30 april ORANJE
13 april ORANJE
4 mei
GROEN
20 april GROEN
11 mei ORANJE
29 april GRIJS
18 mei 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. De datums voor 2022 zijn:
11 mei, 6 juli, 7 september, 9 november.
Vanaf 17.00 uur wordt het oud papier met een
pers/kraakwagen opgehaald. Het verzoek om
het papier gebundeld, in dozen of in de daarvoor
bestemde container, aan de weg te zetten. De
handvatten van de container naar de weg toe
zetten. Voor de Breistroeken geldt; het papier
langs de hoofdroute zetten!
Politie
Bureau Hoogeveen, Griendtsveenweg 5,
Postbus 107, 9400 AC Assen
Geopend: ma t/m za 9.00 – 17.00 uur
vrijdagavond tot 21.00 uur.
Bureau Beilen, Ettenstraat 9
Postbus 107, 9400 AC Assen
Geopend: Woe en do 08:30 tot 16:00 uur
Ma, di en vrij 08:30 tot 12:00 uur.
Telefoonnummer: 0900 88 44
Alarmnummer: 112
Meld Misdaad Anoniem: 0800 70 00
Voor aangifte via internet, contact met
wijkagent etc.: www.politie.nl
Wijkagent Bert Eefting ook te volgen via twitter:
@BertEefting
Bloedafname en laboratorium onderzoeken
Iedere dinsdagmorgen in Dorpshuis de Heugte.
Aanvang om 10.15 uur tot ±10:30 (tot de
laatste cliënt geweest is)
Voor trombose check, voor het prikken van
bloed voor onderzoek en het inleveren van
overige laboratoriumonderzoeken zoals urine.
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) 28
Diaconessenhuis Meppel
(0522) 23
Ziekenhuis Emmen
(0591) 69
Ziekenhuis Assen
(0592) 32
UMCG Groningen
(0503) 61
Isala klinieken Zwolle
(0384) 24
Martini Ziekenhuis Groen. (0505) 24

62
33
19
55
61
50
52

22
33
11
55
61
00
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
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.
Bodyfit
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 (0618354493)
Mariska Pot (06 13 74 87 43)
Wout Strijker (06 51 35 23 48)
Albert Wielink (32 13 23) of
José Post (0613621011)

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

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

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

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

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

Website: www.svnieuw-balinge.nl

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

Welzijnswerk Midden-Drenthe
Welzijnswerk is er voor alle inwoners van de
gemeente Midden-Drenthe. U kunt met al
uw vragen op het gebied van wonen, welzijn
en zorg bij ons terecht. Maar ook met
vragen over bijvoorbeeld mantelzorg,
vrijwilligerswerk en leefbaarheid.

Tijden:
Volleybal:
Maandag:
Dinsdag:

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

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

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

groep 1
groep 2
groep3

Volleybal:
Donderdag

19:30- 20:30 uur dames volleybal

De kosten zijn: tot 18 jaar € 30,- per half jaar en
vanaf 18 jaar € 40,- per half jaar.
Nieuwe leden kunnen we altijd gebruiken.
Dus: KOM EENS LANGS ALS JE DURFT!
Kapsalon Priscilla
Tel. (0528) 32 16 44
Dinsdag geopend van 8.50 – 18.00.
Donderdag en vrijdag geopend van 8.50 tot 18.00.
Zaterdag geopend van 8.00 tot 13.00.
Elke 1e dinsdag van de maand knippen zonder
afspraak tussen 18.00 en 19.30!

Plaatselijk Belang ‘de Vooruitgang’
Het bestuur vergadert maandelijks en 1 keer
per jaar wordt er een ledenvergadering
gehouden, waarin verslag wordt gedaan van
de activiteiten van het afgelopen jaar.
Vindt u dat het belang van uw dorp, ook uw
belang is, word dan lid. De contributie
bedraagt slechts €7,- per jaar. U kunt zich
opgeven bij het bestuur via volgend tel.
nummer 0653173643 of mailen naar

www.kapsalon-priscilla.nl

plaatselijkbelangnieuwbalinge@gmail.com

Anne Hekker; IJzer en metalen

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

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

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

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