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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:
Gedachten over en voor het nieuwe
jaar
Dat wij een redactielid wissel hebben
Nieuws vanuit het IKC
Dat wij een boekschrijfster op het
dorp hebben
Weer lekkere recepten en menu’s

En… nog veel meer.
Veel leesplezier!
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Raadselspel
Voor de maand december hadden we een
woordzoeker. Er hebben 9 puzzelaars een
goede oplossing doorgemaild.
En rolde Jeanette Span als winnaar uit de
bus.
Van harte gefeliciteerd Jeanette, de prijs
komt snel jouw kant op!

Voor de maand januari vragen wij jullie
om het juiste cijfer naar ons te mailen.

Welke opengeklapt figuurtje kun je de kubus maken?

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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Redactielid wissel
Afscheid redactielid.
Sinds 2015 zitting te hebben genomen
in de redactie heeft Evelien aangegeven
te willen stoppen als redactielid van
Kontakt. Evelien verzorgde altijd de
prijsjes voor de winnaars van het
raadselspel. Begin december heeft ze
voor de laatste keer een prijs
afgegeven bij de winnaar.
Ook levert Evelien elke maand een
lekker recept aan. Ze heeft aangegeven
dat ze die nog wel elke maand
toestuurt, dus we kunnen lekker blijven
koken en bakken vanuit Eveliens kijk op
lekkere recepten.
Bedankt Evelien voor je grote inzet al
die jaren!

Nieuw redactielid.
Gelukkig hebben wij ook weer een nieuw redactielid gevonden! Ze stelt zichzelf even voor:
Even voorstellen………..
Er is mij gevraagd of ik mijzelf even kan voorstellen omdat ik plaats heb genomen in de
redactie van Kontakt.
Mijn naam is Geertje Oelen. Ik ben geboren en getogen in Nieuw-Balinge, de meeste
mensen zullen mij dan ook wel kennen. Ik ben getrouwd met Albert Wielink en samen
hebben wij twee kinderen. Onze dochter Hiske is getrouwd met Richard en onze zoon Jorik
woont samen met Lisanne. En ben ik de trotse oma van Benthe, Niek en Saar. Ik woon aan
de Mantingerweg samen met Albert, Raya de hond en twee poezen Neel en Noor.
Na ruim 42 jaar werkzaam geweest te zijn in het basisonderwijs ben ik nu met vervroegd
pensioen. Ik kan nu genieten van mijn vrije tijd maar door de coronaperikelen gaat dat
soms wat moeilijker.
Het dorpsblad Kontakt wil ik graag in stand houden, omdat het een leuk maandblad is en ik
trots ben op ons mooie dorp Nieuw-Balinge. We moeten elkaar blijven helpen en
informeren over wat er gebeurt in ons dorp. Kontakt zie ik, zoals de naam van dit
maandblad al zegt, we moeten vooral in deze tijd contact met elkaar blijven houden.
Voor iedereen blijf gezond en alle goeds voor 2022!
Met vriendelijke groet,
Geertje Oelen
Dorpsblad Kontakt 2022
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De jukebox…
Lopend in de richting van de herrie in de voortuin, zie ik tot mijn verbazing dat er een
jukebox in de tuin staat. De aanwezige bezorger weet verder niet meer te vertellen dan dat
hij dit moest bezorgen op dit adres, stapt in zijn bestelbus en gaat verder. Een jukebox…
nostalgie uit vroegere tijden. Muziek uit een grote ‘Box’. Wat zal de reden zijn dat dit in
mijn tuin geplaatst wordt. Dichterbij gekomen zie ik een briefje. Toch wel een beetje
nieuwsgierig ga ik kijken wat erop staat. Speciaal voor jou! Ja, wat moet ik daar nu mee.
Speciaal voor mij… in gedachten kijk in het rond. Het is vast één of andere grap. Er staat
vast iemand heel erg in een hoekje te lachen… maar wat ik ook zie… Geen lacher, geen
voorbijganger, alleen ik! Eerst maar eens een bakje koffie en dan zien wat we gaan doen.
Zogezegd, zo gedaan. De koffie warmt me lekker op en mijn gedachten krijgen weer kleur.
Want eerlijk is eerlijk, ik ben toch wel een beetje geschrokken van het onverwachte. Wat is
het doel van dit gebaar? Wat moet ik ermee? Wat kan ik ermee… allemaal vragen die door
mijn hoofd spelen en bij elkaar komen in een paar woorden ‘Toeval bestaat niet’. Nog een
kopje koffie later, heeft me het volgende doen besluiten: We gaan eens kijken of er nog
Leven zit in de ‘Box’. Vanuit de schuur neem ik een verlengkabel mee en bevestig deze aan
de stekker van de jukebox. Het past. Nu op zoek naar de aan- en uitknop. Misschien de
rode knop aan de rechterkant. Drukkend op de knop lijkt er niets te gebeuren. Na nog een
paar keer de knop ingedrukt te houden begint iets te flikkeren in het scherm boven aan de
jukebox. Vol spanning kijk ik toe. Het scherm licht op. Er komen allemaal tekens te staan,
maar hoe goed ik ook kijk, ik begrijp de tekens niet. Ik zie het verband niet. Best jammer,
want nu de jukebox toch in mijn tuin staat, wil ik ook wel graag dat het iets gaat doen. Het
zou toch mooi zijn dat er muziek uit zou komen. Een boodschap die me duidelijk zou
maken waarom dit geschenk, zoals ik het maar zal noemen, speciaal voor mij is. De gever
heeft er vast een reden voor gehad om mij dit te geven. Tenzij… dat het verkeerd geleverd
is. De afzender het adres niet goed had! Maar ondertussen staat de jukebox wel in mijn
tuin. En er dan niets mee doen? Dat kan niet. Stel je voor dat de afzender langskomt en
vraagt wat ik ervan vind. De tekens op het scherm blijven onduidelijk en toch lijkt het net
of er soms iets veranderd. Nog een keer druk ik op de rode knop. Zacht klinkt er een klik
en het flikkeren stopt. De tekens gaan weg en de jukebox is stil. Stilzwijgend ga ik naar
binnen waar ik de telefoon opneem die rinkelt. Een vriendin die even wil weten of het me
past dat ze gezellig langskomt om bij te kletsen. Een klein kwartiertje later is ze er al en
vol verbazing blijft ze staan bij de jukebox. “Zo… een feestje bouwen in je eentje”, klinkt
daar haar vrolijke stem. “Nou ja, een feestje…”. “Dit kreeg ik vanmiddag. Geen afzender,
alleen een briefje met de tekst ‘speciaal voor jou’. Bijzonder hè? Ik heb geprobeerd om het
ding aan de praat te krijgen, maar het lukt nog niet helemaal. Misschien dat we er samen
eens naar moeten kijken…”.
Samen gaan we voor de jukebox staan en de rode knop wordt weer ingedrukt. Ik houd
mijn adem in, zal er nu wat gebeuren? Een zachte klik en een kleine flikkering… het scherm
geeft weer dezelfde tekens aan, net als de vorige keer. Nog steeds niet te lezen, maar mijn
vriendin vindt het helemaal geweldig. “Stel je voor, misschien is het wel een geheime
boodschap verpakt in een lied. Een lied dat door de jaren heen altijd zijn waarde blijft
behouden. Een lied van verlangen, van liefde, van eenheid. Of nee… misschien wel een
liefdesboodschap!” Enthousiast bekijkt ze de tekens op het scherm. Ze gooit een muntje in
het apparaat en geeft een klap op de zijkant. Het scherm licht op. De tekens worden
duidelijker. Nog een klap op de zijkant zorgt voor een flitsend effect. En op het scherm
ontstaan letters. Letters die woorden vormen. `Speciaal voor jou…´. De woorden van het
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papier. Ook op de jukebox. Er gaat iets rustgevends vanuit. Iets waar je blij van wordt.
Iets wat je wilt delen met anderen. En dan… langzaam komt er zachte muziek uit de ‘Box’.
Met gesloten ogen luisteren we naar de prachtige klanken. Stille woorden komen in mij
omhoog… niet alleen, maar samen, zoveel verschillende namen. Speciaal voor jou, en jou
en jou en mij… Als de muziek vervaagt, de jukebox stilvalt en mijn ogen langzaam weer
opengaan zie ik allemaal mensen om me heen staan die, zo te zien, ook hebben genoten
van de prachtige muziek. Wat een bijzonder moment. Speciaal voor jou, niet alleen maar
samen…
Mijn vriendin had gelijk. Het was een lied van verlangen, van liefde en van eenheid. Niet de
woorden, maar de muziek bracht ons samen. Een oude jukebox. Op de juiste tijd, op de
juiste plaats… omdat Liefde verbindt. Liefde overwint angst en haat. Met ons allen gaan we
een feestje bouwen. De jukebox zorgt voor de muziek. De gasten dansen op de straat en
samen zingen we de woorden die door de muziek gaan leven als nooit tevoren.
Laat het feest zijn in de huizen, mensen dansen op de straat…
De jukebox heeft een speciaal plekje gekregen. Een plekje waarbij eenieder die het nodig
heeft de melodie in gang kan zetten van het lied van verlangen; van hoop, liefde en vrede.
De jukebox… speciaal voor jou, omdat Ik van je houd!
En ja, de afzender is intussen bekend…
Dit verhaal is geschreven naar aanleiding van een prijsvraag. Al heel veel jaren geleden. Ik
zou het nu waarschijnlijk heel anders verwoorden, maar toch raakt het me weer als ik het
verhaal nog eens lees. En dan vooral de boodschap van ‘Hoop en verlangen en van
samenzijn’. Juist in deze tijd waar we dit zo missen en zo kunnen verlangen naar meer
samen. Daar waar de ‘Jukebox’ haar melodie laat horen en de woorden in de stilte van ons
hart, het lied van hoop en verlangen laat resoneren tot wij elkaar weer met ons allen
mogen ontmoeten. Samenzijn zonder maatregelen, beperkingen en sancties.
Laat het feest zijn…
Ria Strijker
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Informatiebijeenkomst Natuurontwikkeling Mantingerveld 18 januari 2022
Natuurmonumenten heeft een sterke band met het Mantingerveld. Met steun van onze
leden zette de vereniging dertig jaar geleden de eerste stappen om landbouwgebieden
rondom Mantinge en Nieuw-Balinge in te richten als natuurgebied. Er is veel gebeurd en nu
worden ook de laatste stappen gezet in het Mantingerveld.

Nieuwe inrichting
Er is al veel natuur gerealiseerd, maar er is nog steeds werk aan de winkel. Verschillende
gebieden zijn nog niet met elkaar verbonden of ingericht. Bijvoorbeeld aan de zuidkant, ten
westen van Nieuw-Balinge. Daar liggen landbouwgronden van Natuurmonumenten te
wachten op de inrichting als natuurgebied. Op die plek van ongeveer 22 ha tussen NieuwBalinge en het Munitiemagazijncomplex, zien wij kansen om een kleinschalig
heidelandschap te ontwikkelen. Dit gebied biedt plaats aan vennen, heischraal grasland,
heide, jeneverbessen, vrijstaande eiken, wandelpaden en de mogelijkheid tot
natuurbegraven.
Uitnodiging
Op dinsdag 18 januari 2022 om 20.00 uur organiseert Natuurmonumenten voor de
bewoners van Nieuw-Balinge een informatiebijeenkomst. Daarin lichten wij toe wat de
plannen zijn en hoe het proces vorm krijgt.
Het plan in het kort
Om de natuurwaarden in dit deel van het Mantingerveld te versterken werkt
Natuurmonumenten samen met Natuurbegraven Nederland. De natuurbegraafplaats wordt
onderdeel van een groter natuurgebied dat de komende jaren in samenwerking met de
provincie (Prolander) ten westen van Nieuw-Balinge ontstaat.
Een natuurbegraafplaats is een deel van een natuurgebied waar mensen (of urnen) worden
begraven. Het is en blijft een natuurgebied, toegankelijk voor iedereen. De natuurgraven
gaan op in de natuur, soms herkenbaar met een tijdelijke houten boomschijf met de naam
van de overledene. Met het mogelijk maken van begraven in de natuur, kunnen wij een
extra impuls geven aan de inrichting van dit gebied. Ook kunnen we recreatieve
voorzieningen, zoals wandelpaden aanleggen of verbeteren.
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Met natuurbegraven voorzien we in de behoefte van mensen om een laatste
eeuwigdurende rustplaats in de natuur te vinden. Daarnaast komen we tegemoet aan de
wens van bewoners van Nieuw-Balinge om in hun eigen omgeving begraven te worden.
Met natuurbegraven bieden we iedereen de mogelijkheid om zelf bij te dragen aan het
behouden, versterken en ontwikkelen van de natuur.
De informatiebijeenkomst vindt plaats op 18 januari 2022 om 20.00 uur
Wij nodigen u van harte uit deze bijeenkomst bij te wonen. In verband met de
coronamaatregelen is deze bijeenkomst digitaal. Meld u vóór 13 januari aan via
nm.nl/informatiebijeenkomst-mantingerveld. U ontvangt een uur voor de bijeenkomst een
link waarmee u via uw computer in het programma Teams toegang heeft. Zijn de
coronamaatregelen in januari gewijzigd en kunnen we in het Dorpshuis bij elkaar komen?
Dan ontvangt u hierover een e-mail op 14 januari.

__________________________________________________________________
60 + actief Samen Country Line Dansen!
Daar was hij dan de eerste Line dance demonstratie. Schoorvoetend kwamen de dames en
heren naar binnen, zagen paar stoelen uitnodigend staan en gingen zitten! We werden
verwelkomd met koffie / thee gepresenteerd door leuke dames. Al gauw stelde de Lerares
zich voor en legde uit wat dit dansen precies inhield. Ook de heren waren zeer
nieuwsgierig. Iedereen werd uitgenodigd de vloer op te gaan, sommige dames haakten
toch af, maar bleven wel, want het was gezellig en dat werd het steeds meer. Zodat we
over 14 dagen de volgende les kunnen volgen.
We eindigden met Countrymuziek en disco lampen. Echt voor herhaling vatbaar dus tot
ziens over 14 dagen op Woensdagmiddag.
Dit is een verslag van Ans Spoelder van 3 Nov. 2021
Helaas is het daarbij gebleven! Zo jammer we waren samen zo lekker op dreef om weer
leuke bijeenkomsten te organiseren! We willen zo graag maar het mag niet.
60 + actief heeft al zoveel af moeten zeggen dat de energie bijna ontbreekt om nog iets te
organiseren? Maar we gaan door, de actieve leden hebben een lekkere Kerstkrans
ontvangen voor de Kerstdagen!
Ook hebben we nog een superleuk Kerststukje gemaakt met Jacquelien Zwiebel, creatief
bezig, maar vooral ook gezellig om bij elkaar te zijn!
En we gaan gewoon door in 2022, dan komen we weer samen en maken er weer een
gezellige boel van!
Fijne jaarwisseling en tot in 2022!
Bent u 60+ maar nog niet actief??
U kunt het altijd worden, door aan te sluiten bij deze gezellige club!
Iedereen is van harte welkom!
Bestuur 60 + actief,
Jolanda, Marian, Margo, Jannie en José voor vragen bel: 0528- 321354 of 06 13621011
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Bloemkoolstamppot met krokante vis
HOOFDGERECHT 35 MIN + 15 MIN OVENTIJD
2 PERSONEN
Heerlijke combi van smeuïge stamppot met een stukje vis met amandelkorst en kerriesaus.
Ingrediënten voor 2 personen:
• 350 gr witvis
•1 eetlepel citroensap
•1 ei
•bordje bloem
•30 gr amandelschaafsel
•100 ml kookroom
•1 sjalotje
•1 theelepel kerriepoeder
•400 gr bloemkool
•500 gr kruimige aardappels
•Klein bosje peterselie
•peper en zout
•Klont boter
•scheutje melk
•snuf nootmuskaat
Materialen:
•Bakplaat met bakpapier
Bereiding:
Verwarm de oven op 200° graden. Kook de aardappels in ca. 20 minuten gaar in een pan
met water. Voeg na 5 minuten de bloemkool toe en kook deze mee (of 15 min. in een
apart pannetje).
Snijd de vis in grove stukken en besprenkel deze met citroensap en bestrooi met peper en
zout. Haal ze door de bloem. Haal vervolgens 1 kant door het ei en druk deze vervolgens in
het amandelschaafsel. Leg ze op een bakplaat met bakpapier met de amandelkant boven
en zet ca. 15 minuten in de oven tot de vis gaar is en de bovenkant iets bruin begint te
kleuren.
Giet de bloemkool en aardappels af en prak deze fijn met een stamper. Voeg een klont
boter en een scheutje melk toe om hem lekker smeuïg te maken. Breng op smaak met wat
fijngesneden peterselie, peper, zout en nootmuskaat. Doe de deksel op de pan en houd de
bloemkoolstamppot warm.
Hak het sjalotje heel fijn en fruit aan in een pannetje met wat olie of boter. Giet de
kookroom erbij en een snuf kerriepoeder. Laat de saus iets inkoken. Serveer de stamppot
met een stukje krokante vis en de kerriesaus.
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Wijziging bus 37

Beste inwoners van Garminge, Balinge, Mantinge en Nieuw-Balinge,
Vanaf 13 december wijzigt lijn 37. Deze gaat eens per uur rijden naar Hoogeveen. Net als
nu wordt alleen in de spitsuren gereden. De bus gaat niet meer naar Westerbork, omdat
het aantal passagiers hiernaartoe erg laag was. De aansluiting op schooltijden in
Hoogeveen is wel verbeterd.
In de ochtend wordt vanuit Hoogeveen rechtstreeks naar Garminge gereden en gaat de bus
via de dorpen naar Hoogeveen. 's Middags is dit andersom (via de dorpen naar Garminge
en over de N374 terug).
Plan uw reis vanaf 13 december op www.qbuzz.nl/gd
Op momenten dat de bus niet rijdt, kan
de hubtaxi u brengen vanaf de stations
Beilen, Hoogeveen en busstation Zweeloo
naar uw bestemming of andersom. In de
eerste maanden van 2022 geldt een
actietarief. Zie www.hubtaxi.nl voor meer
informatie en tarieven.
Met vriendelijke groet,
Arent Jan Speulman
Vervoerkundige Zuid-Drenthe

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

blij mens geniet
hartelijk mens geeft
liefdevol mens zorgt
vrolijk mens maakt blij
blij mens geniet…

Laten we het komende jaar genieten
Elkaar hoop en liefde geven
En het blanco jaar dat voor ons ligt
Vullen met
Blijheid
Vrolijkheid
Hartelijkheid
Zorgzaamheid
Duurzaamheid
Vullen door
Er zijn in kracht bij
Ziekte en pijn
Er zijn in troost bij
Rouw en verdriet
Er zijn in er zijn
Wanneer het nodig is
Een blanco jaar
Vol blijde hoop
En liefdevolle zorg
Voor jezelf
En elkaar
Een nieuw jaar. Stap ervoor zover dit kan blanco in. Laat los wat je niet mee kunt
nemen of misschien niet mee hoeft te nemen. Neem mee wat van waarde is en wat
je blij maakt, troost geeft of waar je dankbaar voor bent. Maar, zal je nu misschien
denken ‘dat is gemakkelijk gezegd, dat kan zomaar niet’. En dat is ook zó waar.
Want als je ziek bent gaat de ziekte mee. Heb je verdriet om het gemis van een
geliefde dan kan je dat niet achterlaten. Weet je dat menselijk gesproken je tijd is
gekomen… wat dan? Zomaar een paar beladen punten die je stilzetten en je laten
nadenken. Want als dit is waar jij in zit, wat dan? Blanco in stappen lukt dan bijna
niet meer. Maar juist dan is het zo belangrijk om af te wegen wat er echt toe doet.
Neem je iets mee omdat het niet anders kan dán nog weet je niet hoe het precies
zal gaan. Dan nog heb je vaak een keus hoe je daarmee om gaat; Het op je af
laten komen en zien wat er gebeurt. Doen alsof het er niet is. Het accepteren en er
stap voor stap in mee gaan of er tegen vechten waar mogelijk. Keuzes die jezelf
kunt/mag maken of maakt!
Een nieuw jaar… hoe het zal gaan? We weten het niet en wat dat betreft is het
onbeschreven. Maar weet wel dat de manier hoe je in het leven staat bepalend is
(kan zijn) voor een jaar vol positiviteit, kracht en liefde (ondanks moeilijkheden,
ziekte, zorg en verdriet) of een jaar van boosheid en opstandigheid. Van tegen alles
aanschoppen en niet los willen laten of een jaar van gelatenheid. Het zijn keuzes
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die ons jaar gaan vullen. Wat zal het fijn zijn als je aan het eind van 2022 kunt
zeggen… Mijn jaar was gevuld met liefde en zorg, met verdriet en pijn, met ziekte
en misschien rouw, maar ik mocht doorgaan in Kracht en vanuit Liefde. Naast
vallen mocht ik weer opstaan. Naast verdriet was er blijdschap. Naast huilen kon ik
lachen. Naast me ergens in vastbijten kon ik ook weer loslaten. Het was een goed
gevuld jaar en het meeste (of alles) ervan had ik niet willen missen.
Mogen liefde en trouw je nooit verlaten. Wind ze om je hals, schrijf ze in je hart!
Gedichten en gedachten van Ria
____________________________________________________________________________________
Leren mediteren
Zou je graag willen mediteren en je weet niet hoe dit te doen?
Zou je het willen leren?
Of heb je vaker gemediteerd en weet je hoe goed het voor je is maar het komt er niet van?
Jij bent niet alleen! Voor de meeste mensen is het lastig of men denkt: wat een zweverig
gedoe, daar heb ik geen tijd voor.
Meditatie doet veel meer voor je dan je denkt en kan op vele manieren, hoe je de stilte
vindt is aan jou, met yoga, wandelen, naar muziek luisteren, koken, of stil zitten op een
kussen/stoel.
MEDITATIE IS RUST MET CONCENTRATIE
In de meditatie lessen wil ik graag samen met jou gaan ontdekken wat fijn voor jou is, hoe
je dit in je leven kan toepassen.
In deze lessen leer je o.a.:
Verschillende manieren van meditatie- mindfulness- de adem.
Bewust in het huidige moment aanwezig te zijn, zonder oordeel.
Meer bewust van je lijf, emoties en gedachten.
Verschil tussen gedachten hebben en op gedachten reageren.
Vriendelijkheid naar jezelf en anderen.
Acceptatie van wat er is in het huidige moment.
Meer rust- beter slapen- ontspanning.
Oké, het kost tijd en investering, dit doe je voor jezelf: TIJD VOOR JOU
Ben je nieuwsgierig geworden en wil je de uitdaging aangaan met jezelf om te leren
mediteren?
Je bent welkom in mijn Yoga Studio op:
Woensdagochtend van 9.30- 10.30 uur
2 – 9 - 16 en 23 februari
Minimaal 4, max. 6 deelnemers
Cisca
Breistroeken 33
Nieuw-Balinge
Voor meer informatie/opgave bel of mail gerust: 06 216 36 165 bodyfit@live.nl
Dorpsblad Kontakt 2022
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In ‘Kontakt’ met…

In deze vaste rubriek komen wij
in contact met een dorpsgenoot.
Deze maand komen wij in contact
met Jacob Huizenga

Wie ben je, waar woon je en met wie?
— Jacob Huizenga. Ik woon aan de
Verlengde Middenraai 27A, op hetzelfde
perceel als Jonné en Alexandra (zoon en
schoondochter). Ik woon daar met mijn
echtgenote Jacoline en met kat Donder - die
geheel op eigen gelegenheid bij ons is
ingetrokken.
Wat doe je voor (vrijwilligers-)werk,
opleiding of voor de hobby?
— Was ondernemer, maar nu
gepensioneerd. Bemoei me een beetje met
het dorpsgebeuren, mag graag wandelen en
fietsen, puzzel graag - vooral zware
cryptogrammen.
Hoelang woon je al in Nieuw-Balinge?
— Sinds 2018
Wat vind je het mooiste aan wonen in
Nieuw-Balinge?
— Rust en vrije natuur. Groot contrast met
waar we vandaan komen.
Wat is er minder fijn of wat mis je op
het dorp?
— Vooral Jacoline mist Aldi, Lidl, Jumbo,
Plus, Coöp en Appie om de hoek.
Lees je Kontakt altijd? Zo ja online of het
krantje?
— Jazeker, eigenlijk altijd print.
Wat maakt jou blij?
— Te veel om op te noemen
Wat maakt jou boos?
— Te veel om op te noemen. Sorry, valt wel
mee.
Heb jij een bucketlist, wat wil je nog heel
graag doen?
— Ik heb geen bucketlist, zie wel wat zich
voordoet en hoe het leven loopt.
Ligt jouw toekomst ook in Nieuw-Balinge?
— We hebben geïnvesteerd, dus we kúnnen
helemaal niet meer weg !
Afgezien daarvan heb ik zeker niet de
behoeft om te vertrekken.

18
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Wat keuze vragen, wat voor type ben je?
X Koffie
o Thee?
X Alcohol x Fris?
o Ochtend x Avond?
o Sporten x Luieren?
X Kat
o Hond?
X Zomer o Winter?
X Buiten werken o een kantoorbaan?
X Luxe hotel o basic kamperen?
o Bungeejumpen o diepzeeduiken? Geen van beide !
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, zoals al het geval is.
Niet kunnen zien of niet kunnen horen? Geen keuze
Een maand geen smartphone of een maand niet douchen? Geen keuze
Jeuk hebben of pijn hebben? Geen keuze
Altijd alleen zijn of omringt met irritante mensen? Dol op irritante mensen, maar ben
eindeloos veel liever alleen.

Bedankt Jacob voor het invullen van de vragen. Volgende maand komen we in kontakt met
een andere dorpsgenoot.
________________________________________________________________________

PRIKBORD

Wilt u ook iemand feliciteren? Een verjaardag,
geslaagd, jubileum, een nieuwe baan of iets
anders dat een felicitatie waard is? Stuur dan
een leuke foto met een stukje tekst naar
redactiekontakt@outlook.com

Dorpsblad Kontakt 2022
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Nieuws vanuit IKC Mr. Siebering,
groep 1 en 2.
Wat hebben we een fijne maand achter de rug gehad.
Hoewel we een weekje eerder dicht moesten, hebben
we het jaar toch goed met elkaar kunnen afsluiten.

Begin december was het natuurlijk eerst de beurt aan Sinterklaas. Hoewel hij niet op
school mocht komen, hebben we hem toch kunnen zien en spreken in de manege bij Anita.
Twee weken eerder, dachten wij tijdens een wandeling met de klas, Ozosnel (het paard van
Sinterklaas) te zien staan in de weide achter de manege. Dat hebben wij Sint gemeld.
Daarop gaf Sint aan, dat hij naar de manege zou komen, om het zelf te zien. En wij
mochten daar ook bij zijn. Onze cadeautjes lagen hier
ook op ons te wachten.
Op 2 december hebben we 2 karren mooi versierd en
zo konden we op 3 december, gezellig met
Sinterklaasmuziek, op weg.
Piet had een mooie opdrachtentocht uitgezet, zodat
we wel een half uurtje onderweg waren naar de
manege.
De oma van Babette en Teun had gehoord, dat Sint
bij haar buurvrouw kwam en wilde aan Sint laten zien,
dat zij ook een pietengym-diploma kon halen. Dus
toen we daar aankwamen, was zij al flink aan het
oefenen. Alleen was er een klein ongelukje gebeurd…
alle cadeautjes van de kinderen, waren van de zolder
gevallen. Er stonden er nog een paar, die de kinderen
er voorzichtig af mochten halen.
Gelukkig had Sint nog wel even wat tijd voor ons en
konden we gezellig bijkletsen, het Drentse
Sinterklaasliedje voor hem zingen en ‘oma’ geholpen
met haar oefeningen. En ja, zij heeft ook haar
diploma gehaald!!!! En natuurlijk hebben we gekeken
in de stal en heeft Sint kunnen zien of het Ozosnel
was. Maar helaas… dat bleek niet zo te zijn. Het was
zijn zus Ozolangzaam. Dat vermoeden hadden we al,
want tijdens onze wandeling, wilde het paard niet
komen toen we riepen.
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Tot slot mochten de kinderen hun eigen cadeautje opzoeken. Gelukkig paste alles in de kar
en onder het zingen van Sinterklaasliedjes zijn we weer teruggegaan naar school.
Natuurlijk hebben we Sint en pieten lang nagezwaaid.
Eenmaal op school hebben we vlug onze pakjes uitgepakt; altijd een feestelijk moment!
Sint had gelukkig, nadat hij ook groep 3-4-5 te hebben ontvangen, nog tijd om langs te
gaan bij de kinderen, die ziek waren of in quarantaine zaten. Dank Sint!
Juf Rianne had nog een pietengym met toestellen uitgezet. De kinderen kwamen hier
lekker moe van terug. Na het broodje eten, hebben we zitten kijken naar de film ‘Bennie
Bang’. Het lukte de kinderen net om wakker te blijven. Maar wat was het een leuke dag!
Heel veel dank aan Anita, voor het ontvangst in haar manege.
Daarna kwamen de voorbereidingen voor
Kerst. De klas was na een paar dagen na het
Sinterklaasfeest, al helemaal in kerstsfeer.
De kerstboom mooi versierd en er is lekker
veel geknutseld.
En toen moesten we weer een week eerder
dicht. Maar gelukkig hadden we dit al zien
aankomen en de boodschappen voor ons
kerstontbijt waren al op tijd op school. Zo
konden we gewoon een week eerder een
heerlijk kerstontbijt eten, in glitter en
glamour-stijl.
Wat zag iedereen er mooi uit. We hebben
zitten smullen van al het lekkers.

Daarna moesten we toch echt serieus aan het werk. Want de klas moest leeggehaald
worden. In de vakantie krijgen we nieuwe plafondplaten en daarom moest alles de klas uit.
Meteen een goede reden om op te ruimen en schoon te maken. En dan is het zo fijn om te
zien, wat een harde werkers het zijn. Iedereen heeft geholpen met schoonmaken,
opruimen en spullen uit de klas sjouwen.
Dorpsblad Kontakt 2022
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Gelukkig was er ook nog gym van juf Rianne.
Voor het naar huis gaan, kregen alle kinderen nog een mooi cadeau van de OR… een
prentenboek en een bakmix.
Nadat we elkaar allemaal fijne feestdagen te hebben gewenst, is iedereen tevreden naar
huis gegaan.
We wensen iedereen uit Nieuw-Balinge fijne feestdagen en alvast een heel goed 2022!!!!
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Van Bali naar Nieuw-Bali(nge)

Heeee, lieve dorpsgenoten!
Mijn naam is Janneke Dijkhuis en ik ben opgegroeid hier op dit prachtig gelegen dorppie!
Het huis naast de Meester Sieberingschool is ons familiehuis. Het was van mijn opa en
oma, m’n vader en zijn vriendin wonen er nu nog steeds. Er is geen plek ter wereld die
meer thuis voelt dan daar.
Toen ik zestien was verruilde ik m’n thuis voor een jaartje en vertrok als
uitwisselingstudent naar Amerika. Toen ik terugkwam was het dorp te klein voor me. Ik
was negentien toen ik m’n biezen pakte en naar Hoogeveen verhuisde. Op m’n
zesentwintigste woonde ik een tijdje in Bangkok, Thailand en anderhalf jaar later
emigreerde ik naar Bali, Indonesië.
Ik werkte daar als ‘business development manager’ voor een lokaal reisagentschap. Wat
was dat een mooie ervaring. Ik leefde een droom! Een huis met een zwembad, veel reizen
voor m’n werk en privé, weekendjes weg bestonden uit duiken ergens op het tropische
eiland, surfen, vulkanen beklimmen of gewoon op het strand hangen.
Maar weetje, ik kwam er na drie jaar achter dat ik mezelf gewoon had meegenomen naar
de andere kant van de wereld. Ik wilde weer op reis om nog meer van de wereld te
ontdekken, om verder te gaan, te ervaren en te beleven.
Kortom, een heleboel onrust.
Ik besloot een eind te gaan zeilen, het was toen juni 2015 en ik was 32 jaar. Zeilen had ik
nog nooit gedaan, maar de gelegenheid deed zich voor.
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Met drie wildvreemden zeilde
ik van Maleisië naar ZuidAfrika in vijf maanden tijd.
En daarna was het hek van
de dam ofzo. Ik ben gaan
reizen en gewoon niet meer
gestopt tot aan april 2020.
Toen kwam ik weer hier op
het dorp. In het
Goudpleviertje.
En dat was best wel gek,
nadat ik in 2002 was
vertrokken. Natuurlijk ben ik
hier door de jaren heen nog
regelmatig geweest. Vooral
om familie en vrienden te
bezoeken en ik heb hier zelfs
weleens een aantal weken
verbleven. Maar wonen zonder een geplande vlucht, nee dat had ik hier al in geen bijna
twintig jaar meer gedaan.
Ik zeg vlucht, maar je kunt het ook net zo goed een zoektocht noemen…
Nieuw-Bali, zo noem ik het dorp tegenwoordig.
En ik kan hier heel goed zijn nu zonder ergens anders te willen zijn.
En dat is nieuw voor me.
Niet dat ik nu 100% zeker weet dat
ik voor eeuwig en altijd blijf, zo ver
in de toekomst kan ik niet kijken,
maar de zoektocht is ten einde
gekomen.
Dat is in ieder geval hoe het voelt.
Mijn zoektocht ging richting het
einde toen ik begon met schrijven.
Ik nam zelfs een schrijfcoach in de
arm en heb gedurende vier en half
jaar met haar gewerkt om die
zoektocht (die toen ook nog in volle
gang was) te vangen in een boek.
En dat is een soort van gelukt, want
afgelopen 10 december heb ik het
boek met de wereld gedeeld. Het
heet Stel dat je hoofd je hart volgt
en is een avontuurlijk verhaal over
het varen van je eigen koers.
Als je het leuk vindt om meer over
m’n verhaal te lezen dan kun je het
boek bestellen op
www.mindfulsurprise.com/boek/.

26

Dorpsblad Kontakt 2022

Met de code NIEUW-BALI (hoofdletters en koppelstreepje) betaal je geen verzendkosten.
Ik kom het exemplaar dan gesigneerd en al
bij je in de bus doen. Je mag me natuurlijk
ook een keer aanspreken als je me ziet lopen! Dan kom ik later een exemplaar bij je door
de bus doen ☺.
Liefs, Janneke

_____________________________________________________________________________________
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Nieuws van Bi’j Oons
Dag allemaal,
We zitten alweer een maand op slot! Het
vergt veel aanpassingsvermogen voor ons
allemaal. We hopen dat jullie deze tijd goed
doorkomen en dat de feestdagen leuk zijn
verlopen. Wij kijken in ieder geval terug op
een geslaagde kerstmarkt drive-inn
afgelopen 12 december. Veel mensen
hebben ons weten te vinden en dat doet
ons goed!
Nu breekt het normale leven weer aan!
Goed om te weten dat we lekkere snacks
en patat verkopen op bestelling. Ter plekke
opeten kan helaas nog steeds niet. Je kunt
je bestelling gemakkelijk en snel doorgeven
via tel: 06-25390885 en daarna bij ons
afhalen.
Ook kan je bij ons terecht voor lekkere
hapjes en gebakjes. Ben je nieuwsgierig
geworden naar de mogelijkheden, neem
dan vooral contact met ons op. In overleg
is er veel mogelijk! Daarnaast verzorgen we
graag een lekkere high tea ter plekke. Ook
hierin is maatwerk uiteraard mogelijk.
Neem vrijblijvend contact op via tel: 0625390885.

Vrijdag 14 jan: Snert en
bruine bonensoep

Vrijdag 4 feb: Macaroni
met spinazie en spekjes

Rest ons nog het menu voor het “eten wat
de pot schaft op vrijdag” voor de komende maand. Een maaltijd reserveren kan je
uiterlijk tot de donderdag ervoor. Je kunt je maaltijd op vrijdag dan afhalen vanaf
18:00 uur, of thuis laten bezorgen. Reserveren kan via Tel: 06-25390885.
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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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Activiteitenkalender

2022
JANUARI
2 januari

Nieuwjaarslunch bij Bi’j Oons

14 januari

Klaverjassen IJsvereniging

18 januari

Infobijeenkomst natuurmonumenten

28 januari

Klaverjassen IJsvereniging

29 januari

Bingo De Heugte

FEBRUARI
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11 februari

Klaverjassen IJsvereniging

25 februari

Klaverjassen IJsvereniging

26 februari

Bingo De Heugte
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Huisartsen
Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur:
• Huisartsenpraktijk Noordscheschut
Mevr. Dahler
Tel. (0528) 741012
• Huisartsenpraktijk Ettenheim
Mevr. Damman
Tel. (0528) 745060
• Huisartsenpraktijk Hollandscheveld
Dhr. Miellet/Dhr. Veenhouwer
Tel. (0528) 34 12 19
• Huisartsenpraktijk Elim
Dhr. Mors/Dhr. Brugman
Tel. (0528) 35 12 12
• Huisartsenpraktijk Westerbork
Groeneweg 3
Tel. (0593) 37 15 80
Op werkdagen van ‘s middags 17.00 uur tot de
volgende ochtend 08.00 uur en in de
weekenden, kunt u voor spoedgevallen bellen
met de centrale huisartsenpost, Tel. 0900 112 0
112. Website: www.chd.nl
Weekenddiensten
Voor het rooster van de weekenddiensten van
tandarts, apotheker, dierenarts, Icare, Bureau
Slachtofferhulp en de Stichting Welzijnswerk zie
bladzijde 2 van de (huis-aan-huis)
woensdageditie van de Hoogeveense Courant

Openingstijden gemeentehuis
• Beilen, Raadhuisplein 1
Maandag

8.30 – 16.30 uur

Dinsdag

8.30 – 14.30 uur

Woensdag

8.30 – 16.30 uur

Donderdag

8.30 – 20.00 uur

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

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

Preekrooster 2021
Chr. Geref. Kerk te Nieuw-Balinge

Preekrooster 2021
Ned. Hervormde Kerk Nieuw-Balinge

● Zondag 9 januari
9.30 uur Ds. H. Korving
14.30 uur Ds. H. Korving
●Zondag 16 januari
9.30 uur Ds. B. de Graaf
14.30 uur Ds. B. de Graaf
●Zondag 23 januari
9.30 uur Ds. C. Cornet
14.30 uur Ds. C. Cornet
●Zondag 30 januari
9.30 uur Ds. H.J.Th. Velema
14.30 uur Ds. H.J.Th. Velema
●Zondag 6 februari
9.30 uur Ds. C. Cornet
14.30 uur Ds. C. Cornet
●Zondag 13 februari
9.30 uur Prof. dr. G.C. den Hertog
14.30 uur Prof. dr. G.C. den Hertog

●Zondag 9 januari 2022 (einde kerstvakantie)
10:00 uur ds. J.W. Wind (Damwoude)
15:00 uur ds. E. Mijnheer (Oene)
●zondag 16 januari 2022
10:00 uur ds. P. Vermeer (Wezep)
15:00 uur ds. T. Beekman
●zondag 23 januari 2022
10:00 uur ds. T. Beekman
15:00 uur ds. A. Prins (Vriezenveen)
●zondag 30 januari 2022
10:00 uur ds. G.H. Nijland (Mastenbroek)
15:00 uur ds. T. Beekman
●zondag 6 februari 2022
10:00 uur ds. T. Beekman
15:00 uur ds. F. Pierik (Drachten/Een)
●zondag 13 februari 2022
10:00 uur ds. J.F.K. v. Santen (Leusden)
15:00 uur ds. T. Beekman

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
7 januari
GRIJS
2 februari
12 januari GROEN
4 februari
19 januari ORANJE
9 februari
26 januari GROEN
16 februari

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
GRIJS
GROEN
ORANJE

Oud Papier
Oud papier wordt opgehaald door de mr.
Sieberingschool. De datums voor 2022 zijn:
12 januari, 9 maart, 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
Trombosedienst
Iedere dinsdagmorgen in Dorpshuis de Heugte.
Aanvang om 10.15 uur, tot de laatste cliënt
geweest is.
Uitvaartvereniging Nieuweroord e.o.
• Uitvaartnummer: (06) 54 37 71 80
(24 uur per dag bereikbaar)
b.g.g. (0528) 34 38 37
• Uitvaartverzorgster:
mevr. E. Otten/ dhr. P. van Slochteren
• Penningmeester/Ledenadministratie:
dhr. H. Mulderij, Molenweg 30, 7936 PB
Tiendeveen. Tel. (0528) 76 40 00
• Voor vragen of doorgeven van wijzigingen:
info@uitvaartvereniging-nieuweroord.nl
• Informatie over de vereniging:
www.uitvaartvereniging-nieuweroord.nl
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Belangrijke telefoonnummers
Ziekenhuis Hoogeveen
(0528)
Diaconessenhuis Meppel
(0522)
Ziekenhuis Emmen
(0591)
Ziekenhuis Assen
(0592)
UMCG Groningen
(0503)
Isala klinieken Zwolle
(0384)
Martini Ziekenhuis Groen. (0505)

28
23
69
32
61
24
24

62
33
19
55
61
50
52

22
33
11
55
61
00
45

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

33
53
28
34
26
26
26

33
53
61
82
69
40
32

66
00
11
48
44
38
88

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

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

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

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

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

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

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

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

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

S.V. Nieuw-Balinge

Openingstijden dorpshuis de Heugte

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

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

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

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

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

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

Website: www.svnieuw-balinge.nl

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

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

Tijden:
Volleybal:
Maandag:
Dinsdag:

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

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

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

groep 1
groep 2
groep3

Volleybal:
Donderdag

19:30- 20:30 uur dames volleybal

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

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

www.kapsalon-priscilla.nl

plaatselijkbelangnieuwbalinge@gmail.com

Anne Hekker; IJzer en metalen

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

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

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

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

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

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

Dorpsblad Kontakt 2022

Dorpsblad Kontakt 2022

37

Dorpsblad Kontakt 2019

43

