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Voorwoord

Colofon
Redactie
Chantal van Aalderen
Lisanne de Buck
Geertje Oelen
Karin Gils
Kopijadres
E-mailadres
Postadres
Bezorging
Dorp
De Breistroeken

(06) 44 38 50 39
(06) 10 75 60 88
(06) 12 08 97 82
(06) 30 68 49 46

: redactiekontakt@outlook.com
: Verlengde Middenraai 55
7938 PA Nieuw-Balinge
: Familie Jager (0528) 78 50 54
: Familie Blok (0528) 85 02 02

IBAN-nummer
NL78 RABO 0369 4004 53
t.n.v. Plaatselijk Belang, o.v.v. Kontakt

In deze editie van Kontakt leest u
onder andere:

Belangrijke punten voor het inzenden van kopij:
✓ Kopij digitaal aanleveren in een Word-bestand.
✓ Kopij en advertenties altijd aanleveren vóór de
25e 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 (Verdana
11)
✓ 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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Afscheidsberichtjes vanuit IKC Mr.
Siebering
En afscheid van een redactielid.
Aankondigingen van leuke activiteiten.
Verslag van de wandel 4-daagse.
Zomerse recepten.
Leuke puzzels.
Een goed gevuld ‘prikbord’.

En…
nog veel meer.
Veel leesplezier!
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Raadselspel
Voor de maand juni vroegen wij jullie op zoek te gaan naar de ontbrekende
plaatsnamen.
1) Ik voel me wat flauw met deze hitte en ik denk dat ik met een gebrek aan Zoutkamp.
2) Ik kan al niet goed schaken, maar ik denk dat ik nog Rotterdam.
3) Voor een hond ga ik wel opzij, maar er moet heel wat gebeuren voor ik voor een
Katwijk.
4) Ik vind met nonnen schaken wel gezellig, hoewel ik nog liever met Monnikendam.
5) Hier houdt de verharde weg op, gelukkig kunnen we nog een eind op het Zandvoort.
6) Deze plaats schrijf je net als Ommen met twee Emmen.
We hadden 7 inzenders met de juiste plaatsnamen. Wyanda te Grotenhuis kwam als
winnaar uit de bus. Gefeliciteerd Wyanda, de prijs komt snel jouw kant op!
De redactie kreeg onderstaand raadsel toegezonden. Leuk dat er dorpsgenoten meedenken
aan het opvullen van Kontakt! Wij als redactie kwamen er niet uit.
Gelukkig leverde ze ook het antwoord mee, zodat wij in september wel een winnaar
kunnen kiezen.
Nu aan jullie de taak om in de zomervakantie te broeden op onderstaand raadsel.

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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Nieuws vanuit IKC Mr. Siebering
Groep 8 neemt afscheid en ook Masja gaat
ons verlaten. Hieronder van allen een
afscheidsgroet. Wij wensen iedereen veel
plezier en succes toe bij hun nieuwe
uitdaging!
Iedereen een fijne zomervakantie!
Team IKC
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Kleurplaat
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Nieuws van Bi’j Oons
Dag allemaal,
Het weer is weer mooi, het terras stroomt
weer vol met wandelaars en fietsers. Ook de
reserveringen van feestjes begint weer te
komen. En vele mensen weten ons te vinden
voor een heerlijk ijsje.
Hebt u iets te vieren, bij ons kunt u terecht
voor hapjes schalen of heerlijk gebak. Mocht u
meer informatie hierover willen, kom gerust
eens langs.
Rest ons nog het menu voor de maanden juli en augustus:
Vrijdag 8 juli: Verschillende
Mexicaanse gerechten.
Vrijdag 15 juli: Patat met Amerikaans
broodje hamburger.
Vrijdag 29 juli: Barbecue
Vrijdag 5 augustus: Soep met brood.
Vrijdag 12 augustus: Rijst met prei en
rundvlees.
Vrijdag 19 augustus: Bami en nasi
Vrijdag 26 augustus: Lasagne en spaghetti
Vrijdag 2 september: Pannenkoeken
Voor Hapjesschalen…

IJs…

En lekkernijen…

Heeft u zin om mee te eten? U kunt zich de donderdag ervoor aanmelden via tel:
06-25390885 en dan zorgen wij dat er een bord klaar staat!
Vriendelijke groet,
Dorpsblad Kontakt 2022

Jan, Aukje, Wiljo en Jessica
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Zomer recepten: Tomahawk van de BBQ met baharat en geroosterdeauberginesaus
Tomahawk met baharat en geroosterde-auberginesaus: het BBQ-recept voor de echte
carnivoor.
1 min. bereiden en 15 min. wachten.

Ingrediënten voor 4 personen.
1 kg tomahawk steak
2 el baharat kruidenmix
1 tl grof zeezout
3 el arachideolie
2 aubergines
7.5 g verse platte peterselie
4 trostomaten
1 el citroensap
Dit heb je nodig:
Een vleesthermometer
Een barbecue met deksel
Een staafmixer
Aan de slag:
√ Steek de barbecue aan en bereid voor op indirect grillen (alle kolen aan 1 kant).
√ Dep de tomahawk droog met keukenpapier en wrijf rondom in met de helft van de
baharat, het zeezout en ⅓ olie. Gril 10 min. boven de kolen op de barbecue. Keer
halverwege. Steek de thermometer in het dikke deel van het vlees, zorg dat je het bot niet
raakt. Gaar het vlees met de deksel dicht op het indirecte deel van de barbecue (waar geen
kolen liggen) tot het een kerntemperatuur heeft van 52 °C (medium rare). Dit duurt 30-40
min. Neem van de barbecue en laat 15 min. losjes afgedekt met aluminiumfolie rusten.
√ Halveer ondertussen de aubergines in de lengte. Snijd het vruchtvlees kruislings in, zorg
dat je de schil niet raakt.
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Meng de rest van de baharat met de rest van de olie en bestrijk het vruchtvlees ermee.
Rooster in ca. 25 min. boven de kolen met de snijkant naar boven gaar.
√ Snijd ondertussen de peterselie fijn. Halveer de tomaten, verwijder de zaadlijsten en
snijd het vruchtvlees in blokjes van ca. een ½ cm.
√ Neem de aubergines van de barbecue. Schep het vruchtvlees voorzichtig uit de schil
(pas op, het is heet). Doe in een hoge beker en pureer met de staafmixer. Meng de
tomaten, peterselie en het citroensap erdoor en breng de saus eventueel op smaak met
zout.
√ Snijd het vlees van het bot en snijd in plakjes. Serveer met de saus.
Combinatie tip: lekker met platbrood.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Watermeloen salade met feta
Bijgerecht voor 3 á 4 personen, klaar in 15 minuten
Heerlijke zomerse salade van fris zoete watermeloen gecombineerd met zoute feta,
stukjes krokante pecannoten en een lichte dressing met limoen

Ingrediënten (3 pers):

Dressing:

0.25 watermeloen

1 eetlepel witte wijnazijn

75 gr sla

1 eetlepel honing

75 gr feta

1 eetlepel limoensap

verse munt

scheutje olijfolie

0.5 komkommer

snuf peper en zout

Handje pecannoten (ongezouten)
Bereiding:
Snijd de watermeloen in stukken. Meng de dressing door elkaar en meng door
de sla. Verdeel de sla in een grote kom of over borden. Verdeel de stukken
watermeloen erdoor samen met de in ringetjes gesneden komkommer.
Kruimel de feta over de salade. Garneer de watermeloen salade met wat
blaadjes munt en grof gehakte pecan.
Dorpsblad Kontakt 2022
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In ‘Kontakt’ met…

Wie ben je, waar woon je en met wie?
Wij zijn Floor, Gea, Hans en Corné Zijderveld
– Sok en we wonen aan de Boekweitstraat.
Wat doe je voor (vrijwilligers-)werk,
opleiding of voor de hobby?

In deze vaste rubriek komen wij
in contact met een dorpsgenoot.
Deze maand komen wij in
contact met Floor en Gea
Zijderveld-Sok.

Floor werkt bij de DOC Kaas als rayon
adviseur bij veehouders en Gea werkt in de
ouderenzorg in Hoogeveen. Voor de hobby
houden we schapen en koeien.
Hoelang woon je al in Nieuw-Balinge?
Gea is in Nieuw-Balinge geboren en
opgegroeid in Geesbrug (Twaalf Ellenweg).
Floor is geboren en getogen in de Flevopolder.
Samen wonen wij nu alweer 3 jaar in NieuwBalinge met onze 2 kinderen.
Wat vind je het mooiste aan wonen in
Nieuw-Balinge?
De rust en de natuur/bos.
Wat is er minder fijn of wat mis je op het
dorp?
We hebben bewust voor Nieuw-Balinge
gekozen en missen hier niets.
Lees je Kontakt altijd? Zo ja online of het
krantje?
Ja, via het krantje.
Wat maakt jou blij?
We kunnen al van kleine dingen genieten, bijv.
kopje koffie in de zon drinken, met de
kinderen fietsen, rondje wandelen door het
bos, goed boek/tijdschrift lezen.
Wat maakt jou boos?
We worden niet snel boos en we proberen te
genieten van de kleine dingen in het leven.
Heb jij een bucketlist, wat wil je nog heel
graag doen?
We hebben geen bucketlist, maar we willen
wel graag (ooit) een reis naar Amerika maken.
Ligt jouw toekomst ook in NieuwBalinge?
Onze bedrijfsmatige toekomstplannen liggen,
bij gezondheid, in en rond Nieuw-Balinge.
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Wat keuze vragen, wat voor type ben je?
v Koffie

o Thee?

o Alcohol

v Fris?

o Ochtend

v Avond?

o Sporten

v Luieren?

o Kat

v Hond?

v Zomer

o Winter?

v Buiten werken o een kantoorbaan?
v Luxe hotel o basic kamperen?
o Bungeejumpen v diepzeeduiken?
o Broodeter v warme maaltijd?

Een aantal dilemma’s waar je uit moet kiezen:
Nooit meer werken of nooit meer op vakantie gaan?

Niet kunnen zien of niet kunnen horen?

Een maand geen smartphone of een maand niet douchen?

Jeuk hebben of pijn hebben?

Altijd alleen zijn of omringt met irritante mensen?

Gea en Floor bedankt voor het invullen en jullie openheid!
Volgende maand komen we weer in kontakt met andere dorpsgenoten.

___________________________________________________________

Dorpsblad Kontakt 2022
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Menukaart Dorpshuis de Heugte
Patatzakken
Klein
Middel
Groot

Snacks

€ 3,50
€ 4,50
€ 5,50

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

€
€
€
€
€
€
€

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

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

€ 0,50
€ 1,50
€ 0,30
€ 1,00

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

Frikandel
Frikandel met
Frikandel speciaal
Br. Frikandel excl. Saus
Frikandel XXL
Frikandel XXL speciaal
Kroket
Kroket mayo/mosterd
Br. Kroket excl. Saus
Br. Kroket mayo/mosterd
Hamburger
Hamburger speciaal
Br. Hamburger excl. Saus
Br. Hamburger speciaal
Gehaktbal
Gehaktbal mayo/mosterd
Bapao excl. Saus
Bamischijf
Berehap
6 stk. Bitterballen
6 stk. Bitterballen met saus
8 stk. Gemengde
bittergarnituur incl. Saus
Braadworst
5 stk. hotwings
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
3,50
1,50
2,00
2,75
2,75
2,00
1,50
2,00
3,50
2,50

0528-321300
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Arno feest
Wij zijn een groepje piraten met
de passie voor piraten muziek.
Deze willen wij graag met u delen
en dat in dorpshuis DE HEUGTE
op 7, 8 en 9 oktober 2022.

Met op vrijdag 7 oktober
Miranda en the Music Boys
En op zaterdagavond 8
oktober
DENNIS BAAS
en

SILVIA SWART

DJ Remco Wekema en andere artiesten
We doen dit allemaal om stichting hartekind te steunen
De entree is gratis dus kom op tijd want vol is vol.

Afsluiting seizoen tienersoos 2022 Levend sjoelen!
Wanneer: 8 juli
Waar: Dorpshuis
Hoe laat: 18:30-22:30
Neem zwemkleding en
handdoek mee
ENTREE GRATIS
Laat even weten als je komt,
app naar 06 23195173 of
06 46765181

Mede georganiseerd door ‘jeugd
aan zet’

Dorpsblad Kontakt 2022
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Vakantie

PRIKBORD

Afscheid redactielid.
Na bijna 3 jaar heb ik besloten
om te stoppen als redactielid van
kontakt. Ik heb het de afgelopen
jaren met veel plezier gedaan.
Nu vond ik het tijd om mij te
focussen op nieuwe uitdagingen.
Ik blijf zeker betrokken bij het
dorp, alleen in een andere vorm.
Ik wens Lisanne, Geertje en
Karin nog veel succes en plezier
met het maken van nieuwe,
mooie Kontakten.
Veel liefs,
Chantal van Aalderen

Chantal, bedankt voor je inzet de
afgelopen jaren!
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Studio Tyara is gesloten van 2507-22 tot 22-08-2022.

Studio Tyara wenst iedereen een
fijne en zonnige vakantie.

Schoonmaak(st)er gezocht!
Voor de binnenkort te openen
fitnessruimte zijn wij op zoek
naar een schoonmaak(st)er.
Heb jij nog wat uurtjes vrij en wil
jij de fitnessruimte wel mooi fris
en netjes houden? Mail dan naar
voorzitterdeheugte@gmail.com
We nemen dan contact met je op
om het een en ander te
overleggen.

Dorpsblad Kontakt 2022

De redactie heeft vakantie

Felicitaties
De redactie heeft vakantie in augustus.
De mail wordt deze maand dan ook
even niet persoonlijk beantwoord.
Maar blijf vooral jullie zomerse input
doormailen, vanaf de deadline van 25
augustus wordt de mail weer
persoonlijk beheert.
Zo maken we van het september
nummer weer een mooi gevulde editie!

Is er iemand in jouw
vriendenkring of familie die iets
te vieren heeft? Mail dan een foto
met korte tekst naar
redactiekontakt@outlook.com en
zet de jubilaris, pas getrouwden,
jarigen of bijv een kersverse
(o)pa en (o)ma in het zonnetje
via Kontakt.

De redactie wenst
iedereen een fijne vakantie toe!
Een zomerse groet van
Chantal, Geertje, Lisanne en Karin.

Felicitaties
Britt is op 1 juli 7 jaar geworden
en haar zusje
Lana wordt op 29 augustus 2 jaar.
Gefeliciteerd allebei!

Dorpsblad Kontakt 2022
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Wandel 4-daagse Nieuw-Balinge

Zo'n 60 deelnemers zijn dit jaar van start gegaan bij de
wandel 4-daagse
Wat Fijn dat dit allemaal weer kan, na 2 jaar niet
georganiseerd kunnen hebben.

Het was prima wandel weer, op een buitje na op de 2e avond,
maar dat mocht de pret niet drukken.
De routes gingen via de straten van het dorp richting o.a.;
plaggenhut, Mekelermeer, Mantingerzand, waarbij de meeste
leuke plekjes wel aan bod zijn gekomen.
Tijdens het stempelen onderweg bij de post een kleine
versnapering om vervolgens de route weer te vervolgen. Bij de
finish nog even genieten van een lekker ijsje, een appel wat
mogelijk gemaakt werd door Gezond in Midden-Drenthe en op
de laatste avond hebben de baksters van de “Heugte” hun
uiterste best gedaan om iedereen van een patatje te voorzien.
De laatste avond hebben de deelnemers hun welverdiende medaille in ontvangst mogen
nemen.
Wij, als organisatie, kijken dan ook terug op een mooie wandel 4-daagse!
Deelnemers en iedereen die ons heeft geholpen op wat voor manier dan ook, hartstikke
bedankt!! Ook Plaatselijk belang voor de bijdrage.
Want we kunnen het niet alleen!
Lijkt het jou ook leuk om ons te
helpen volgend jaar, al is het maar 1
dag, ben jij diegene die graag foto's
wil maken of wil je wel eens post
zitten etc.
Of misschien wil je zelfs wel
toetreden in ons team.
Denk er eens over na en laat het ons
weten, we kunnen jullie hulp goed
gebruiken.
Jitske, Chantal en Korina
Bezoek ook eens onze facebook
pagina:
Wandel4 daagse Nieuw-Balinge.
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Puzzelpagina
Zoek de 10 verschillen

Sudoku

26

Dorpsblad Kontakt 2022

Dorpsblad Kontakt 2022

29

30

Dorpsblad Kontakt 2022

Dorpsblad Kontakt 2022

29

30

Dorpsblad Kontakt 2022

Dorpsblad Kontakt 2022

31

32

Dorpsblad Kontakt 2022

Dorpsblad Kontakt 2022

23

24

Dorpsblad Kontakt 2022

Dorpsblad Kontakt 2022

35

Activiteitenkalender

2022
JULI
6 juli

Oud papier

8 juli

Afsluiting jeugdsoos seizoen

8 jui

Jubileum weekend Witteveense Boys

30 juli

Bingo De Heugte
AUGUSTUS

3 t/m 7 aug

Zomerfeest

4 augustus

Bingo De Heugte (zomerfeest)

22 t/m 24 aug

Vakantie bijbel club dagen

27 augustus

Bingo De Heugte

SEPTEMBER
24 september

Bingo De Heugte

OKTOBER
7, 8 en 9 oktober

36

Arno piratenmuziekfeest
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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
Wilt u ook informatie van uw vereniging,
bedrijfje of club delen op deze infopagina?
Mail dan naar redactiekontakt@outlook.com
Preekrooster
Chr. Geref. Kerk te Nieuw-Balinge
● Zondag 10 juli

9.30 uur Ds. C. Cornet
14.30 uur Ds. C. Cornet
● Zondag 17 juli
9.30 uur Stud. B.H.P. Mussche
14.30 uur Stud. B.H.P. Mussche
● Zondag 24 juli
9.30 uur Ds. C. Cornet
14.30 uur Ds. C. Cornet
● Zondag 31 juli
9.30 uur Ds. G. van de Groep
14.30 uur Ds. G. van de Groep
● Zondag 7 augustus
9.30 uur Ds. Nog niet bekend
14.30 uur Ds. Nog niet bekend
● Zondag 14 augustus
9.30 uur Ds. W.W. Nijdam
14.30 uur Ds. W.W. Nijdam
● Zondag 21 augustus
9.30 uur Ds. C. Cornet
14.30 uur Ds. C. Cornet
● Zondag 28 augustus
9.30 uur Ds. H.D. Rietveld 14.30 uur Ds. H.D.
Rietveld
● Zondag 4 september
9.30 uur Ds. C. Cornet (VHA)
14.30 uur Ds. C. Cornet

Wijzigingen voorbehouden. In de ochtend is er
oppas voor de kleinsten in het jeugdgebouw ‘Het
Anker’
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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
Ned. Hervormde Kerk Nieuw-Balinge
● Zondag 10 juli 2022

10:00 uur ds. J.W. Goossen (Vriezenveen)
19:00 uur ds. T. Beekman
● Zondag 17 juli (begin zomervakantie)
10:00 uur ds. T. Beekman
19:00 uur ds. G.H. Nijland (Rijssen)
● Zondag 24 juli 2022
10:00 uur dr. T.E. v. Spanje (Epe)
19:00 uur ds. N. Noorlander (Onstwedde)
● Zondag 31 juli 2022
10:00 uur ds. J. Boer (Nunspeet)
19:00 uur ds. J.W. Wind (Damwoude)
● Zondag 7 augustus 2022
10:00 uur ds. W.G. Hulsman (Genemuiden)
19:00 uur ds. F. Pierik (Drachten/Een)
● Zondag 14 augustus 2022
10:00 uur ds. J. Veldhuijzen (Putten)
19:00 uur ds. H.J. Donken (Wierden)
● Zondag 21 augustus 2022
10:00 uur ds. L. Schaafsma (Nunspeet)
19:00 uur ds. G.H. Vlijm (Wezep)
● Zondag 28 augustus 2022 (einde zomervakantie)
10:00 uur ds. A.J. Post (’t Harde)
19:00 uur ds. G.H. Koppelman (Nunspeet)
● Zondag 4 september 2022 (VHA)
10:00 uur ds. T. Beekman
19:00 uur ds. W.C. Polinder (Putten)

In de ochtend is er oppas voor de kleinsten in
de consistorie bij de kerk.
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Senior Fit in Dorpshuis de Heugte
Dinsdag van 9.30 uur tot 10.15 uur,
Loop gerust eens binnen!

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

Ophaalschema container
13 juli GROEN 10 aug GROEN 7 sept GROEN
20 juli ORANJE 17 aug ORANJE 14sept ORANJE
22 juli GRIJS
19 aug GRIJS
27 juli GROEN 24 aug GROEN
3 aug ORANJE 31 aug ORANJE
Oud Papier
Oud papier wordt opgehaald door de mr.
Sieberingschool. De datums voor 2022 zijn:
6 juli, 7 september, 9 november.

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

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
Bureau Beilen, Ettenstraat 9
Postbus 107, 9400 AC Assen
Geopend: dinsdag en donderdag van 09:00 tot
17:00 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:
@EeftingBert
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.
Indien AED gebruikt is, graag melden bij Netty
Jager 0640900942. Dit om hem weer klaar te
maken voor een volgend gebruik!
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
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.

*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
*De jeugdsoos is op dit moment niet actief.
Indien dit weer opgestart dient te worden
graag contact met Netty
nettyzilver@gmail.com
*Tienersoos, 1 per maand , voor meer
informatie:
Korina 06 57005111
Joyce 06 23195173
Chantal 06 46765181

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

Duofiets reserveren

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

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

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