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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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Nieuws vanuit natuurmonumenten.
Hoe de schooldag eruitziet van groep
3,4 en 5 op de Siebering.
De uitslag van de enquête
natuurbegraafplaats.
Dat de Witteveense Boys een
jubileumfeest organiseren.
Dat dorpshuis De Heugte een
vrijwilligerscoördinator zoekt.
Weer en heerlijk recept.

En…
nog veel meer.
Veel leesplezier!
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Raadselspel
Voor de maand mei moesten jullie naar buiten om een prijs
te winnen.
Het antwoord lag op de Mantingerweg bij het klapdeurtje
waar je de hei op kan.
Er waren 5
inzenders die
erop uit zijn
gegaan en 4
kwamen met
het juiste
antwoord.

Jaylynn Wiekema is de winnaar van de maand
mei. Van harte gefeliciteerd Jaylynn, de prijs
komt snel jouw kant op!

Voor de maand juni hebben wij weer
een 6-tal zinnen waar een plaatsnaam
ingevuld moet worden.
Welke plaatsnamen zoeken wij?
1) Ik voel me wat flauw met deze hitte en ik
denk dat ik met een gebrek aan ………………
2) Ik kan al niet goed schaken, maar ik denk dat ik nog …………………….
3) Voor een hond ga ik wel opzij, maar er moet heel wat gebeuren voor ik voor een
……………….
4) Ik vind met nonnen schaken wel gezellig, hoewel ik nog liever met ……………………………
5) Hier houdt de verharde weg op, gelukkig kunnen we nog een eind op
het ……………………………..
6) Deze plaats schrijf je net als Ommen met twee …………..

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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Recept geroosterde aardappelsalade
Bijgerecht voor 3 personen. Klaar in 15 minuten + een oventijd van 60 minuten.

Deze aardappelsalade met gedroogde tomaatjes en Parmezaanse kaas smaakt heerlijk bij
een stukje vlees of vis
Ingrediënten:
600 gr aardappels (in schil)
75 gr rucola melange (of andere sla)
40 gr Parmezaanse kaas
75 gr gedroogde tomaten (op olie)
peper en zout
snuf paprikapoeder
scheutje olijfolie

Dressing:
1 flinke teen knoflook
scheut olijfolie
1 eetlepel rode wijnazijn
½ theelepel mosterd
Materialen:
Bakplaat met bakpapier

Bereiding:
Verwarm de oven op 200 graden. Snijd de aardappels in
gelijke stukken en doe ze in een kom. Voeg een scheutje
olijfolie, peper en zout toe en schep door elkaar. Verdeel
de aardappels op de bakplaat en bestrooi ze met een
beetje paprikapoeder. Bak de aardappels in ongeveer
een uur krokant, draai ze halverwege om.
Je kunt ze ook 8 minuten voorkoken en dan ongeveer
een half uur in de oven bakken.

Maak ondertussen de dressing: hak een knoflookteentje
heel fijn of pers hem uit met een knoflookpers. Klop een
scheut olijfolie, rode wijnazijn, knoflook en mosterd
goed door elkaar. Verdeel wat sla over een bord of kom
en verdeel wat geroosterde aardappelen er over.
Maak de salade af met de gedroogde tomaatjes,
Parmezaanse kaas en dressing.
Serveer de salade lauwwarm. Lekker met een stukje
vlees of
Dorpsblad Kontakt 2022

3

Nieuws vanuit IKC Mr. Siebering
Hoe ziet een dag in de middenbouw van de
Meester Sieberingschool er nou eigenlijk uit?
Rond 5 voor half 9 mogen de kinderen naar
binnen. Ze hangen hun jas op, nemen hun tas mee de klas in en leggen die onder hun
tafel. Daarna pakken ze hun Chromebook (laptop) en maken hun vak klaar voor de
ochtend.
Om half 9 starten we. Eerst doen we de check in. Voel je je oranje, rood of groen? Is er
iets waar de leerkrachten rekening mee moeten houden? Heb je behoefte om dat even te
vertellen, en zo ja, in de groep of wil je dat we even een momentje onder vier ogen
plannen?
We bespreken ons doelenbord. Daarop staat waar we deze periode extra aandacht aan
geven, hoe we dat doen en wat ons feestje is als we dat doel halen.
Daarna bekijken we het schema tot de eerste pauze.
Om 20 voor 9 beginnen de lessen. Schematisch gezien ziet dat er als volgt uit
(we nemen de maandag als voorbeeld, op andere dagen kan de indeling net wat anders
zijn):
Groep 3

Groep 4

Groep 5

8.40-9.00

instructie lezen

leerplein rekenen

leerplein taal

9.00-9.20

leerplein lezen

instructie rekenen

leerplein rekenen

9.20-9.40

leerplein rekenen

leerplein rekenen

instructie rekenen

9.40-10.00

instructie rekenen

leerplein taal

leerplein rekenen

10.00-10.30

fruitpauze

10.30-10.45

stilleeskwartier

10.45-11.05

leerplein rekenen

instructie spelling

leerplein schrijven

11.05-11.25

leerplein schrijven

leerplein spelling

instructie spelling

11.25-11.45

instructie lezen

leerplein schrijven

leerplein spelling

11.45-12.30
12.30-14.00

middagpauze
middagprogramma: creatief, muziek, gym, wereldoriëntatie,
verkeer, sociaal emotionele vorming etc

Zoals u kunt zien werken we in de ochtend in diverse blokken van 20 minuten.
De instructie vindt plaats in het kleine lokaal aan de kant van het dorpshuis, achter het
podium. Ons grote lokaal wordt in de ochtend gebruikt als samenwerkingslokaal.
Wanneer één van de groepen instructie heeft, zijn de andere twee groepen op het leerplein
te vinden (onze centrale hal). Daar werken ze aan de opdrachten die ze zelfstandig kunnen
maken. Op het leerplein is altijd een leerkracht aanwezig om te kunnen helpen maar we
verwachten van de kinderen dat ze hier stil en zelfstandig aan de slag zijn.
In de middag zitten we met groep 3, 4 en 5 weer in ons eigen grote lokaal. Dan doen we
de vakken zoals handvaardigheid, muziek, verkeer, project (wereldoriëntatie) etc.
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Kortom: Een heel ander systeem dan de meeste volwassenen gewend zijn van hun eigen
basisschooltijd!
Hieronder en op de volgende pagina een aantal foto’s om ons verhaal te illustreren.
1: Wereldoriëntatie over “Het klimaat”, bekijken van atlassen hoort hier ook bij.

2: Instructies in het kleine lokaal

3: Creatief op verschillende manieren. Achter de naaimachine voor Moederdag en muziek
maken met de Boomwhackers.
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4: Zelfstandig werken op het leerplein. Hier zitten leerlingen van groep 3 t/m 8 te werken.
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Jubileumfeest Witteveense Boys

In 1987 werd de voetbalvereniging Witteveense Boys’87 opgericht. Sommigen dachten dat
die club geen lang leven zou hebben in zo’n klein dorpje. Niets is minder waar: na 35 jaar
zijn de Witteveense Boys (en Girls) nog springlevend. Op een van de mooiste sportparken
van Midden-Drenthe trainen en spelen de Kabouters, de Jeugd, de Vrouwen, de Mannen en
de Veteranen hun wedstrijden op het hypermoderne kunstgrasveld. De jeugd is sinds 2009
samen met sv Nieuw-Balinge: WNBC’09 (oftewel Witteveen-Nieuw Balinge Combinatie of
Witteveen-Nieuw Balinge- Broekstreek Combinatie). In 2016 is het Sportpark De Roskamp
verbouwd: gras eruit, kunstgras erin en nieuwe (extra) kleedkamers erbij. De club is toen
direct gaan verduurzamen d.m.v. warmtepompen, zonnepanelen en een zonneboiler is het
energieverbruik tot meer dan 90% gedaald. Niet voor niets werden de Witteveense Boys’87
in 2019 uitgeroepen tot de duurzaamste sportclub van Drenthe ! En nu zijn we alweer 35
jaar verder ! De tijd gaat snel als je het naar je zin hebt ! Zo’n mijlpaal moet gevierd
worden en dat gaan we dan ook doen. De feestcommissie heeft een geweldig leuk
programma in elkaar gezet.
Op 8, 9 en 10 juli barst het feestweekend los voor leden en niet leden.
Op vrijdag 8 juli start om 18.00
uur een ouder-kind toernooi,
samen voetballen met de kids. Om
19.30 uur is er een kinderdisco,
waar diegene die het mooist
verkleed is, een prijs kan winnen.
Om 20.30 uur gaan we “terug in
de tied”. De jaren ’80 komen
langs en ook voor de ouderen
onder ons is er een prijs voor
degene die zijn oude jaren 80
kleding nog bewaard heeft en het
heeft aangetrokken !
Op zaterdag 9 juli start om 10.30
uur de zeskamp voor iedereen
vanaf 10 jaar. Wie gaat er met de
eerste prijs naar huis? Om 20.00
uur ‘s avonds start het grote feest
met Kobus en zijn Rokkers: “wilde
rock and roll in dialect”. Leden en
niet leden zijn welkom.
Zondag 10 juli start om 10.30 uur
het familie voetbal-en
volleybaltoernooi. Vanaf 13 jaar,
altijd verplicht 2 vrouwen in het
veld en een team mag gemixt
worden uit 2 families. Om 15.30
uur gaat de afsluitende BBQ aan.

Voor alle activiteiten moet je je opgeven, zie de posters of de site van witteveensebous.nl
en facebook waar dat kan.
Het wordt een mooi en gezellig feestweekend op 8, 9 en 10 juli 2022. Doe mee !!
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 Angela Uiterwijk
en Chris Schutte

Wie ben je, waar woon je en met wie?
Wij zijn Chris Schutte en Angela Uiterwijk. Wij
wonen samen in de Vosseveen sinds oktober
2021 met onze kat Sammie.
Wat doe je voor (vrijwilligers-)werk,
opleiding of voor de hobby?
Chris werkt 5 dagen per week op kantoor in de
installatietechniek als werkvoorbereider.
Daarnaast zit Chris in het bestuur van S.V
Nieuw-Balinge en hier zet hij zich graag voor
in!
Angela werkt in de zorg en houd daarnaast
van borrelen met vrienden en winkelen :)
Hoelang woon je al in Nieuw-Balinge?
Wij wonen beiden ons levenslang in NieuwBalinge.
Chris heeft eerder altijd op een
varkensboerderij gewoond aan de Geeserraai.
Wat vind je het mooiste aan wonen in NieuwBalinge?
Het mooiste aan Nieuw-Balinge vinden dat we
bij veel familie dichtbij wonen en veel van
onze vrienden ook wonen in Nieuw-Balinge.
Wat is er minder fijn of wat mis je op het
dorp?
Dat er geen supermarkt is, want we vergeten
nog wel is wat van de winkel mee te nemen :)
Lees je Kontakt altijd? Zo ja online of het
krantje?
Vaak lezen wij het krantje even.
Wat maakt jou blij?
Mooi weer en genieten met vrienden/familie.
Wat maakt jou boos?
Onrecht
Heb jij een bucketlist, wat wil je nog heel
graag doen?
We hebben niet echt een bucketlist, maar
hopen samen te kunnen genieten van mooie
momenten.
Ligt jouw toekomst ook in NieuwBalinge?
Onze toekomst ligt in Nieuw- Balinge. We zijn
hier opgegroeid en willen hier niet meer weg.

10
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Wat keuze vragen, wat voor type ben je?
o Koffie
o Thee
o Alcohol o Fris
o Ochtend o Avond
o Sporten o Luieren
o Kat
o Hond
o Zomer o Winter
o Buiten werken o een kantoorbaan
o Luxe hotel o basic kamperen
o Bungeejumpen o diepzeeduiken
o Broodeter o warme maaltijd
Een aantal dilemma’s waar je uit moet kiezen:
Nooit meer werken of nooit meer op vakantie gaan?
Nooit meer op vakantie gaan.
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?
Omringt met irritante mensen
Chris en Angela, bedankt voor jullie openheid!
Volgende maand komen we in kontakt met andere dorpsgenoten.
________________________________________________________________________

Senior Fit

Sinds maart is Cisca onze sportdocent bij Senior Fit.
Het was even wennen, elke week weer iets nieuws, de ene
keer trainen we met gewichtjes, dan weer een dynaband.
Een bal spel, ademoefeningen en balanshoudingen.
We hebben veel plezier met z'n allen, het is echt leuk.
Het is best pittig en aan het eind, heerlijk ontspannen.
Na de les drinken we een bakkie, voor wie dit wil.
Nieuwsgierig geworden en heb je zin om mee te doen?
Je bent welkom op dinsdagochtend van 9.30- 10.15 uur
De maand juni is er nog les, dan een zomerstop en 6
september starten we weer.
Groetjes van de Senior Fit

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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Nieuws van Natuurmonumenten
Botanisch maaibeheer in Mantingerbos en -weiden
Natuurmonumenten maait vaker en preciezer met inzet van rupsbanden de vochtige
hooilanden van Mantingerbos en -weiden. Dit bevordert het aantal bloemen en verhoogt de
botanische waarde in het gebied. Het werken met trekker en opraapwagen op rupsbanden
levert minder schade op aan de bodem.
Gefaseerd maaien
De kleine graspercelen worden elk jaar gemaaid.
Daarbij houdt Natuurmonumenten rekening met de aanwezige vogels en reeën. Het
maaien van gras, zoals witbol, bevordert de groei van kruiden en bloemen. Er komt meer
licht op de bodem waardoor deze planten de ruimte krijgen om te groeien. Boswachter
Marike van der Paauw: “Sinds een paar jaar zien we moeraskartelblad en grote ratelaar in
de hooilanden. Dat is een teken dat ons botanisch maaibeheer werkt. Het wachten is nog
op de eerste orchideeën”.
Vochtige hooilanden
De vochtige hooilanden van Mantingerbos- en weiden liggen in het brongebied van het
Oude Diep. Het is een prachtig complex van origineel, kleinschalig landschap Dat bestaat
uit graslandjes met elzensingels en houtwallen uit de tijd vóór grootschalige
ruilverkaveling. Vanwege de natte bodem en de zware machines is er een risico op inspring
tijdens het maaien. Om die reden wordt er met rupsband en gemaaid. De aanwezige flora
heeft daar veel voordeel van.
___________________
Natuur en ruimte voor natuurbegraven in het Mantingerveld: vervolgstappen
Een toegankelijk en gevarieerd heidelandschap met ruimte voor natuurbegraven.
Dat is in het kort de ambitie van Natuurmonumenten en Natuurbegraven Nederland. Deze
natuurontwikkeling zal de omgeving van Nieuw-Balinge veranderen. Dat roept natuurlijk
vragen op.
Informeren en luisteren
Daarom hebben we u, inwoners van Nieuw-Balinge, op verschillende manieren
geïnformeerd en gesprekken gevoerd met een groot aantal van u. Behalve vragen om
toelichting op de plannen en zorgen die geuit werden, hebben we ook veel positieve
reacties ontvangen. Onlangs heeft Dorpsbelangen een enquête georganiseerd, waar een
flink deel van de inwoners op heeft gereageerd. Op het moment van schrijven van dit
artikel hebben we de resultaten van de enquête nog niet ontvangen. We zijn benieuwd
welke nieuwe suggesties hieruit voortkomen.
Plan maken
Wij hebben de afgelopen maanden verder gewerkt aan een plan voor de inrichting en het
beheer van het nieuwe natuurgebied. Waar mogelijk hebben we rekening gehouden met de
zorgen die we gehoord hebben tijdens de vele gesprekken. Dit betrof bijvoorbeeld het
mogelijke zicht op natuurbegraven en ceremonies. We spannen ons bijzonder in om in het
ontwerp rekening te houden met de zichtlijnen. Ook zullen we eventuele nieuwe suggesties
die uit de enquête van Dorpsbelangen komen, beoordelen op haalbaarheid.
Vervolg
Om de landbouwgrond in te richten als een natuurgebied met daarin de mogelijkheid tot
natuurbegraven, is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. We gaan met gemeente
overleggen welke informatie zij nodig hebben om een goede afweging te kunnen maken,
zodat we op korte termijn het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeente Midden-Drenthe
kunnen indienen.
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De afbeelding hieronder laat in grote lijnen zien hoe de procedure er uit ziet.
We houden u via Kontakt regelmatig op de hoogte van de ontwikkelingen.
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DRENTSE CAMPAGNE ‘VOORBEREIDING LAATSTE LEVENSFASE’
Bespreek uw persoonlijke wensen met uw naasten en uw zorgaanbieder

V.l.n.r.: Hennita Schoonheim, projectleider Voorbereiding Laatste Levensfase, Harmiene
Gommans, netwerkcoördinator Palliatieve Zorg Drenthe & Steenwijkerland, Rika Roffelsen,
netwerkcoördinator bij Netwerk Dementie Drenthe en Jaap te Velde, coördinator Integrale
Ouderenzorg bij Huisartsenzorg Drenthe (HZD).
In de landelijke media komt met regelmaat de SIRE-campagne voorbij met als slogan: ‘De
dood. Praat erover. Niet eroverheen’. De campagne moedigt mensen aan om meer over de
dood te praten en het onderwerp uit de taboesfeer te halen. Ruim een derde van de
Nederlanders blijkt het ongemakkelijk te vinden om over de dood te praten. In Drenthe is
daarom een regionale campagne opgezet, met als thema ‘Voorbereiding Laatste
Levensfase’. De campagne richt zich enerzijds op de inwoners van Drenthe en anderzijds
op mensen die werkzaam zijn in de zorg- en welzijnssector.
“Vaak horen we dat mensen behoefte hebben om in gesprek te gaan over hun wensen en
vragen over de laatste levensfase, maar dat ze het in de praktijk toch niet doen”, vertelt
projectleider Hennita Schoonheim. “Zo heeft slechts een beperkt deel van alle kwetsbare
ouderen in Drenthe de eigen wensen vastgelegd bij de huisarts. Met onze campagne willen
we stimuleren dat mensen gaan nadenken over hun laatste levensfase, dat ze hierover in
gesprek gaan met hun huisarts of een andere zorgaanbieder en dat ze hun wensen ook
vastleggen. Denk aan vragen als: Wat vind ik belangrijk? Wat wil ik wel, of juist niet? Hoe
denk ik bijvoorbeeld over reanimatie, euthanasie, of het doneren van weefsel en organen?
Waar zou ik willen sterven, als ik de keuze heb? Thuis, in het ziekenhuis of in een hospice?”
Individuele wensen
Jaap te Velde is werkzaam bij Huisartsenzorg Drenthe. “Er rust nog altijd een taboe op het
bespreken van de dood”, vertelt hij. “Met name in het begin van de coronapandemie
werden we geconfronteerd met patiënten die halsoverkop naar het ziekenhuis moesten. Ze
kwamen plotseling op de intensive care terecht. En daar werden ze kunstmatig beademd,
terwijl sommigen dat achteraf gezien liever niet hadden gewild. Toen werd pas echt
duidelijk hoe wenselijk het is, dat we van elke patiënt de individuele wensen en keuzes
kennen. Daarmee voorkom je dat mensen behandelingen ondergaan, die ze liever niet
willen.”
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Drie stappen
“Onze aanpak is opgebouwd uit drie stappen”, vervolgt Schoonheim. “Stap 1 is nadenken
over de eigen, persoonlijke wensen. Stap 2 is hierover in gesprek gaan. In eerste instantie
doe je dat natuurlijk met de naasten: de partner, de kinderen, of een goede vriend of
vriendin. En in tweede instantie met de huisarts of specialist. Stap 3 is de individuele
wensen en keuzes zwart op wit vastleggen. Dat kan in een levenstestament bij de notaris,
maar ook in het eigen patiëntendossier bij de huisarts of de specialist.”
Handige documenten
Te Velde: “Op onze website www.voorbereidinglaatstelevensfase.nl staan de drie stappen
uitgelegd, met korte filmpjes erbij. Ook staan er handige documenten op, die men gratis
kan downloaden. Eentje daarvan is een eenvoudige wilsbeschikking, die men kan invullen
en kan meenemen naar het gesprek met de huisarts of specialist. We hopen dat dit jaar
alle 70-plussers en alle mensen met een kwetsbare gezondheid in Drenthe de moeite zullen
nemen om de website eens te bezoeken, de eigen wensen in te vullen en die ook vast te
leggen.”
Rust en duidelijkheid
Tot slot benadrukt Schoonheim, dat het niet alleen om 70-plussers gaat. “Natuurlijk, voor
mensen op hoge leeftijd komt het levenseinde steeds dichterbij, maar dat geldt ook voor
mensen met een kwetsbare gezondheid. Voor hen kan de laatste levensfase al op jonge
leeftijd beginnen. Het is dus nooit te vroeg om na te denken en in gesprek te gaan over de
dood. Niet, omdat we graag snel dood zouden willen, integendeel: we willen juist zo lang
mogelijk een goed leven leiden! Door nu al belangrijke zaken te regelen, geeft dat heel
veel rust en duidelijkheid voor later. En niet alleen voor jezelf, maar zeker ook voor je
naasten en voor de mensen die werkzaam zijn in zorg en welzijn.”

_____________________________________________________________________________________
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De 25e nieuwe deadline

PRIKBORD

Wij hebben een nieuwe deadline
gekozen om ervoor te zorgen dat
Kontakt de 1e zaterdag van de
maand (behalve als de 1e
zaterdag de datum 1 of 2 heeft)
bij jullie in de bus kan liggen.
Dus de input kan ingeleverd
worden tot de 25e (tot 12 uur ‘s
avonds) en dan zorgen wij ervoor
dat het krantje op tijd in de bus
ligt.

De redactie
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Vacature bij dorpshuis ‘De Heugte’
De activiteiten binnen het dorpshuis zien we met de dag toenemen na corona. Het gevolg
is dat onze agenda lekker vol begint te lopen met diverse feestjes, activiteiten en
bijeenkomsten. Daarom zijn we per direct op zoek naar een:
VRIJWILLIGERSCOÖRDINATOR
Heb jij de volgende kwaliteiten of ben je bereid dit te leren:
· Een leuke gezellige babbel
· Je weet mensen te enthousiasmeren
· Je durft aan te pakken en zelf initiatief te nemen
· Je bent creatief en oplossingsgericht
· Je kunt goed samenwerken
· En weet je mensen tot elkaar te brengen
Dan zoeken we jou!
Samen met onze agendabeheerder bespreek je de activiteiten die gepland staan en beslis
je samen welke vrijwilligers bij welke activiteit gepland kunnen worden. Dit om een
geplande bijeenkomst perfect te laten verlopen. Verder werf je actief nieuwe vrijwilligers.
Zij zijn immers de spil van ons dorpshuis. Daarnaast ondersteun je het bestuur en geef je
suggesties waar verbeterpunten liggen binnen het dorpshuis. We moeten het immers met
elkaar doen! Dit is een vrijwilligersfunctie, maar een vrijwilligersvergoeding is
bespreekbaar.
Voor informatie kan je contact opnemen met Ramon van der Sleen via
voorzitterdeheugte@gmail.com, of door te bellen met 06-52500096.
________________________________________________________________________

Aankondiging vrijwillige bijdrage Stichting Zomerfeest.
Na 2 jaar mogen én kunnen we eindelijk weer een Zomerfeest organiseren.
We hebben er ontzettend veel zin in, hopelijk jullie ook!
Dit jaar zullen we zoals eerder aangekondigd het zomerfeest op 3, 4, 5, 6 en 7 augustus
2022 vieren.
Om er ook dit jaar weer een onvergetelijke week van te maken, zullen we de 1e twee
weken van JULI bij u langs komen voor een vrijwillige bijdrage.
Dit geld zal gebruikt worden voor alle kinder- en spelactiviteiten.
Er zijn veel nieuwe mensen in de afgelopen twee jaar in Nieuw-Balinge komen wonen maar
wie en wat is Stichting Zomerfeest eigenlijk?
Stichting Zomerfeest Nieuw-Balinge verzorgt als sinds 1964 het jaarlijkse Zomerfeest in
Nieuw-Balinge. De stichting bestaat uit een aantal vrijwilligers die geheel belangeloos een
week lang verschillende leuke activiteiten organiseert voor de kinderen in het dorp.
Toentertijd opgericht voor kinderen die niet op vakantie konden of gingen. Al jaren is
dorpshuis 'De Heugte' de vaste uitvalsbasis voor het Zomerfeest maar alle verdere
avondactiviteiten zoals bingo, de band worden niet door het Zomerfeest bekostigd.
Tot op de dag van vandaag zijn de activiteiten in het Zomerfeest
voor de kinderen geheel gratis. Dit kunnen we in stand houden
door de gulle giften die we jaarlijks van de Nieuw-Balingers én
sponsoren ontvangen.
Hopelijk kunnen we er dit jaar ook weer een succes van maken!
Neem eens een kijkje op de facebookpagina ‘Stichting Zomerfeest
Nieuw-Balinge’ of op de website www.dorpnieuwbalinge.nl

Dorpsblad Kontakt 2022
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Nieuws van Bi’j Oons
Dag allemaal,
Wat hebben we genoten van de wandel
tweedaagse afgelopen 21 en 22 mei! De
parkeerplaats was goed gevuld en de
wandelaars genoten van de mooie tochten
dwars door onze prachtige omgeving. Met
routes van 10, 15, 20 en 30 kilometer was
er voor iedereen wel een geschikte route
beschikbaar. Ook het weer zat ons goed
mee. We hopen dat we volgend jaar weer in
de gelegenheid zijn om dit mooie
evenement te organiseren.

Vrijdag 10 juni: Kip
Madras

Veel wandelaars weten ons echter ook zo te
vinden! De huisgemaakte appeltaart met
een lekker kopjes koffie vliegen de
toonbank over. Ook een lekkere uitsmijter,
gemaakt van eigen eieren, vinden hun
aftrek gretig.
Rest ons nog het nieuwe menu voor de
komende vrijdagen. U kunt die dag mee
eten met wat de pot schaft. Vanaf 18 uur
staat er een bord klaar en voorzien we u
van een lekker hoofdgerecht met een
smakelijk toetje na. Rechts ziet u het menu
van de komende maand. Reserveren kan
tot uiterlijk de donderdag ervoor via tel: 0625390885.

Vrij 1 juli: gebakken
aardappelen met groente

Hartelijk groet,
Jan, Aukje, Wiljo en Jessica
Voor Hapjesschalen…
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IJs…

En lekkernijen…
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Uitslag enquête natuurbegraafplaats Nieuw-Balinge
Beste bewoners,
Het onderwerp natuurbegraafplaats heeft velen van ons in het dorp aardig beziggehouden
de laatste maanden, met als voorlopig sluitstuk de enquête over dit onderwerp. Voor we
aan de uitslag toekomen volgt hieronder eerst nog een korte terugblik.
Voortraject
- Op 18 januari heeft Natuurmonumenten (NM) een digitale informatieavond
georganiseerd.
- Het bestuur van Plaatselijk Belang (PB) heeft hierna een werkgroep van 5 personen
geformeerd die zich met dit onderwerp is gaan bezighouden.
- Op 12 maart heeft vervolgens op initiatief van NM een excursie ter plekke
plaatsgevonden.
- NM heeft nadien op 12 april, na overleg met PB, in het Dorpshuis een
informatieavond georganiseerd . Dit werd echter door NM ingevuld met een
inloopavond en niet met een centrale informatiebijeenkomst, zoals gewenst werd
door PB.
- Omdat PB na deze avond nog steeds geen goed beeld had van de meningen in het
dorp is het besluit genomen om deze enquête te gaan opzetten.
Voorbereiding en uitvoering
- Er heeft vooroverleg met de Gemeente plaatsgevonden
- Natuurmonumenten is geïnformeerd
- Via Kontakt en Facebook is de enquête aangekondigd en verspreid
- Iedereen had de keuze om de enquête op papier in te vullen of op internet
(Survio.com)
- De enquête bestond uit 3 meerkeuzevragen met bij elke vraag de mogelijkheid tot
het geven van een toelichting
- Alle antwoorden zijn verwerkt inclusief de groepering van de toelichtingen naar
onderwerp
- Respondenten zonder ingevulde persoonlijke gegevens zijn niet meegeteld.
- De uitslag is door de werkgroep geverifieerd. Het toeval wil dat de stemmen binnen
de werkgroep 50-50 verdeeld waren in voor en tegen.
- Beloofd is dat de gegevens op persoonsniveau vertrouwelijk behandeld zijn en dit
blijft zo.
- Alle gegevens en de verwerkingswijze zijn goed inzichtelijk en kunnen (zonder
persoonsgegevens uiteraard) worden gepresenteerd aan Natuurmonumenten en
Gemeente indien gewenst.
Dorpsblad Kontakt 2022
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De Uitslag
Aantal deelnemers:
339
Aantal inwoners ouder dan 20 jaar:
746
Opkomst:
45,4%
Dit is voor een enquête een zeer hoge opkomst en dit bevestigd het beeld dat dit een
onderwerp is wat erg leeft onder de bewoners.
Dit is een compliment waard voor iedereen.
Vraag 1

De uitslag is overduidelijk. Ruim 2/3e deel staat negatief tegenover de
Natuurbegraafplaats.
In de volgende tabel staan de toelichtingen per soort, met daarachter het aantal bewoners
dat deze opmerking heeft gemaakt:

Te groot:
Al genoeg natuurbegraafplaatsen in (naaste) omgeving:
Te druk/teveel extra verkeer:
Zorgen over landbouwverkeer door het dorp:
Mooi om in natuur begraven te worden:
Mooi dat Nieuw-Balinge een begraafplaats krijgt:
Te commercieel, gaat in hoofzaak om het geld:
Zorgen over natuur en/of natura 2000:
Goed voor de natuur:
Geen fijn gevoel om bij begrafenissen/begraven mensen te wandelen:
Overig:

100
43
32
26
6
23
14
24
7
8
17

NB: 11 positieve respondenten vinden de Natuurbegraafplaats te groot en 5 te druk
NB: 3 negatieve respondenten vinden het mooi dat Nieuw-Balinge een begraafplaats krijgt
NB: 12 geen mening/neutraal respondenten vinden de begraafplaats te groot
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Vraag 2:

Bij deze vraag is het beeld vrijwel hetzelfde als bij de vorige vraag. Ruim 2/3e deel vindt de
locatie niet geschikt.
Ook hier weer de tabel met de toelichtingen:

Te dicht op het dorp:
Goede plek:
Diversen:

88
13
26

Vraag 3:
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Ook hier weer een grote meerderheid die hier geen gebruik van wil maken.
Maar nog altijd wel een flinke groep van 53 die wel gebruik zou willen maken van deze
mogelijkheid.
De volgende toelichtingen zijn hierbij gegeven:

Andere voorkeur:
Te groot, niet alleen voor eigen dorp:
Te duur:
Mooie optie:
Overig:

58
17
15
13
21

Hoe gaan we nu verder?
Wij gaan de Gemeente en Natuurmonumenten informeren over deze uitslag en gaan graag
het gesprek aan hierover.
We zullen jullie als bewoners uiteraard op de hoogte houden van de ontwikkelingen over de
Natuurbegraafplaats via Kontakt en Facebook.
Nogmaals hartelijk bedankt voor jullie medewerking.

_____________________________________________________________________________________
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Activiteitenkalender

2022

JUNI
5 juni
24 juni

Motortourtocht
Survival Tiendeveen

JULI
6 juli

Oud papier

8 jui

Jubileum weekend Witteveense Boys

30 juli

Bingo De Heugte

AUGUSTUS
3 t/m 7 aug

32
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Huisartsen
Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur:
• Huisartsenpraktijk Noordscheschut
Mevr. Dahler
Tel. (0528) 741012
• Huisartsenpraktijk Ettenheim
Mevr. Damman
Tel. (0528) 745060
• Huisartsenpraktijk Hollandscheveld
Dhr. Miellet/Dhr. Veenhouwer
Tel. (0528) 34 12 19
• Huisartsenpraktijk Elim
Dhr. Mors/Dhr. Brugman
Tel. (0528) 35 12 12
• Huisartsenpraktijk Westerbork
Groeneweg 3
Tel. (0593) 37 15 80
Op werkdagen van ‘s middags 17.00 uur tot de
volgende ochtend 08.00 uur en in de
weekenden, kunt u voor spoedgevallen bellen
met de centrale huisartsenpost, Tel. 0900 112 0
112. Website: www.chd.nl
Weekenddiensten
Voor het rooster van de weekenddiensten van
tandarts, apotheker, dierenarts, Icare, Bureau
Slachtofferhulp en de Stichting Welzijnswerk zie
bladzijde 2 van de (huis-aan-huis)
woensdageditie van de Hoogeveense Courant

Openingstijden gemeentehuis
• Beilen, Raadhuisplein 1
Maandag

8.30 – 16.30 uur

Dinsdag

8.30 – 14.30 uur

Woensdag

8.30 – 16.30 uur

Donderdag

8.30 – 20.00 uur

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

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

Preekrooster 2021
Chr. Geref. Kerk te Nieuw-Balinge

Preekrooster 2021
Ned. Hervormde Kerk Nieuw-Balinge

●Zondag 5 juni (1e Pinksterdag)
9.30 uur Ds. C. Cornet
14.30 uur Ds. A.A. Egas
● Maandag 6 juni (2e Pinksterdag)
9.30 uur Ds. C. Cornet
● Zondag 12 juni
9.30 uur Ds. J. Bos
14.30 uur Ds. J. Bos
● Zondag 19 juni
9.30 uur Ds. C. Cornet (VHA)
14.30 uur Ds. C. Cornet
● Zondag 26 juni
9.30 uur Ds. C. Cornet (HA)
14.30 uur Ds. C. Cornet
● Zondag 3 juli
9.30 uur Ds. H. van der Ham
14.30 uur Ds. H. van der Ham

● Zondag 5 juni (1e Pinksterdag)
10:00 uur ds. T. Beekman
19:00 uur ds. H. Westerhout (Hasselt)
● Maandag 6 juni (2e Pinksterdag)
Om half 10 dienst in Tiendeveen
● Zondag 12 juni 2022
10:00 uur ds. H. Born (Rouveen)
● Zondag 19 juni 2022
10:00 uur ds. T. Beekman
19:00 uur ds. J.A. Mol (Driezum)
● Zondag 26 juni 2022
10:00 uur ds. D. Boers (Goudswaard)
19:00 uur ds. T. Beekman
● Zondag 3 juli 2022
10:00 uur ds. T. Beekman
19:00 uur ds. C. v.d. Worp (’t Harde)
● Zondag 10 juli 2022
10:00 uur ds. J.W. Goossen (Vriezenveen)
19:00 uur ds. T. Beekman

Wijzigingen voorbehouden. In de ochtend is er
oppas voor de kleinsten in het jeugdgebouw ‘Het
Anker’
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In de ochtend is er oppas voor de kleinsten in
de consistorie bij de kerk.
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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
8 juni
ORANJE
29 juni
15 juni GROEN
6 juli
22 juni ORANJE
13 juli
24 juni GRIJS
20 juli

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

GROEN
ORANJE
GROEN
ORANJE

Oud Papier
Oud papier wordt opgehaald door de mr.
Sieberingschool. De datums voor 2022 zijn:
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.
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.

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

