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In deze editie van Kontakt leest u
onder andere:
Nieuws vanuit Plaatselijk Belang

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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Update over de fitnessruimte
Leuke stukjes van groep 6,7, en 8
van IKC Mr. Siebering.
Nieuws over de natuurbegraafplaats
60+ is weer actief!
Dorpshuis zoekt vrijwilligers.
VDO gaat weer de planken op.
En…
nog veel meer.
Veel leesplezier!
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Training ouderenparticipatie op maandag 28 maart
“Te weinig ouderen denken echt mee”

Op maandag 28 maart organiseren Denktank 60+ Noord en Alliantie Drentse Zorg met
Ouderen een basistraining over ouderparticipatie in de statenzaal van de provincie Drenthe
in Assen. Tijdens de training geeft Kees Wessels van De Argumentenfabriek een
interactieve workshop ‘Zó werkt de zorg’. Ook geeft procesbegeleider Famke te Brinke een
workshop waarin onderling kennis en ervaring uit wordt gewisseld over ouderenparticipatie.
De training wordt aangeboden in samenwerking met CMO STAMM en wordt mogelijk
gemaakt door de provincie Drenthe. Op 11 april 2022 wordt deze eerste training opgevolgd
door een training die dieper ingaat op de actuele situatie van de Drentse ouderenzorg.
Inbreng ouderen van onschatbare waarde.
Het doel van de eerste training is om een introductie te geven op ouderenparticipatie. Wat
is het? Hoe kan het er in de praktijk uitzien? Wat vraagt het van ouderen? In hoeverre
doen Drentse ouderen echt mee? De inbreng van ouderen op dit soort vraagstukken is van
onschatbare waarde. Ouderen hebben immers een andere kijk op welzijn, wonen en zorg
dan beleidsmakers, onderzoekers en zorgprofessionals, omdat zij de dienstverlening met
eigen ogen ervaren.
Kennis delen over het zorgstelsel
Kees Wessels van de argumentenfabriek gaat samen met ouderen kennis delen over het
zorgstelsel. Hierbij gaat hij de discussie aan over wat ouderen zelf kunnen doen en laat hij
ouderen kennisnemen over de zorg middels een luchtige quiz. Door deze workshop
beschikken ouderen over betrouwbare, neutrale en toegankelijke informatie, die helpt bij
het maken van goed onderbouwde keuzes.
Kennis en ervaring uitwisselen
Tijdens de basistraining is het ook belangrijk dat iedereen elkaar leert kennen, zodat er
kennis en ervaring uitgewisseld kan worden. Procesbegeleider Famke te Brinke zorgt
ervoor dat tijdens de training gebruik gemaakt wordt van elkaars talenten en dat
deelnemers ontdekken wat ze zelf willen en kunnen. Tijdens de workshop van te Brinke
gaan de deelnemers op zoek naar wat er nodig is voor wezenlijke inbreng van ouderen op
het beleid dat henzelf aangaat. In dit onderdeel van de training wordt ook vooruitgekeken
naar de tweede cursusdag en de digitale bijeenkomsten die daarna volgen. De inbreng van
de cursisten is daarvoor de noodzakelijke basis.
Aanmelden
Drentse ouderen kunnen zich aanmelden via Drentsezorgmetouderen.nl/participatie. Door
het formulier in te vullen weet de organisatie wie meedoen. De basistraining vindt plaats op
maandag 28 maart van 10:00 – 14:00 uur en de opvolgende training vindt plaats op
maandag 11 april. Er zijn geen kosten aan de bijeenkomst verbonden.
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Raadselspel
Voor de maand februari hadden we een logo quiz. We hadden 7 inzenders met allemaal de
juiste antwoorden. De namen die bij de logo’s horen zijn:
KLM
Artsen zonder grenzen
Bacardi
Domino’s pizza
Nespresso
Pinterest.
Deze maand is Sabrina Kreeft de gelukkige
winnaar. Van harte gefeliciteerd Sabrina, de
prijs komt snel jouw kant op!
Voor de maand maart hebben wij de volgende opgave:

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.
Dorpsblad Kontakt 2022
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Excursie Natuurmonumenten en Natuurbegraven Nederland
Geachte betrokkene bij het Mantingerveld,
Hierbij nodigen Natuurmonumenten en Natuurbegraven Nederland u uit voor een excursie.
Op dinsdag 18 januari presenteerde Natuurmonumenten, via een digitale bijeenkomst,
plannen die er zijn voor natuurontwikkeling op het Mantingerveld. Het betreft het gebied
tussen het voormalig munitiedepot en Nieuw-Balinge aan de Hullenzandweg.
De excursie vindt plaat op zaterdag 12 maart van 14:00 tot 15.30 uur.
We verzamelen bij de veldschuur in het bos aan de Hullenzandweg en maken een
wandeling over een deel van het terrein.
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 ten westen van NieuwBalinge 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 houten boomschijf met
de naam van de overledene. Met het mogelijk maken van begraven in de natuur, wordt
een extra impuls gegeven aan de natuurwaarde van dit gebied. Recreatieve voorzieningen,
zoals toegang en paden, verbeteren ook in dit plan. Met natuurbegraven wordt bovendien
voorzien in de behoefte van mensen om een laatste eeuwigdurende rustplaats in de natuur
te vinden. Hiermee komt Natuurmonumenten ook tegemoet aan de wens van bewoners
van Nieuw-Balinge om in hun eigen omgeving begraven te worden. Met natuurbegraven
krijgen mensen de mogelijkheid om zelf bij te dragen aan het behouden, versterken en
ontwikkelen van de natuur.
Excursie
Natuurmonumenten en Natuurbegraven Nederland lichten de plannen graag toe. Vanwege
Corona maatregelen was het niet mogelijk om eerder een excursie te organiseren. Dat kan
nu wel. Daarom organiseren we op zaterdag 12 maart een excursie om belangstellenden
het gebied mee in te nemen. Alle deelnemers aan de digitale bijeenkomst krijgen hiervoor
een uitnodiging. Andere belangstellenden zijn ook welkom.
U kunt zich aanmelden voor de excursie op de site van natuurmonumenten onder het kopje
agenda.
Heeft u een opmerking of suggesties voor dit plan? Stuur dan een bericht naar projectleider
Ruud Kreetz via r.kreetz@natuurmonumenten.nl
Sanne van Gemerden
Boswachter Communicatie en Beleven
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Recept Gezonde tulband met cheesecakevulling
Deze tulband met cheesecakevulling is minder zoet dan je gewend bent, maar nog steeds
zó lekker.
370 kcal (voedingswaarden)
20 min. bereiden
55 min. oventijd
1 uur wachten
Ingrediënten voor 12 personen
-2 sinaasappels
-4 witte scharreleieren
-2 rijpe bananen
-150 ml zonnebloemolie
-250 g amandelmeel
-200 g volkoren tarwemeel
-3 tl bakpoeder
-150 g diepvries mangostukjes
-200 g roomkaas
Dit heb je nodig
-staafmixer
-tulbandvorm (ingevet en met
bloem bestrooid)
Aan de slag:
1
Verwarm de oven voor op 175 °C. Boen de sinaasappel schoon, rasp de oranjeschil en pers
1 sinaasappel uit. Splits de eieren, klop de eiwitten in een vetvrije kom stijf. Doe de
bananen met 1 tl sinaasappelrasp, 2 el -sap (per tulband), de eidooiers en olie in een grote
kom en pureer alles glad met de staafmixer. Voeg het amandelmeel, volkorentarwemeel en
de bakpoeder toe en roer tot een glad beslag. Spatel het eiwit er voorzichtig doorheen.
2
Pureer de mangostukjes tot een gladde puree en spatel er 80 g van het volkorenmeelbeslag (per tulband) en de helft van de roomkaas doorheen. Schep de helft van het
volkorenmeelbeslag in de tulband. Strijk glad met de bolle kant van een lepel en maak in
het midden een diepe inkeping. Verdeel het roomkaas-mangomengsel er zoveel mogelijk in
het midden overheen (zo houd je de vulling zo goed mogelijk in het midden). Schep de rest
van het beslag eroverheen en strijk glad.
3
Bak de tulband in het midden van de oven in ca. 55 min. gaar. Hij is gaar als de
satéprikker er schoon en droog uitkomt.
4
Neem de tulband uit de oven en laat 30 min. afkoelen in de vorm. Haal daarna de cake
voorzichtig uit de vorm en laat hem 30 min. verder afkoelen op een rooster. Roer
ondertussen de rest van de roomkaas los met de rest van de sinaasappelrasp en 3 el
sinaasappelsap (per tulband). Verdeel het roomkaas-sinaasappelmengsel over de
bovenkant van de tulband.
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Natuurontwikkeling Mantingerveld in combinatie met natuurbegraven
In het vorige nummer van Kontakt kon u een verslag lezen van de digitale informatieavond
van 18 januari, over de natuurontwikkeling met natuurbegraven. Op 12 maart a.s. is er
een wandeling in het gebied, waar een toelichting wordt gegeven op de plannen. Op 12
april a.s. is er een informatiebijeenkomst in de Heugte. Hieronder leest u meer over het
plan.
Ambitie
Meer natuur, herstel van
historisch heidelandschap en
het verbinden van
natuurgebieden. Dat is waar
Natuurmonumenten aan werkt in het Mantingerveld. In opdracht van de provincie Drenthe
maakt Prolander samen met Natuurmonumenten een plan voor een nieuwe inrichting van
de naastgelegen landbouwpercelen aan de westzijde van Nieuw-Balinge. Zo ontstaat er een
groter en robuuster natuurgebied.
Natuurmonumenten voegt hier nog een eigen gebied aan toe van 25 ha. Hier willen we een
kleinschalig, halfopen heidelandschap ontwikkelen, met ruimte voor vennen, heide,
jeneverbessen, vrijstaande eiken, bloemrijke graslanden. Het wordt aantrekkelijke en
toegankelijke wandelnatuur voor omwonenden en bezoekers. Een deel van het gebied
willen we inrichten als natuurbegraafplaats. We werken daarom samen met
Natuurbegraven Nederland.
Natuurbegraven en eeuwigdurende grafrust
Een natuurbegraafplaats is een deel van een natuurgebied waar mensen een laatste
rustplaats kunnen krijgen. Het gebied wordt ingericht als onderdeel van het aangrenzende
natuurgebied. De graven kunnen alleen herkend worden aan een boomschijf met daarin
een gegraveerde tekst, die na verloop van tijd vergaat. Een natuurgraf gaat op in de
natuur. Er blijft geen verhoging van grond of rand zichtbaar. De plek van een natuurgraf
wordt beheerd in samenhang met de omliggende natuur. De graven worden nooit geruimd,
zoals dat nu wel op reguliere begraafplaatsen gebeurt. Dit betekent dat deze plek ook voor
altijd natuur zal blijven.
In de omgeving van Nieuw-Balinge bestaan al begraafplaatsen in de natuur: bij de
Mepperdennen en in Witteveen. Deze begraafplaatsen zijn niet te vergelijken met de wijze
waarop Natuurmonumenten en Natuurbegraven Nederland een natuurbegraafplaats
inrichten.
Samenwerking
Natuurbegraven Nederland draagt zorg voor het beheer en het begraven tijdens de jaren
dat de activiteiten plaatsvinden. Daarna wordt het beheer weer overgedragen aan
Natuurmonumenten. Uniek is dit natuurproject in het Mantingerveld niet. Natuurbegraven
Nederland en Natuurmonumenten bieden natuurliefhebbers ook op de landgoederen
Mookerheide (Limburg) en Huis ter Heide (Noord-Brabant) de mogelijkheid te kiezen voor
een laatste rustplaats in de natuur.
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Locatie
De locatie is het land ten oosten van het munitiedepot tot aan Nieuw-Balinge (bocht
Meeuwenweg). De toegang is aan de Hullenzandweg. Deze locatie voldoet aan de eisen van
bodem, grondwaterstand en bereikbaarheid die aan natuurbegraven gesteld worden.
Andere plekken in het Mantingerveld zijn ongeschikt. De plannen zijn nog in ontwikkeling,
maar er is al een schets beschikbaar.

Inrichting
In het Mantingerveld wordt het akkerperceel rond het ‘heuveltjesbos’ natuur. Op dit perceel
en in het bos kunnen mensen in de toekomst een laatste rustplaats kiezen. Het is nog niet
precies bekend waar de graven komen. Een natuurbegraafplaats is namelijk in de eerste
plaats een natuurgebied. De natuur bepaalt waar en hoeveel natuurgeven gerealiseerd
kunnen worden. Zo wordt er bijvoorbeeld niet begraven onder kruinen van bomen of in de
buurt van een dassenburcht. Natuurmonumenten en Natuurbegraven Nederland hebben als
uitgangspunt dat maximaal 10% van een natuurbegraafplaats gebruikt wordt voor de
natuurgraven. Op 90% van de natuurbegraafplaats wordt dus niet begraven.
Aan de Hullenzandweg op de plek van de houten schuur is een klein informatiecentrum met
parkeerplaats gepland, waar ongeveer 30 auto’s kunnen staan.
Toegankelijkheid
Met het mogelijk maken van begraven in de natuur geven we een extra impuls aan de
natuurwaarde en vooral ook aan de natuurbeleving van dit gebied. Recreatieve
voorzieningen dicht bij het dorp, zoals toegang en paden, verbeteren in dit plan. Er komen
wandelpaden, bloemrijke gras- en heidevelden, de bosjes blijven grotendeels behouden en
er worden bomen en struiken bij geplant. Het gebied wordt ingericht voor wandelaars. De
natuurbegraafplaats is vrij toegankelijk; er komt geen poort en honden aan de lijn zijn
welkom.
Aantal bezoekers
Nabestaanden krijgen een dagdeel de tijd voor een uitvaart. Dit betekent dat er maximaal
2 begrafenissen per dag kunnen zijn. Ervaring op andere natuurbegraafplaatsen leert dat
er na een aantal jaren zo’n 250 uitvaarten per jaar zullen plaatsvinden.
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Daarnaast zullen naarmate er meer mensen zijn begraven het aantal nabestaanden dat het
graf komt bezoeken toenemen. We gaan uit van gemiddeld 5 tot 10 bezoekers per dag, na
tien jaar. Dit geeft een idee van de verkeersbewegingen die men rondom dit natuurgebied
kan verwachten.
Voor iedereen
Met natuurbegraven wordt voorzien in de behoefte van mensen om een laatste
eeuwigdurende rustplaats in de natuur te vinden. Hiermee komt Natuurmonumenten ook
tegemoet aan de wens van bewoners van Nieuw-Balinge om in hun eigen omgeving
begraven te kunnen worden. Deze wens is geuit bij het opstellen van de Natuurvisie
Mantingerveld in 2012. Daarnaast kan iedereen die het Mantingerveld een warm hart
toedraagt hier begraven worden. Met natuurbegraven krijgen mensen de mogelijkheid om
zelf bij te dragen aan het behouden, versterken en ontwikkelen van de natuur. Dit geldt
niet alleen voor mensen uit Nieuw-Balinge, maar ook voor andere mensen die deze wens
hebben.
Hullenzandweg
Op dit moment wordt de Hullenzandweg gebruikt door (landbouw)verkeer. De bestrating is
in slechte staat. Als dit in overleg met de gemeente wordt aangepakt wil
Natuurmonumenten meewerken aan het vinden van een andere route voor de zware
machines, om te voorkomen dat het wegdek snel weer kapotgereden wordt. Het is in
ieders belang dat hierbij een goede afweging wordt gemaakt welke route er beschikbaar
blijft voor het zware verkeer en dat dit niet wordt omgeleid naar een locatie waar het tot
(meer) overlast of gevaarlijke situaties leidt.
In gesprek
Natuurmonumenten en Natuurbegraven Nederland lichten de plannen graag toe. Zo was er
op 18 januari jl. een digitale bijeenkomst en wordt er op 12 maart a.s. een excursie
georganiseerd voor belangstellenden. Vervolgens is er op 12 april om 20 uur een
bijeenkomst in De Heugte waar Natuurmonumenten en Natuurbegraven Nederland een
toelichting geven op de details en voortgang van de plannen.
Ontwikkelproces
Natuurmonumenten ontwikkelt nu samen met Natuurbegraven Nederland het inrichting- en
beheerplan. Zorgen, vragen en opmerkingen die we tot nu toe uit de omgeving hebben
opgehaald worden beantwoord en meegenomen in het ontwikkelproces. Wanneer het plan
klaar is, wordt het besproken met de gemeente Midden-Drenthe. Daarna start een
bestemmingsplanprocedure. De gemeente publiceert het bestemmingsplan, waarna
belanghebbenden kunnen reageren d.m.v. het indienen van een zienswijze. Daarna kan de
gemeenteraad het plan vaststellen. Ook daar kunnen belanghebbenden weer op reageren,
middels een bezwaar. Als er geen belemmeringen meer zijn, kan de inrichting van het
gebied beginnen.
Meer informatie
Zie onze website:

https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/mantingerbos-enweiden/nieuws/natuurontwikkeling-mantingerveld-kleinschalig
En:

https://www.natuurbegravennederland.nl/
Heeft u nog andere vragen of opmerkingen? Stuur dan een bericht naar projectleider Ruud
Kreetz via r.kreetz@natuurmonumenten.nl, hij neemt dan met u contact op.
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Mededelingen Plaatselijk Belang
Bestuur:
Momenteel zijn we met zeven bestuursleden te weten:
Voorzitter: Bennie Slomp
Penningmeester: Freddy Oelen
Bestuurslid: Erik Lanting
Bestuurslid: Margot Smeenge
Bestuurslid: Laura de Bie
Bestuurslid: Peter Kats.
Bestuurslid: Leidy Breet, is net begonnen in het
bestuur en wil het Secretariaat oppakken.
We willen de activiteiten van het plaatselijk
belang gaan verdelen, zodat elk bestuurslid bepaalde zaken gaat oppakken, eventueel met
hulp van een werkgroep. Er wordt hard gewerkt aan een dorpsvisie wat de leidraad voor
nieuwe plannen en activiteiten kan zijn.
Paasvuur:
Eindelijk, zoals het nu lijkt, gaat het paasvuur in 2022 door!! 2e paasdag, dus Maandag 18
April zal het paasvuur hopelijk weer in de verre omtrek zichtbaar zijn!!
We mogen 3 zaterdagen hiervoor, dus zaterdag 2, 9, en 16 April aanvoeren, uiteraard
alleen particulier schoon hout / snoeiafval, dus geen bouwhout, of stobben.
De gemeente heeft ook aangegeven dat de maximale hoogte 8 meter is, en er totaal niet
meer dan 500m2 snoeiafval mag worden verzameld!
Nieuwe bewoners in ons dorp:
Ben je nieuw op het dorp en wil je lid worden van plaatselijk belang? Je kan je aanmelden
via de mail, of via een bestuurslid, de contributie bedraagt €7,-. per jaar.
plaatselijkbelangnieuwbalinge@gmail.com
Nieuwbouw starters-, en seniorenwoningen:
Er is contact opgenomen met onze bouwkundige en hij heeft ondertussen de plannen
gelanceerd bij de gemeente.
Bouwzaken heeft dit bij de betrokken afdelingen neergelegd, we houden het goed warm bij
de gemeente!
Als je dit leest, en ook geïnteresseerd bent, neem dan alstublieft contact met ons op zodat
we jou kunnen toevoegen want hoe meer animo, hoe sterker we staan!
Afval / Hondenpoep:
We hebben groen licht van de gemeente, voor aanschaf en plaatsen van afvalbakken, en
daarbij zijn ze ook nog bereid om een substantiële bijdrage te leveren in de kostten waar
we uiteraard heel blij mee zijn!
De bakken zijn van het merk “Depodog”, ze zijn zeer degelijk, en voorzien van zakjes.
Informatieavond Natuurbegraafplaats Nieuw-Balinge:
Dinsdag 12 April 2022 is er in dorpshuis De Heugte een informatieavond over een aan te
leggen natuurbegraafplaats in Nieuw-Balinge, wij roepen iedereen op om deze bij te wonen
en om uw mening te geven!
Er komt ook nog een folder huis aan huis met nadere informatie!
Natuurmonumenten heeft het plan opgevat om in samenwerking met ‘Natuurbegraven
Nederland’ een natuurbegraafplaats aan te leggen naast ons dorp. De begraafplaats wordt
22 hectare groot. Er zijn 5000 graven gepland.
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Graven worden bij leven gekocht en zijn beschikbaar voor belangstellenden uit het hele
land. De aankoop van een graf gaat naar verwachting van ‘Natuurbegraven Nederland’
ongeveer € 4.000 kosten. ‘Natuurbegraven Nederland’ garandeert een eeuwigdurende
grafrust.
Als locatie is het hele gebied ten oosten van het munitiekamp tot aan het dorp (bocht
Meeuwenweg) uitgekozen. De ingang naar de begraafplaats is gepland aan de
Hullenzandweg, naast het ‘heuveltjesbos’. Daar zijn een parkeerplaats en een
informatiecentrum gepland. In de uitgaves van Kontakt vanaf december is hierover al het
een en ander gepubliceerd.
Link: Plan natuurmonumenten
https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/mantingerbos-enweiden/nieuws/natuurontwikkeling-mantingerveld-kleinschalig
Er is een digitale bijeenkomst geweest, waar bovenstaande info is gedeeld. Daar kon niet
iedereen bij aanwezig zijn, en ook was het voor sommige mensen lastig om vragen te
stellen. Dit hebben wij bij Natuurmonumenten gemeld en daarop is direct een nieuwe
avond gepland. Gelukkig kunnen we weer echt bij elkaar komen in de Heugte!!
We vinden het uitermate belangrijk dat iedereen in staat wordt gesteld om alle informatie
hierover aan te horen en vragen te stellen. Uw inbreng wordt zeer op prijs gesteld.
Na afloop van de bijeenkomst zullen we als Plaatselijk Belang evalueren wat er deze avond
is ingebracht. Uiteraard houden we u van de ontwikkelingen op de hoogte.
Met vriendelijke groet,
Bestuur Plaatselijk Belang “De Vooruitgang”.
________________________________________________________________________
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60 + ACTIEF, wordt ook écht weer ACTIEF!
Gelukkig, we mogen weer organiseren en bij elkaar komen!
Het stond als voornemen op ons programma, maar het kwam er niet van door Corona.
Maar die fase hebben we gelukkig achter ons gelaten.
17 maart gaan we alsnog voor de SJOELKAMPIOEN VAN NIEUW – BALINGE!
En wie komt ons begeleiden? Hettie Kleine uit
Hoogeveen!
Ze is vijfvoudig Kampioen sjoelen en gaat ons
toernooitje begeleiden!
En natuurlijk staat bij ons de gezelligheid voorop.
We spelen voor een eerste, tweede en derde prijs!
We beginnen om 13.30 uur en spelen samen de
wedstrijd.
Er zijn geen kosten aan verbonden!
Consumpties zijn voor eigen rekening.
Sjoelen kan iedereen, dus kom gezellig meedoen.
Iedereen van harte welkom en graag tot ziens op 17 maart in Dorpshuis “De Heugte”
-----------------------------------------------------------------------------------------COUNTRY LINE DANCE
Op Woensdag 30 maart aanvang 13.30 uur komen de dames ons weer een lesje geven.
Als je graag mee wilt doen of een keertje wilt kijken, dan ben je van harte welkom.
Didi en Ina doen dit geheel vrijwillig!
Er zijn dus geen kosten aan verbonden.
Eventueel consumptie gebruik is voor eigen rekening!
Niet aan leeftijd gebonden.
Het is de bedoeling dit een keer per maand te doen b.v. de laatste woensdag van de
maand!
Dat is dan op 30 maart. Aanvang 13.30 uur Ronde Zaal.

_____________________________________________________________________________________
Maart, het wordt weer lente!
De derde maand van het jaar is weer
aangebroken, maart! Een maand die 31
dagen duurt én een maand met vele
benamingen. De lentemaand, windmaand,
buienmaand, dorremaand en de
guldenmaand. Gek genoeg wordt er ook
vaak gerefereerd naar de letter “r” in deze
maand. Het is tevens een maand waarin
veel mensen herstellen van een lange
winter.
Maart is een heuse lentemaand. Zowel
astronomisch als meteorologisch start de
lente in deze derde maand van het jaar.
De meteorologische lente start gelijk op de eerste dag van de maand, namelijk op 1 maart.
Deze meteorologische lente eindigt op 1 juni, dan begint de zomer. Deze data zijn
vastgesteld en dus elk jaar hetzelfde. De astronomische lente begint op het moment dat de
dag en nacht even lang zijn. Dat vindt elk jaar plaats op 20 of 21 maart. Als de lente
eindelijk is aangebroken worden de nachten korter en de dagen weer langer. Hier worden
veel mensen blij van!
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Wie ben je, waar woon je en met wie?

In ‘Kontakt’ met…

In deze vaste rubriek komen wij
in contact met een dorpsgenoot.
Deze maand komen wij in contact
met Willy Speelman

Ik ben Willy Speelman en ik woon met mijn
man Richard Meppelink en onze zoon Rick en
dochter Marloes aan de Haarweg.
Wat doe je voor (vrijwilligers-)werk,
opleiding of voor de hobby?
Ik werk op de markt verkoop groente en
fruit en daarnaast doe ik horeca werk en
werk ik in evenementen waar ik veel
barwerkzaamheden doe. Richard is
akkerbouwer. Rick en Marloes gaan allebei
naar de Terra in Emmen.
Onze hobby is skiën voor de rest hebben we
niet veel tijd voor hobby’s
Hoelang woon je al in Nieuw-Balinge?
Sinds augustus 2021 we woonden voor we
hier kwamen in Westerbork
Wat vind je het mooiste aan wonen in
Nieuw-Balinge?
Het rustige wonen en lekker dicht bij de
natuur
Wat is er minder fijn of wat mis je op
het dorp?
Niks
Lees je Kontakt altijd? Zo ja online of
het krantje?
Ik lees altijd het krantje
Wat maakt jou blij?
Het mooie huis waar we wonen met het land
achter het huis. Maar ook bier tappen in een
feesttent.
Wat maakt jou boos?
Ik word niet snel boos.
Heb jij een bucketlist, wat wil je nog
heel graag doen?
Mooie reizen maken met Richard, Rick en
Marloes.
Ligt jouw toekomst ook in NieuwBalinge?
Ja hoor we zijn hier gelukkig met ons huis
en het land bij huis.

18
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Wat keuze vragen, wat voor type ben je?
x Koffie

o Thee?

x Alcohol

o Fris?

x Ochtend

o Avond?

o Sporten

x Luieren?

x Kat

o Hond?

o Zomer

x Winter?

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

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

Niet kunnen zien of niet kunnen horen?
Niet kunnen horen

Een maand geen smartphone of een maand niet douchen?
Maand geen smartphone

Jeuk hebben of pijn hebben?
Pijn hebben

Altijd alleen zijn of omringt met irritante mensen?
Altijd alleen zijn

Willy bedankt voor je openheid en het invullen van de vragen.
Volgende maand komen we in kontakt met een andere dorpsgenoot.
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Yogamix bij Bodyfit

Yogamix is een samenvoeging van Yoga - Small Ball Pilates - Stretching en Kracht.
Yogamix: door de verschillende elementen in de les, is het een zeer variërende les en
vandaar de naam yoga mix.
De les begint met een warming up. Vervolgens worden diverse houdingen aangenomen in
een staande, liggende en zittende positie.
We gebruiken hulpmiddelen zoals: een dynaband, gewichtjes, Small ball enz.
Als afsluiting wordt de shavasana, een liggende positie, aangenomen.
In dit laatste onderdeel draait het om de ontspanning.
Het een les voor wie graag sport en ontspanning zoekt.
Het is voor iedereen toegankelijk, doordat je zelf jouw niveau bepaalt.
Yoga mix is een leuke mix van sport, en na afloop ga je gegarandeerd ontspannen naar
huis.
Deze les is toegankelijk vanaf 18 jaar
We starten 14 maart- minimaal 4- max- 6 deelnemers
Yogastudio- Breistroeken 33- Nieuw Balinge
Maandag: 9.00- 10.00 uur
Bel voor info/ opgave: 06 216 36 165- of mail: bodyfit@live.nl
Neem een kijkje op: www.yogasport-hoogeveen.nl
Wees welkom
Cisca Lunenborg van Melzen
Yoga( kinder) docent- Sportinstructeur- Mindfit trainer- Meditatiedocent

_____________________________________________________________________________________
Afscheid van gymleidster voor ouderen!
Helaas hebben we afgelopen dinsdag afscheid genomen van Renee.
Renee heeft zelf haar pensioenleeftijd behaald en heeft de keuze gemaakt andere dingen te
gaan doen. En gelijk heeft ze, gewoon gaan genieten!
Jammer voor ons groepje, mocht je iemand kennen die gymles geeft voor ouderen we
horen het graag!
Ann heeft onderstaand stukje voorgelezen
bij het afscheid!
Aan het begin van de week, kijken wij
gymnasten uit naar de dinsdag.
Want 9.15 uur komt Renee uit Emmen met
haar autootje naar Nieuw – Balinge gebouw
de Heugte. Zij geeft dan aan sportieve
dames, ongeveer 12, heerlijk gymles.
Ze zet de muziek aan en dan beginnen we
langzaamaan de oefeningen. Daarna gaat
de truckenkast open, ze heeft netten, ballen
of andere attributen bij zich waarmee de
dames lachend en rennende spelletjes
doen. Na drie kwartier sluiten met een
rustig muziekje af, dan is er koffie en als
Renee tijd heeft drinkt ze mee. Helaas c,est
finish, geen Renee meer, we willen haar
bedanken en het allerbeste wensen. Wel uit
het oog, maar niet uit het hart. Dank je
Renee voor de fijne tijd.
De dames van het Gym clubje

20

Dorpsblad Kontakt 2022

Gezocht

PRIKBORD

Er kwam een mail binnen bij de
redactie van Peter J. Boulogne. Of wij
weten waar hij het boek
“Het jachtterrein van Freek Stok” kan
krijgen/kopen.
Deze boekjes zijn inderdaad niet
meer te koop. Mocht iemand nog een
exemplaar hebben liggen of ergens
tegenkomen, hij zoekt een exemplaar
voor een vriend. Wie heeft er wel een
boek en wil hem schenken of
verkopen aan Peter kan contact
opnemen met Peter 06-53814014 of
een mailtje sturen naar de redactie.

Bloedprikken
Wist u dat u voor bloedprikken
ook gewoon in het dorpshuis
terecht kan? Elke dinsdagochtend
zit er iemand van het
laboratorium voor bloedafname,
de trombose check en het
inleveren van overige
laboratoriumonderzoeken zoals
urine.
Vanaf 10:15 tot 10:30.
(bij drukte totdat de laatste client
geweest is)
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Sowieso een verzoek als iemand op
een rommelmarkt of ergens op zolder
dit boek tegen komt graag
meenemen en contact opnemen met
de redactie er zijn meerdere
liefhebbers voor!!
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Laatste nieuws van Toneelvereniging V.D.O.
Beste leden,
Omdat het inmiddels alweer bijna voorjaar is, hebben we besloten om na de “grote”
vakantie de draad weer op te pakken. De toneelspelers gaan dan beginnen met de
repetities en het voornemen is om dan in februari 2023 uitvoering te geven van een
prachtig blijspel!
Evenals in 2021 hoeft u ook dit jaar 2022 geen
contributie te betalen! Er komt niks bij, maar er
gaat ook niks af. We hopen dat 2023 in zijn
totaliteit weer een normaal jaar gaat worden?
Dan gaan we dan ook weer normaal contributie
betalen. We zijn nog steeds heel blij met zoveel
leden die VDO een warm hart toedragen.

We wensen de spelers alvast veel plezier bij de repetities en aan het eind van het jaar
hoort u van ons, op welke datums we uitvoering gaan geven van het ingestudeerde
Toneelstuk!
Hartelijke groet, namens het bestuur van VDO.
José Post

_____________________________________________________________________________________
Klankschaal massage
In ons dagelijks leven zijn er veel prikkels en invloeden die we verwerken,
wanneer is er rust?

Klankreis: stel je voor, je gaat lekker liggen of zitten, je sluit je ogen en hoort
prachtige klanken van de Oceandrum, sansula, klankschalen en andere
bijzondere instrumenten, soms woorden…..
Je lichaam en geest ontspannen, bestaande denkpatronen kunnen plaats
maken voor nieuwe gedachten, creativiteit, verfrissende inzichten.
Bij een klankschaalmassage worden de klankschalen op en rond het geklede lichaam
geplaatst en zachtjes aangeslagen.
Een klankmassage is voor iedereen, behalve de eerste drie maanden in je zwangerschap en
kort na een operatie, hartproblemen, pacemaker.
Een klankreismassage is een heerlijke, diepe ontspanning: uit je hoofd, in je hart
Klankreismassage individueel: € 40,00 ( klankmassage is altijd individueel)
MAART LENTE AANBIEDING: € 32,50
Voor duo’s: partners, vriendinnen/vrienden, ouder met kind en elk ander duo € 55,00
Voor groepen 3- 4 personen: groepsprijs € 90,00
Duur van de klankreismassage: 60 minuten, inclusief thee.
Spreek een dag en tijd met mij af en …..laat je verrassen.
Wees welkom. Info: 06 216 36 165 en op bodyfit@live.nl
Cisca- Yoga studio- Nieuw Balinge
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Voortgang fitnessruimte
Het was alweer een tijdje stil rondom de voortgang van de fitnessruimte. Logisch
dat er allerlei vragen zijn over de stand van zaken. Ondanks dat het stil was,
hebben we niet stil gezeten. Het klusteam is druk aan de gang geweest en heeft de
ruimte bijna helemaal gebruiksklaar gemaakt. De tegels in de kleedruimtes zijn
geplaatst, de wanden zijn behangen en de vloerbekleding staat in bestelling. Het is
nog wachten op het luchtzuiveringssysteem dat vereist is. Door corona is de
levertijd daar langer dan gebruikelijk op. Het is helaas niet anders.
Ook de werkgroep heeft niet stil gezeten! Met elkaar is bepaald hoe de uitstraling
van de ruimte moet worden, welke kleuren op de muren moeten worden
aangebracht en hoe we de fitnessruimte gaan inrichten. Het was heel erg leuk om
te zien hoe soepel en vlot dit allemaal is gegaan. En heel belangrijk: in goede
harmonie! We kunnen niet wachten tot het zover is, zodat we open kunnen!

Ander goed nieuws! Vlak voor de aanlevering van de stukken voor Kontakt kunnen
we nog net op de valreep melden dat de definitieve bestelling voor de
fitnessapparatuur de deur uit is. Op 29 oktober kon u al een veelbelovende
impressie zien op de informatieavond in het dorpshuis. Tijdens die avond kregen
me nog meerdere suggesties voor bepaalde apparaten. Deze suggesties hebben we
uiteraard meegenomen in het voorstel. Tevens hebben we de offerte bij meerdere
partijen met verstand van zaken neergelegd voor een oordeel. Ook de werkgroep
heeft er kritisch naar gekeken en bepaalde voorstellen gedaan. Dit alles tezamen
maakt dat we een goede mix hebben van alle wensen uit het dorp. Met andere
woorden: we krijgen een volwaardige fitnessruimte waar iedereen, jong en oud,
uitstekend terecht kan! We kunnen dan ook niet wachten tot het zover is!
__________________________________________________________________
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Nieuws van Bi’j Oons
Dag allemaal,
Het voorjaar staat weer voor de deur! Het
begint al langer licht te worden en de zon
zien we weer wat vaker. Dat betekent dat
ook Pasen in aantocht is. Net als ieder jaar
verzorgen we ook nu weer een Paasontbijt
op 17 april. Vanaf 9 uur bezorgen we een
heerlijk ontbijtje bij u thuis. Het ontbijtje
kost €15,- p.p. en bestaat uit de volgende
lekkernijen:
-

Paasstol
Vers croissantje
Warme bolletjes
Vers fruit
Heerlijk eitje
Bakje yoghurt
Divers zoetig en hartig beleg

Vrijdag 18 mrt: Indiase
butterchicken met rijst

U kunt het ontbijt bestellen tot uiterlijk 15
april via tel: 06-25390885.
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 welke
gerechten we wanneer serveren.
Reserveren kan tot uiterlijk de donderdag
ervoor via tel: 06-25390885.

Vrijdag 8 april: Rode
kool met hachee

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

En lekkernijen…
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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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Nieuws van IKC Mr. Siebering, geschreven door groep 6/7/8

Rekenspelletjes

Het schoolfonds regelt dat er geld
voor deze school wordt vrijgesteld
zodat we daarmee bijvoorbeeld iets
leuks kunnen doen. Van dat geld
hebben we al een keer eerder
fotobehang laten maken en wij
hebben nu weer iets leuks. Namelijk:
Wij hebben daarvan nu een
spelletjeskast vol met rekenspelletjes
gekregen, die kast staat in de
schoolbibliotheek. Deze staat daar
zodat je bijvoorbeeld met je gezin
een rekenspel kan doen. Ook kan je
woensdag (ook de dag dat je je
boeken kan ruilen) naar de
bibliotheek om een leuk spel uit te
zoeken en dan je spel te laten
scannen dan mag die mee naar huis,
en kan je het gaan spelen. Als je het
spel gespeeld hebt en wil je een
ander spel dat kan natuurlijk! Dan
kan je hem woensdagochtend laten
scannen bij de bibliotheek.
Geschreven door Danee Slomp.

Mop van de maand.
Wat niest en zegt gedag tegelijk?
Antwoord: Hoikoorts
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Olympische Winterspelen Beijing 2022
Wij hadden een opdracht over de Olympische
winterspelen gedaan.
Wij gingen elke keer kijken als er Nederlanders
moesten zoals shorttrack, schaatsen,
snowboarden en meer. Ook hadden we een
opdracht dat we een sporter moesten tekenen
met een schaduw
wanneer hij in de lucht was en een truc
deed. Ook gingen bij gym snowboarden met een
handdoek, we zetten de bank in het rek
waardoor hij in de lucht zit en dan gleden we
naar beneden.
Ook hadden wij nog een opdracht dat we een
kahoot quiz moesten maken met minstens 10
vragen. Ook moesten wij op een kaart de
plaatsen waar olympische spelen zijn geweest
hebben we aangekruist.
Geschreven door Denzel Brookman en Caylan
Booij

Weetjes over de Olympische Spelen
De Olympische Spelen zijn spelen met
verschillende sporten.
Er zijn ook de winterspelen en er zijn de
zomerspelen. Tijdens de winterspelen waren er
bijvoorbeeld sporten zoals: skiën,
snowboarden, schaatsen of ijshockey. Bij de
Zomerspelen zijn meestal zwemmen, rugby,
hardlopen en volleybal. De Olympische spelen
zijn begonnen in de stad Olympia sindsdien
zijn de Olympische spelen een belangrijke
wedstrijden.

Leon vd Werf een Amy
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Valentijns actie

De Valentijnskaartjes van groep 1/2

Op de Meester Sieberingschool hebben wij een
Valentijns cadeau gemaakt voor de mensen die
een beetje meer liefde nodig zijn. Het
Valentijns cadeau van onze groep, is een bij die
gemaakt is van hartjes. Er zitten 2 chocolaatjes
in, in de vorm van een hartje. De bij heeft ook
een leuk briefje op de achterkant. De antennes
van de bij zijn in de vorm van hartjes.
Door Britt Siegers en Inger Lise Strijker.

Knutseltips door Marit en Demi
Een bloempotje verven
1. Reinig je bloem- of sierpot
altijd eerst met water.
2. Spoel hem helemaal
schoon en laat goed
drogen.
3. Maak met tape een mooi
patroon
4. Ga hem verven en laat de
verf goed drogen.
5. Haal de tape er voorzichtig
af.
6. Plant de bloembollen of
zaden.

Een tekening met schaduw
1. Teken een skiër, snowboarder of schansspringer en
kleur hem mooi in.
2. Knip je poppetje uit met een zwart papier erachter.
3. Teken op blauw papier een berg
4. Plak de beide poppetjes op de berg.
5. Dit zijn tekeningen uit onze groep

Corona nieuws
Corona is begonnen in 2019 maar eerst dachten we er nog niks over, maar nu is het er meer dan
twee jaar.
Maar nu merken we het wel erg in de klas.
Er zijn nu maar 11 kinderen in onze kas. Dat komt door veel besmettingen en kinderen hebben
klachten.
Gelukkig gaat het wel beter met Corona. Na de vakantie mogen we weer samen met de andere
klassen pauze hebben en weer samen spelen en werken.
Door Lejan en Leon P.
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NL DOET bij De Heugte
Ook wij als Dorpshuis doen weer mee aan NL Doet.
Vrijdag 11 maart a.s. is het zover.
Na maanden van verbouwen in de voormalige Peuterspeelzaal
is het Dorpshuis toe aan een grondige schoonmaakbeurt,
kleine klusjes spijkertje schroefje enz.
We komen om 9.30 uur bij elkaar, onder het genot van een
kopje koffie bespreken we de werkzaamheden. En dan aan de slag met elkaar.
Om 12.00 uur gaan samen gezellig lunchen en daarna werken we alles af.
Om ongeveer 15.00 uur drinken we een afscheid drankje, en kijken we samen terug op een
hopelijk gezellige schoonmaak dag en een spic-en-span Dorpshuis.
Wil je ook meehelpen, meld je dan even aan bij José Post via app 06 1362 1011
Of mail josepost4@hotmail.com
Heel graag tot ziens op 11 maart 2022
_________________________________________________________________
Collecte vrijwillige bijdrage Kontakt
Deze maand (week 10 en 11) zullen onze vrijwilligers weer bij u langskomen om te vragen
voor een financiële ondersteuning voor ons dorpsblad. Om elke maand een Kontakt bij u op
de mat te laten vallen, zijn we afhankelijk van adverteerders en van de vrijgevigheid van u
en van clubs en verenigingen in Nieuw-Balinge.
We hopen op uw ondersteuning, zodat we gezamenlijk Kontakt in stand kunnen houden.
Doordat wij 2 jaar niet hebben kunnen collecteren hebben wij behoorlijk verlies geleden.
Wij hopen dan ook op de steun van onze dorpsgenoten en dat de vrijwilligers een mooi
bedrag kunnen ophalen!
Mocht u onverhoopt één van onze
vrijwilligers gemist hebben of geen
kleingeld in huis hebben, dan kunt u uw
bijdrage ook overmaken op
IBAN: NL78 RABO 0369 4004 53, t.n.v.
Plaatselijk Belang, o.v.v. vrijwillige
bijdrage Kontakt.
Onze vrijwilligers houden rekening met de
coronamaatregelen en zullen alles op
veilige afstand met u invullen.

Met vriendelijke groet, de redactie
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Sportgala Drenthe 5 april in Emmen
Iets meer dan 2 jaar na de vorige editie, zal op dinsdag 5 april het Sportgala Drenthe
plaatsvinden in het ATLAS Theater in Emmen. Traditioneel wordt de beste sportman,
sportvrouw, sportploeg en het sporttalent van Drenthe gekozen. De vorige editie was begin
maart 2020, letterlijk aan de vooravond van de eerste lockdown door de coronacrisis.
We kozen vorig jaar voor een televisie-uitzending waar we geen winnaars hebben gekozen.
2021 heeft, ondanks de coronacrisis en de beperkingen in de sport, genoeg sportprestaties
opgeleverd om in iedere categorie een terechte winnaar te kiezen.
Drenthe is trots op haar (top)sporters en het Sportgala is dé gelegenheid om deze sporters
in het zonnetje te zetten. Daarnaast is de breedtesport belangrijk in Drenthe en spelen de
sportverenigingen een belangrijke maatschappelijke rol in de gemeenschap. Het is in veel
gevallen het kloppend hart van sport en bewegen, maar vooral ook van het sociale leven
van de inwoners. Beide hebben de afgelopen twee jaar een enorm moeilijke tijd beleefd.
Het werd niet gemakkelijker om te blijven sporten en bewegen op recreatief niveau en ook
topsportevenementen hadden te maken met beperkende maatregelen.
Toch hebben we in 2021 mooie sportmomenten gekend. Drentse topsporters hebben mooie
prestaties neergezet. En Drentse verenigingen hebben hun veerkracht laten zien. Voor ons,
als organisatie van het Sportgala Drenthe, reden om in maart het Sportgala Drenthe te
organiseren.
Procedure en voorwaarden
Iedere gemeente levert haar genomineerde sporters in de categorieën Sportman,
Sportvrouw, Sporttalent en Sportploeg. Vervolgens kiest het Drentse publiek en een
speciaal samengestelde jury de uiteindelijke top 3 waaruit een winnaar komt. Pas tijdens
het Sportgala Drenthe in het ATLAS Theater wordt de top 3 en de uiteindelijke winnaar(s)
bekend gemaakt. Begin maart zullen de genomineerden gepresenteerd worden op de
website www.sportgaladrenthe.nl. De stembussen zijn vervolgens drie dagen geopend om
het Drentse publiek de kans te geven hun favoriet te kiezen.
Tijdens het Sportgala Drenthe zal naast de verkiezing van onze topsporters ook aandacht
zijn de breedtesport. We nemen het publiek mee in de wereld van ‘Een Leven Lang
Bewegen’ in Drenthe en laten zien hoe veerkrachtig we de toekomst in gaan.

Het Sportgala wordt georganiseerd door SportDrenthe en wordt mede mogelijk gemaakt
door Provincie Drenthe, mediapartner RTV Drenthe en de gemeenten Hoogeveen, Emmen,
Assen, Noordenveld, Aa en Hunze, De Wolden, Borger-Odoorn, Westerveld, Meppel,
Midden-Drenthe, Coevorden en Tynaarlo.
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Activiteitenkalender

2022
MAART
2 maart

Online-bijeenkomst Prolander

5 maart

Fietstocht bijeenkomst Prolander

11 maart

Klaverjassen Ijsvereniging

11 maart

NL Doet bij De Heugte

12 maart

Excursie Natuurmonumenten

14 maart

Yogamix bij Bodyfit

17 maart

60+ sjoelkampioenschap

25 maart

Klaverjassen IJsvereniging

26 maart

Bingo De Heugte

30 maart

Linedance in de Heugte

8 t/m 19

Lijstcollecte vrijwillige bijdrage Kontakt

APRIL
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5 april

Sportgala in Emmen

12 april

Informatieavond natuurbegraafplaats

30 april

Bingo De Heugte

Dorpsblad Kontakt 2022

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 6 maart
9.30 uur Ds. B.L.C. Aarnoudse
14.30 uur Ds. B.L.C. Aarnoudse
● Woensdag 9 maart (Biddag)
14.30 uur Ds. C. Cornet
19.30 uur Ds. C. Cornet
● Zondag 13 maart
9.30 uur Ds. G.J. Capellen
14.30 uur Ds. G.J. Capellen
● Zondag 20 maart
9.30 uur Ds. C. Cornet vb HA
14.30 uur Ds. C. Cornet
● Zondag 27 maart
9.30 uur Ds. C. Cornet HA
14.30 uur Ds. C. Cornet
● Zondag 3 april 9.30 uur Ds. H. de Graaf
14.30 uur Ds. H. de Graaf

●zondag 6 maart 2022
10:00 uur ds. T. Beekman
15:00 uur ds. J.W. van Bart (Harderwijk)
●woensdag 9 maart ( Biddag )
14.00 uur ds. T. Beekman
19:30 uur ds. C. v.d. Worp (’t Harde)
●zondag 13 maart 2022
10:00 uur ds. W.J. Bakker (Nieuweroord)
15:00 uur ds. T. Beekman
●zondag 20 maart 2022
10:00 uur ds. T. Beekman
15:00 uur ds. H. v. Ginkel (Scherpenzeel)
●zondag 27 maart 2022 (afsluiting winterwerk)
10:00 uur ds. T. Beekman
●zondag 3 april 2022
10:00 uur dr. W. Verboom (Harderwijkj)
19:00 uur ds. J. Harteman (Kampen)
●zondag 10 april 2022
10:00 uur ds. T. Beekman
19:00 uur ds. J.A. Mol (Driezum)

Wijzigingen voorbehouden. In de ochtend is er
oppas voor de kleinsten in het jeugdgebouw ‘Het
Anker’
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In de ochtend is er oppas voor de kleinsten in
de consistorie bij de kerk.
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Gym 55+ers in Dorpshuis de Heugte
Dinsdag van 9.15 uur tot 10.00 uur,
Loop gerust eens binnen!

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

Ophaalschema container
9 maart GROEN
1 april GRIJS
16 maart ORANJE
6 april GROEN
23 maart GROEN
13 april ORANJE
30 maart ORANJE

Contactgegevens Humanitas
• Midden-Drenthe
midden-drenthe@humanitas.nl
• Zuid-Drenthe
zuid-drenthe@humanitas.nl
• Tel. (0528) 27 79 92 | www.humanitas.nl
Wegbrengen grofvuil of container stuk?
Gemeente Midden-Drenthe: (0593) 53 92 22
Grofvuil kunt u brengen naar; Milieustraat
Beilen.
Openingstijden:
Maandag - gesloten
Dinsdag - 8.00-12.00 en 13.00-15.30
Woensdag - 13.00 tot 15.30
Donderdag - 13.00 tot 15.30
Vrijdag - van 8.00-12.00 en 13.00-15.30
Zaterdag – 08.00 – 15.00

Oud Papier
Oud papier wordt opgehaald door de mr.
Sieberingschool. De datums voor 2022 zijn:
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
Bloedafname en laboratorium onderzoeken
Iedere dinsdagmorgen in Dorpshuis de Heugte.
Aanvang om 10.15 uur tot ±10:30 (tot de
laatste cliënt geweest is)
Voor trombose check, voor het prikken van
bloed voor onderzoek en het inleveren van
overige laboratoriumonderzoeken zoals urine.
Uitvaartvereniging Nieuweroord e.o.
• Uitvaartnummer: (06) 54 37 71 80
(24 uur per dag bereikbaar)
b.g.g. (0528) 34 38 37
• Uitvaartverzorgster:
mevr. E. Otten/ dhr. P. van Slochteren
• Penningmeester/Ledenadministratie:
dhr. H. Mulderij, Molenweg 30, 7936 PB
Tiendeveen. Tel. (0528) 76 40 00
• Voor vragen of doorgeven van wijzigingen:
info@uitvaartvereniging-nieuweroord.nl
• Informatie over de vereniging:
www.uitvaartvereniging-nieuweroord.nl
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www.middendrenthe.nl > Afvalwijzer
Belangrijke telefoonnummers
Ziekenhuis Hoogeveen
(0528) 28
Diaconessenhuis Meppel
(0522) 23
Ziekenhuis Emmen
(0591) 69
Ziekenhuis Assen
(0592) 32
UMCG Groningen
(0503) 61
Isala klinieken Zwolle
(0384) 24
Martini Ziekenhuis Groen. (0505) 24

62
33
19
55
61
50
52

22
33
11
55
61
00
45

Zorginstellingen:
Derkshoes Westerbork
(0593) 33 33 66
Altingerhof Beilen
(0593) 53 53 00
Weidesteyn Hoogeveen
(0528) 28 61 11
WZC Beatrix Holl.veld
(0528) 34 82 48
Jannes v/d Sleedenhuis Hgv (0528) 26 69 44
De Westerkim Hoogeveen (0528) 26 40 38
WZC Olden Kinholt Hgv
(0528) 26 32 88
AED-kastjes
Wanneer u een AED-kastje nodig heeft, belt u
112. De meldkamer roept dan mensen uit NieuwBalinge op die bevoegd zijn om de AED te
bedienen.
Bodyfit
Yin Yang Yoga
Woensdagavond 19.00- 20.00 uur
Yoga studio - Breistroeken 33
Info en opgave: Cisca Lunenborg van Melzen
06 216 36 165
Mailen: bodyfit@live.nl
www.yogasport-hoogeveen.nl
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IKC Meester Sieberingschool
Haarweg 27 – Tel. (0528) 32 13 55
e-mail: info.sieberingschool@kitsprimair.nl

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

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