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In deze editie van Kontakt leest u
onder andere:
Diverse nieuwtjes van de
ijsvereniging.
Alexandra neemt afscheid van
Obama.
Een verslag van de pubquiz.

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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Foto’s van het carbid schieten in
ons dorp.
Een interview met een stichtingslid
van de Heugte.
Een uitdagend raadselspel plus de
uitslag van vorige maand.
Aankondiging van het
kindercarnaval.
Het jaarprogramma van ons
cluppie.
Een verslag van de ijspret in ons
dorp.
Een bericht uit de krant over de
rijdende popschool.
…en nog veel meer!
We wensen u veel leesplezier!
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Het raadselspel
De oplossing van het raadsel in de januari editie van Kontakt is:
40
De winnaar van deze maand is: Romy Oelen
Romy, de prijs komt snel jouw kant op!

De prijsvraag van de maand februari luidt als volgt:

Wat hoort er op het vraagteken? Kijk goed!
Stuur uw antwoord in voor 21 februari 2017!

Het antwoord op de prijsvraag kunt u mailen naar: redactiekontakt@outlook.com of
inleveren bij het kopij adres (Verlengde Middenraai 53a te Nieuw-Balinge), onder
vermelding van uw naam en adres. Onder de goede inzendingen zullen we een
leuke/lekkere prijs verloten en bezorgen bij de prijswinnaar.
In de volgende editie van Kontakt ziet u de oplossing en vertellen we u wie de prijswinnaar
is geworden!
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Een interview met…
Een stichtingslid van dorpshuis de
Heugte
Dorpshuis de Heugte wordt aangestuurd door
het Dagelijks Bestuur, beheerd door Willie
Kamies en draaiende gehouden door vele
vrijwilligers. Echter, wat veel mensen niet
weten is dat de belangrijke en grote beslissingen genomen worden door het
stichtingsbestuur. Omdat het stichtingsbestuur op zoek is naar versterking, interviewden
we een stichtingslid, zodat er bij u meer bekendheid ontstaat en zo het bestuur hopelijk
uitgebreid kan worden.
Uit wie bestaat het stichtingsbestuur?
Het stichtingsbestuur zou moeten bestaan uit een vaste afvaardiging van één of twee
personen van alle clubs en verenigingen in het dorp. Helaas merkten we tijdens de laatste
vergaderingen dat er steeds minder stichtingsleden aanwezig zijn. We hebben geluiden
gehoord dat veel verenigingen niet eens weten dat ze vertegenwoordigd zouden kunnen
zijn, ondanks het schrijven van het bestuur richting alle verenigingen en meerdere
oproepen in Kontakt. Dat is erg jammer.
Wat wordt er tijdens de vergaderingen besproken?
Het gaat over uiteenlopende onderwerpen. De financiële situatie van de Heugte wordt
besproken, de koers die gevaren moet gaan worden om in de toekomst bestaansrecht te
behouden, er wordt gevraagd om nieuwe ideeën voor de toekomst en bijvoorbeeld ook het
aanstellen van een nieuwe beheerder (vorig jaar) is iets wat tijdens de
stichtingsvergaderingen besproken wordt. Kortom de grotere zaken omtrent het dorpshuis.
Over bepaalde beslissingen wordt democratisch gestemd, waarna het Dagelijks Bestuur dit
weer naar de praktijk kan vertalen. Met een afgesproken werkkapitaal kan het Dagelijks
Bestuur zelfstandige keuzes maken. Echter, het Dagelijks Bestuur verantwoordt hun
keuzes te alle tijden aan het stichtingsbestuur en vraagt hen om advies. Er wordt op een
transparante manier met de stichtingsleden gecommuniceerd. Het is de bedoeling dat de
stichtingsleden dit weer communiceren met de achterban binnen hun vereniging of club.
Op die manier wordt het reilen en zeilen binnen de Heugte zo breed mogelijk gedragen in
het dorp. Dit laatste strookt dan ook weer met de visie en invulling van het dorpshuis: “We
doen het samen en het dorpshuis is van iedereen!”
Wat is de tijdsinvestering van een stichtingslid?
De tijdsinvestering is eigenlijk minimaal. Het stichtingsbestuur komt twee keer per jaar
samen in een vergadering in de avonduren, die zo’n twee uur duurt. Eén vergadering in het
voorjaar en één in het najaar. Tijdens de voorjaarsvergadering worden tevens de
jaarcijfers gepresenteerd en besproken van het afgelopen en komende jaar. Bij
noodsituaties kan het stichtingsbestuur, buitenom deze twee keer, bij elkaar geroepen
worden.
Waarom is het zo belangrijk dat elke vereniging/club vertegenwoordigd is?
Het dorpshuis is er voor elke inwoner van ons dorp en voor mensen die op andere wijze bij
het dorp betrokken zijn. Sommige beslissingen die genomen worden, hebben grote
gevolgen. Hoe meer personen hier over mee denken en beslissen, des te breder deze
beslissing in het dorp gedragen wordt. Denk bijvoorbeeld aan de beslissing van de
wisseling van beheerder, vorig jaar.
Mensen vanuit verschillende clubs, denken vanuit verschillende belangen en vanuit
verschillende invalshoeken. Dit is waardevol voor het dorpshuis.
Dorpsblad Kontakt 2017
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Voor de leefbaarheid in ons dorp is het belangrijk dat het dorpshuis blijft bestaan. Om dit
te kunnen waarborgen, kan niet dezelfde koers gevaren blijven worden als tientallen jaren
gedaan is. Om hier stappen in te zetten, is het noodzakelijk dat er vanuit alle verenigingen
en clubs betrokkenheid getoond wordt. Dit begint bij meedenken tijdens
stichtingsvergaderingen.
Wat kunt u doen als uw interesse gewekt is?
U kunt zich te allen tijde richten tot één van de dagelijks bestuursleden voor meer
informatie. Als u zich als lid van een club of vereniging (hoe klein ook), geroepen voelt om
zitting te nemen in het stichtingsbestuur, dan kunt u zich aanmelden bij het dagelijks
bestuur van de Heugte. U hoeft niet persé in het bestuur van uw club te zitten, u mag ook
gewoon lid zijn, dan bent u afgevaardigde namens het bestuur van uw vereniging. Het
enige wat u hoeft te doen is het bestuur of leden van de club na een vergadering op de
hoogte brengen van de ontwikkelingen binnen de Heugte.
Wat doet de Heugte om het stichtingsbestuur te vergroten?
Naast informatie verstrekken middels dit interview in Kontakt en het schrijven van het
Dagelijks Bestuur naar de verenigingen vorig jaar, zal één van de stichtingsleden
binnenkort op actieve wijze ook nog contact gaan opnemen met de clubs in het dorp. Dit
alles om op te roepen één of twee afgevaardigden aan te gaan melden voor het
stichtingsbestuur. Op die manier kunnen we samen toewerken naar een optimaal
functionerend dorpshuis, met een grote maatschappelijke functie in ons dorp!
Een veel gehoorde reactie is: “Dat is niks voor mij. Te ingewikkeld.” Dit wordt echter ten
onrechte gedacht! Tijdens de stichtingsvergaderingen wordt op laagdrempelige en
begrijpelijke wijze gesproken over de gang van zaken in de Heugte. De inbreng van een
ieder, hoe klein en simpel soms ook, is hierbij zeer waardevol!
M.

_____________________________________________________________________________________
Wat kosten verkeersboetes in 2017?
Wanneer kun je een boete verwachten?
• Vanaf 7 km/h te hard bij limieten onder de 100 km/h.
• Vanaf 8 km/h bij de limieten 100 en 120 km/h
• Bij 130 volgt een boete als je minimaal 136 km/h rijdt
Van bovenstaande snelheden gaat altijd eerst een snelheidscorrectie af. Bij minder dan 100
km/h is de snelheidscorrectie 3 km/h, vanaf 100 km/h geldt een correctie van 4 km/h en
bij 130 km/h is dat 5 km/h.
Wat niet veranderd zijn de administratiekosten. Die blijven met 9 euro in 2017 gelijk aan
2016. Hieronder een overzicht van een aantal boetes:
Bumperkleven
Geen gordel dragen
Verlopen rijbewijs
Geen richting aangeven
Tegenligger hinderen met groot licht
4 km te hard in bebouwde kom
30 km te hard in bebouwde kom
30 km te hard bij werkzaamheden
Mobiele telefoon vasthouden
Rechts inhalen
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280,140,90,90,140,26,324,409,230,230,-

Verlopen rijbewijs
Vieze kentekenplaat
Geen gevarendriehoek plaatsen
Onnodig stilstaan op vluchtstrook
Dubbel parkeren
Meer dan 1 auto slepen
Met auto door rood licht
Met fiets door rood licht
Lopend door rood licht
Geen voorrang aan rechts verlenen

90,45,140,230,90,230,230,90,65,230,-
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Ingezonden verhaal
BYE BYE OBAMA
Weet u het nog? Hoe de onsterfelijke Aretha Franklin voor de nieuwe president zong, acht
jaar geleden? Wat was dat schitterend en wat was ik onder de indruk. En dat ben ik al die
jaren gebleven. Onder de indruk van een jonge president van 46 jaar, de eerste zwarte
President van Amerika, die bereikte wat al zijn voorgangers niet was gelukt: een verplichte
zorgverzekering voor ALLE Amerikanen: OBAMACARE.
En er zijn meer wapenfeiten:
-Strafrecht. Het aantal gevangenen in de VS is gedaald. Meer dan 1300 gevangenen
hebben van Obama strafvermindering of zelfs gratie gekregen.
-Het milieu. De VS sloten zich aan bij het klimaatakkoord in Parijs.
-Cuba. De diplomatieke betrekkingen met Cuba werden na 54 jaar weer hersteld.
-Homohuwelijk, homosoldaten. Obama stond militairen toe om openlijk voor hun
homoseksualiteit uit te komen. Het Hooggerechtshof concludeerde dat homo’s het recht
hebben om te trouwen.
En zo kan ik nog wel even doorgaan. Hij heeft zó verschrikkelijk zijn best gedaan.
En nu is de vraag: Wat zal er overblijven van al deze verbeteringen onder zijn opvolger?
De foto’s hieronder spreken boekdelen.
Een jonge, enthousiaste idealist. En daarnaast die van acht jaar later: een verdrietig,
gedesillusioneerd mens. Daarom heb ik hier weinig aan toe te voegen. Het ga je goed,
vriend van de mensen. Ik zal je altijd blijven bewonderen.
Alexandra van’t Veer
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Nieuws van de ijsvereniging
Schaatsen Heerenveen
Door te geringe opgave gaat het schaatsen naar de kunstijsbaan in
Heerenveen niet door. In Kontakt is meermalen een oproep gedaan
voor degene die belangstelling hadden, zich op te geven. Er hebben zich
te weinig mensen opgegeven om hiervoor een bus te organiseren.
Klaverjassen
Op 17 februari en 3 en 17 maart wordt er geklaverjast in de kantine bij de ijsbaan,
inleggeld € 4,-. Er wordt gekaart in een rookvrije ruimte om vleesprijzen.
NL Doet
Op 10 en 11 maart is er weer de landelijke NL Doet dag, de ijsvereniging doet hier
zaterdag 11 maart aan mee. U bent van harte welkom om mee te helpen om diverse
klussen te klaren. We beginnen om 8:45 uur met koffie in de kantine bij de ijsbaan, ook de
lunch wordt door de ijsvereniging verzorgd.
15 april paaseieren zoeken en trekking verloting
Op 15 april gaan wij voor de schooljeugd weer het jaarlijkse paaseieren zoeken
organiseren. Er worden eieren verstopt in het heideveld nabij de ijsbaan. Degene die het
gouden ei vindt, is de winnaar van de groep en zal een prijs ontvangen. Er zijn prijzen voor
verschillende leeftijdscategorieën. We beginnen om 13:30 uur. We hopen net als
voorgaande jaren weer op een grote opkomst.
Op de basisschool en op de peuterspeelzaal worden briefjes uitgedeeld om je op te geven,
degene die dit briefje niet ontvangen hebben kunnen zich ook opgeven bij Petra van der
Weide Voornweg 9, of via e mail adres: ijsverenigingnieuwbalinge@hotmail.com.
Verloting: trekking 15 april
In week 11 en 12 komen we weer bij u langs om loten te verkopen voor de jaarlijkse
verloting, er zullen ook dit jaar weer vele mooie prijzen te winnen zijn. Na het paaseieren
zoeken is de trekking van de verloting. Mede door de sponsoren is het mogelijk gemaakt
dat we weer een flink aantal prijzen te verloten hebben. Namens het bestuur onze
hartelijke dank voor de bijdrages van de sponsoren. En natuurlijk ook voor de vrijwilligers
onze hartelijk dank voor de medewerking.
Werken in de natuur
De vrijwilligersgroep van de ijsvereniging is weer regelmatig bezig met het verwijderen van
opslag op het heideveld. Voor diegene die zin heeft ook de handen uit de mouwen te
steken voor het aantrekkelijker maken van de woon- en leefomgeving, u bent van harte
welkom om mee te helpen. Wil je meehelpen en weten op welke zaterdagen er gewerkt
wordt, kun je contact opnemen met Roelof Bisschop via 06-50746052.
Met vriendelijke groet,
Bestuur van de ijsvereniging Nieuw-Balinge
________________________________________________________________________

Verloting GJVV
In de maand maart kunt u één van onze vrijwilligers aan de deur verwachten
om loten te verkopen ten bate van GJVV. De trekking zal plaatsvinden op 24
maart, tijdens de gymnastiekuitvoering.
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Carbid schieten in Nieuw-Balinge
Op oudejaarsdag werd op meerdere plaatsen carbid geschoten in ons dorp. We zagen via
diverse sociale media leuke foto’s voorbij komen. Hoewel het alweer even geleden is, willen
we u deze sfeerimpressie toch niet onthouden.
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…voor een dagje weg!
Hobbymarkt Modelbouw
Grote hobbymarkt met modelbouw en zo'n 100 standhouders in Sportcentrum De Hullen te
Roden. Op de hobbymarkt geven een fors aantal standhouders workshops en
demonstraties. Met deelname van diverse noordelijke verenigingen op het gebied van
modelbouw op de weg, het spoor, in het water en in de lucht. Demonstraties, o.a. met
radiografisch bestuurbare modellen.
Aanvangstijden
Zondag 19 februari
11.00 - 17.00 uur

Prijzen
Entree: 3 euro
Kinderen t/m 12 jaar: gratis

Bezoekersinformatie
Sportcentrum De Hullen
Ceintuurbaan Zuid 6
9301 HX Roden

MTB marathon Ruinen
De MTB Marathon van Ruinen is een unieke mountainbiketocht in Drenthe. Er is keuze uit 5
verschillende afstanden. Er kan gekozen worden uit 20-35-55 en 80 km.
Natuurlijk ligt de grootste uitdaging in de marathon van maar liefst 100 km. De routes zijn
uitgezet in de omgeving van Ruinen-Dwingeloo-Uffelte-Havelte-Havelterberg-DwingelooLhee-Spier en Echten.
Tijdens de tocht zijn er verzorgingsposten waar gratis eten en drinken wordt aangeboden.
Ook zijn hier toiletten aanwezig.
Aanvangstijden
Zondag 5 maart 2017
Inschrijven en starten bij
sporthal "De Marse" in
Ruinen. De 100 km
rijders kunnen starten
tussen 8.30 en 9.00 uur
De overige afstanden
kunnen starten tussen
9.00 en 10.00 uur.

Prijzen
Kinderen t/m 15 jaar gratis.
35 km € 5.00
55 km € 7.00
80 km € 10.00
100 km € 10.00
Leden van NTFU krijgen de
gebruikelijke korting.
Prijzen zijn incl. eten en drinken
bij de verzorgingsposten.

Bezoekersinformatie
Sporthal De Marse
Mr. Harm Smeengestraat 54
7963 BZ Ruinen

Unplug en shop
Tijdens Unplug & Shop de Luxe kun je genieten van een flink aantal bijzondere
huiskamerconcerten. In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden vinden deze
concerten niet plaats in huiskamers, maar op speciale plekken in het winkelcentrum van
Emmen. Een muzikale ontdekkingstocht langs prachtige plekjes in Emmen. Niet alleen de
oren, maar ook de andere zintuigen zullen geprikkeld worden want in menige
etablissement zal iets lekkers te krijgen zijn.
Aanvangstijden
Zondag 26 februari
2017: 13:00 - 17:00 uur

10

Prijzen
Gratis.

Bezoekersinformatie
Centrum van Emmen
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Uit het archief van Kontakt: Juni 1981
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Snertloop S.V. Nieuw-Balinge
Op zaterdag 7 januari 2017 vond de traditionele snertloop plaats. Er kon hardgelopen,
gefietst en gewandeld worden. Het landschap werd bedekt door een mooi laagje sneeuw,
wat voor gezellige plaatjes zorgde:

11 mannen legden een mountainbikeroute af
van 20 km.
22 wandelaars liepen een route van 5 km.
8 (jonge) mannen liepen 5 km hard.
En één persoon legde de 9 km hardlopend af.
________________________________________________________________________

Jaarlijkse ledenvergadering Uitvaartvereniging Nieuweroord
Uitvaartvereniging Nieuweroord e.o. nodigt hierbij haar leden uit tot het bijwonen van haar
jaarlijkse ledenvergadering die gehouden zal worden op donderdag 23 maart 2017 om
20.00 uur in het dorpshuis “De Vuurkorf” te Nieuweroord.
Agenda
1. Opening
2. Notulen
3. Jaarverslag
4. Jaarverslag penningmeester
5. Verslag kascommissie
6. Benoeming nieuw lid kascommissie
7. Bestuursverkiezing
Aftredend: dhr. G. Neutel - herkiesbaar
8. Vergoeding uitvaartpakket
9. Eventuele mededelingen van het bestuur
10.Rondvraag
11.Sluiting
Het bestuur
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AED nieuws
Herhalingscursus
Plaats: De Heugte

Datum: 13 maart 2017
Tijd: 19.30 uur

Hierbij willen wij iedereen die een cursus AED heeft gedaan, uitnodigen voor onze
herhalingscursus AED. Deze wordt gegeven op maandagavond 13 maart 2017, in dorpshuis
de Heugte. De cursus begint om 19.30 uur.
Diegenen die al eerder via de buurtacademie de AED cursus of een herhaling heeft gedaan,
ontvangen hiervoor een uitnodiging per mail. Mocht u geen uitnodiging hebben ontvangen,
u bent van harte welkom op de herhalingscursus.
Mocht u elders de cursus hebben gevolgd, maar wilt u graag hier de herhaling volgen, dan
kunt u contact opnemen met Netty Jager via onderstaand mailadres.
Als u elders een cursus heeft gedaan, kunt u zich ook aanmelden via hartslag.nu, om
opgeroepen te worden bij een reanimatie. Dit wel graag doorgeven op onderstaand
mailadres. Via hartslag.nu komen de oproepen binnen via 112, om te reanimeren.
Graag alle mutaties (adres wisselingen, telefoonnummer wisseling, of u wel of niet
aangemeld bent bij hartslag.nu, enz. en of u wel of niet komt bij de herhalingscursus)
doorgeven aan Netty, via onderstaand mailadres.
Met vriendelijke groet,
Netty Jager
nettyzilver@gmail.com
________________________________________________________________________

Pubquiz de Heugte
Op zaterdag 21 januari 2017 vond de tweede editie van de
pubquiz plaats. 13 teams van in principe 4 of 5 personen
kwamen samen in de ronde zaal van de Heugte, waar
Richard en Hilde de leiding hadden over een zeer geslaagde
pubquiz, met uitdagende vragen! Er waren 8 vragenrondes,
in de categorieën sport, algemeen, film en tv, mens en
natuur, politiek, muziek, Nieuw-Balinge en spreekwoorden en
gezegdes. Onder het genot van een schaal hapjes werd
fanatiek gestreden! De vragen werden geprojecteerd op een PowerPoint presentatie.
Duidelijk was dat de organisatie veel tijd en energie in de voorbereiding gestoken heeft.
De winnaar van vorig jaar was het
team Eddypedia. Zij eindigden
deze avond op de 7e plaats. De
Slompies gingen er met de winst
vandoor. Voor de nummer 1 en 2
was een dinercheque beschikbaar
gesteld en ook waren er twee
flessen wijn te verdelen.
Al met al kan teruggekeken
worden op een zeer geslaagde
avond! Hopelijk laat de derde
editie niet te lang op zich wachten!
Dorpsblad Kontakt 2017
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Dames “Cluppie” Nieuw-Balinge
Wij hebben een heel gezellig dames cluppie die, behalve in de zomermaanden, elke maand
bij elkaar komt om leuke dingen te doen. Creatief, spelletjes, iemand die wat leuks
vertellen kan, samen naar de film, kerstdiner, bingo, enz. We proberen meestal samen een
programma te maken opdat we ook kunnen rekenen op een goede opkomst.
Lijkt het u ook leuk om daar bij aan te sluiten? Dat kan! Geschikt voor alle volwassenen,
leeftijd speelt geen rol! Zie hieronder het programma voor 2017:
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Mei
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag

24
21
21
23

januari
februari
maart
april

19
24
21
19

september
oktober
november
december

ABBA van de wieg tot heden
Quiz
Voorjaarsstuk maken
Anna Best - Paranormaal
Uitje kegelen
Herfststuk maken
?
Eéndagsbestuur
Kerstdiner en bingo

Tips zijn altijd welkom!
Meer informatie: josepost4@hotmail.com

_____________________________________________________________________________________
IJspret in Nieuw-Balinge
Eindelijk liet het weer het toe om te schaatsen op de ijsbaan in Nieuw-Balinge! Sinds
donderdag 26 januari was het ijs dik genoeg en ging de ijsbaan open. Vrijdagmiddag ging
groep 1 tot en met 8 van de meester Sieberingschool schaatsen in plaats van de
gebruikelijke gymles. De redactie was ter plaatse voor het maken van een aantal foto's van
de ijspret.
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Recept: Taco’s met pittige biefreepjes en bonen
Ingrediënten:
2 el picadillo
4 el olijfolie
320 g kogelbiefstukken
2 puntpaprika's
400 g zwarte bonen
12 tacoschelpen
1 avocado
100 g ijsbergsla
125 g Griekse yoghurt (0% vet)
Verwarm de oven voor op 180 °C. Meng 3/4 van de picadillo met 1/4 van de olie en wrijf
hiermee de biefstukken in. Verwijder de steelaanzet en zaadlijsten van de paprika’s en
snijd het vruchtvlees in ringen. Laat de bonen uitlekken. Verhit 2/3 van de rest van de olie
in een koekenpan en bak de biefstukken in 4 min. bruin. Keer halverwege. Leg de
biefstukken op een bord, dek af met aluminiumfolie en laat 10 min. rusten.
Verhit ondertussen de rest van de olie in een koekenpan en bak de paprika met de rest van
de picadillo 5 min. op middelhoog vuur. Voeg de bonen toe. Verwarm nog 1 min. Breng op
smaak met peper en eventueel zout.
Verwarm de tacoschelpen in de oven volgens de aanwijzingen op de verpakking. Snijd
ondertussen de avocado overlangs doormidden. Verwijder de pit en schep met een lepel
het vruchtvlees uit de schil. Snijd in repen. Snijd de biefstukken in dunne reepjes. Vul de
taco’s met de sla, biefstuk, het paprikamengsel, de avocado en Griekse yoghurt. Lekker!
Serveertip:
Lekker met tabasco en verse koriander.

_____________________________________________________________________________________
Oud papier opgehaald door de meester Sieberingschool
Namens het team, de kinderen en de OR van de
meester Sieberingschool willen we u hartelijk bedanken
voor het sparen van uw oud papier. Nu we het oud
papier in containers verzamelen, halen we aanzienlijk
meer oud papier op dan voorheen.
In juli 2016 hebben we 5630 kg papier opgehaald wat €353,28 euro op heeft geleverd. In
september en november hebben we meer dan 8000 kg opgehaald wat €552,06 en €542,01
opgeleverd heeft.
Als school kunnen we daar leuke dingen van doen. Nogmaals hartelijk dank!

_____________________________________________________________________________________
Wist je dat?
Wist
Wist
Wist
Wist
Wist
Wist

je
je
je
je
je
je

dat
dat
dat
dat
dat
dat

een
een
een
een
een
een

mens gemiddeld 6000 scheten per jaar laat?
slak drie jaar kan slapen?
vlo 350 maal zijn lichaamslengte kan springen?
vrouw gemiddeld 2 jaar van haar leven in een badkamer doorbrengt?
worm maar liefst 10 harten heeft?
zeester geen hersens heeft?
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Rijdende popschool heeft grote plannen in Drenthe
Uit dagblad van het Noorden, d.d. 24-01-2016

De Rijdende Popschool, die momenteel in vijftien kleine Groninger dorpen muzieklessen
geeft en muziekbandjes vormt, heeft soortgelijke plannen in Drenthe.
Directeur Niels Steenstra van de Rijdende Popschool en de Brede Overleggroep Kleine
Dorpen (BOKD) in Drenthe gaan de komende maanden samen een projectvoorstel
schrijven. Om de plannen te realiseren is subsidie nodig. De BOKD heeft volgende week
een onderhoud op het provinciehuis in Assen om te kijken naar de mogelijkheden.
Een begin is er overigens al in Drenthe, waar de Rijdende Popschool actief is in Hooghalen
en Westerbork. In de gemeente Midden-Drenthe is het de bedoeling dat er in april ook een
start wordt gemaakt in Wijster en Nieuw-Balinge.
Het idee van de Rijdende Popschool is simpel: een ‘bandcoach’ trekt met een arsenaal aan
muziekinstrumenten naar bijvoorbeeld een dorpshuis of jongerencentrum om daar met
kinderen of jongeren wekelijks muziek te maken. Het zijn stuk voor stuk leerlingen die
starten met muziekles. Na verloop van tijd is het de uitdaging om in een dorp één of
meerdere (pop)bandjes in stand te houden. Na een serie lessen geven ze een presentatie
van hun vorderingen.
,,In de provincie Groningen, waar wij ook nog steeds groeien, blijkt dat dit initiatief in
kleine kernen culturele meerwaarde heeft en dat het zorgt voor sociale cohesie’’, vertelt
Steenstra. ,,En dat is ook precies de insteek van dit project. Ik ben er zelf mee gestart in
Garmerwolde, het dorp waar ik woon, en daar sloeg het zo aan dat ik er verder mee ben
gegaan.’’ De Rijdende Popschool is onder meer te vinden in Zeerijp, Ezinge, Beerta,
Bellingwolde en Garnwerd.
Steenstra vertelt dat zijn organisatie intussen actief door dorpsverenigingen wordt
benaderd met de vraag of ze op locatie willen komen. ,,En waarom zou dat in Drenthe op
den duur niet net zo gaan? Wij, maar ook de BOKD, zijn in ieder geval erg enthousiast.’’
Paul van Schie, consulent dorpshuizen van de BOKD, vertelt dat veel dorpshuizen
voortdurend op zoek zijn naar extra activiteiten. ,,De Rijdende Popschool is daar een goed
voorbeeld van. In de praktijk blijkt dat het in Groningen goed werkt en volgens mij kan het
hier ook vrij vlot uit de startblokken komen. Het potentieel is groot genoeg, Drenthe telt
namelijk 160 dorpshuizen.’’
Tom van der Meut werkt als bandcoach in Hooghalen en Westerbork. Elke maandag en
dinsdag repeteert hij daar. Hij heeft nu acht bandjes onder zijn hoede: drie in Hooghalen,
vijf in Westerbork. ,,De deelnemers vinden het erg leuk en je kunt ook stellen dat het een
stuk leven in de brouwerij schept in dit soort kleine kernen.’’
________________________________________________________________________

Winteravondshow
Winteravondshow Drenthe
Vrijdagavond 3 maart 2017
Aanvang 19.00 uur.
>>>>Gratis Entree<<<<
Manege Smit
Oostering 30, 7933 TM Pesse
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Weetjes
Waar zit je het veiligst?
Als je gaat vliegen, kies dan een stoel achterin. Bij een
crash raakt de neus van het vliegtuig meestal als eerste
de grond. Het voorste deel van het vliegtuig vangt dus
vaak een groter deel van de klap op dan het achterdeel en
breekt sneller af. Achterin heb je daarom een grotere kans
om een ongeval te overleven. Zit je dan ook nog eens
dicht bij de nooduitgang (binnen vijf rijen afstand), dan
zijn je kansen relatief helemaal goed.
Ook op het spoor zit je beter achteraan. Wagons ontsporen vaker vooraan dan achteraan.
Ga niet aan het raam zitten. Aan het gangpad heb je minder last van rondvliegend glas en
van voorwerpen die door het raam naar binnen komen en je wordt zelf niet zo snel uit het
raam geslingerd.
Zittend plassen werkt beter
Waarom mannen nog staand plassen? ‘Opmerkelijke
vraag. Waarom zouden ze dat niet doen?’ Zo reageert
hoogleraar evolutionaire sociale psychologie Bram Buunk
van de Rijksuniversiteit Groningen.
‘Evolutionair gezien is het voordeel uiteraard dat mannen
staand sneller kunnen wegrennen als er gevaar dreigt
tijdens het plassen.’ En Buunk vermoedt dat dit
evolutionaire voordeel in de genen ingebakken zit en nog
steeds doorwerkt in de voorkeur voor een staande
houding, zelfs in de comfortabele, veilige omgeving van
het toilet thuis. Fysiek biedt de staande houding in elk
geval geen voordeel, bleek toen Ype de Jong en zijn
collega’s van het Leids Universitair Medisch Centrum een aantal eerdere onderzoeken tegen
het licht hielden.
Gezonde mannen plassen zittend net zo makkelijk als staand. En voor mannen met een
vergrote prostaat biedt zittend plassen zelfs voordeel. ‘Wanneer je zit, zijn de spieren in
benen en bekken meer ontspannen, waardoor je de blaas beter leeg kunt plassen’, aldus
De Jong in 2014 in een persbericht over zijn onderzoek. Staand plas je wel sneller, er is
minder gehannes met kleren voor nodig. Of om de altijd genuanceerde tv-maker Maxim
Hartman te spreken: ‘Staand plassen is een grondrecht. Mannen moeten veel te veel doen
wat hun vrouw ze vraagt en dat gaat tegen hun natuur in.’
Zo overleef je onweer
Het is het veiligst om naar binnen te gaan, want de meeste moderne huizen
leiden bliksem af. Ook een auto is veilig, want die leidt de stroom om de
inzittenden heen naar de grond.
Ben je bij onweer op het open veld, dan zijn er een paar regels die je maar
beter kunt onthouden:
-Maak jezelf een zo klein mogelijk doelwit door op je hurken te zitten.
-Raak geen elektrisch geleidende voorwerpen aan, zoals golfclubs.
-Houd je oren bij knallen dicht om gehoorbeschadiging te voorkomen.
-Til je hielen van de grond en houd ze tegen elkaar aan. Stroom van de aarde dringt dan
minder goed je lichaam in en gebeurt het toch dan kan de elektriciteit van de ene voet
naar de andere lopen – en weer de grond in.
Dorpsblad Kontakt 2017
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Bericht van carbid team Nieuw-Balinge
Namens het Carbid team Nieuw-Balinge willen wij iedereen bedanken voor het aanwezig
zijn van het feest wat we mogelijk hebben kunnen maken.
Wij hopen jullie op 31 december 2017 weer te zien en er weer zo'n mooi feest van te
maken en ook weer knallend het oudjaar uit te kunnen.
Wij danken in het bijzonder:
Voetbalvereniging S.V. Nieuw-Balinge
F. Spallink dienstverlening.
En alle vrijwilligers die ons geholpen hebben.
Groetjes en tot de volgende keer!
Carbid team Nieuw-Balinge
________________________________________________________________________

Mededelingen Plaatselijk Belang
Nieuwe bode
Na het overlijden van de heer Wolter Strijker, die
jarenlang bode voor Plaatselijk Belang is geweest,
heeft Anneke Kroezen aangegeven deze taak op zich
te willen nemen. We vinden het fijn dat zij zich zo
snel heeft aangemeld en willen haar daar hartelijk
voor bedanken.
Buurtpreventie WhatsApp
In Nieuw-Balinge is de buurtpreventie WhatsApp-groep opgestart. In deze groep wisselen
buurtbewoners snel informatie uit over verdachte situaties. Zo kunnen ze als inwoners de
politie helpen bij het signaleren van verdachte situaties en zorgen voor een veilige woonen leefomgeving. Martin Wind is de beheerder van deze Whatsapp-groep. U kunt zich nog
steeds bij hem aanmelden door een berichtje te sturen naar 06-30939420. Deze
Whatsapp-groep is echt alleen voor het doorgeven van verdachte situaties. Meer informatie
is te vinden op de site van de gemeente MiddenDrenthe en in de Kontakt van december
2016. We hebben inmiddels bij de gemeente de borden aangevraagd met de tekst:
"Attentie, Whatsapp buurtpreventie".
Verfraaien dam over de Middenraai
Voor het verfraaien van de dam over de Middenraai is er bij verschillende instanties
subsidie aangevraagd. We hebben tot nu toe toezeggingen voor het verstrekken van
subsidie van: de Rabobank, Dorpenoverleg Midden-Drenthe en MOEK (Mooi op eigen
kracht). Er wordt nog volop gezocht naar andere subsidie mogelijkheden.
Ledenvergadering
Dinsdag 18 april is de ledenvergadering van Plaatselijk Belang "De Vooruitgang" in het
dorpshuis. Tijdens deze vergadering zal ook de film getoond worden die gemaakt is van het
project "Veilig door het dorp". U bent van harte uitgenodigd om deze vergadering bij te
wonen. Aanvang 20.00 uur.
Mailadres Plaatselijk Belang
Wanneer u mail heeft voor Plaatselijk Belang "De Vooruitgang", kunt u dit zenden naar
secretaris.pb@nieuw-balinge.eu.
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___________________________________________________________
Toneelvereniging VDO
Onze toneelspelers zijn alweer een paar maanden bezig om een nieuw
toneelstuk op de planken te zetten. De uitvoeringen daarvan zullen
plaats vinden op zaterdag 1 en 8 april 2017. Noteer de datums alvast in
uw agenda!
Verder heeft de penningmeester aangegeven dat men binnenkort de contributie komt innen
van VDO. Mogelijk kunt u er dan rekening mee houden dat er contant geld in huis is?
Mocht u nou denken: ik ben geen lid, maar wil wel graag toneelspelen? Meld dit dan bij
Freddie Oelen en je staat volgende keer ook op de planken! Wij hopen u allemaal te
begroeten op 1 of 8 april 2017 in Dorpshuis “De Heugte”. Aanvang 20.00 uur, zaal open
vanaf 19.00 uur!
Tot ziens,
Bestuur VDO
Dorpsblad Kontakt 2017
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Activiteitenkalender februari /maart

FEBRUARI
11 februari

Après-ski party de Heugte

17 februari

Klaverjassen ijsvereniging

17 februari

Kindercarnaval de Heugte

18 februari

Dansavond de Heugte

21 februari

Ons cluppie - quiz

25 februari

Bingo de Heugte

MAART

30

3 maart

Klaverjassen ijsvereniging

4 maart

Dansavond de Heugte

11 maart

NL Doet ijsvereniging

13 maart

AED cursus

17 maart

Klaverjassen ijsvereniging

18 maart

Oud papier

21 maart

Ons cluppie – voorjaarsstuk maken

25 maart

Bingo de Heugte

31 maart

Klaverjassen ijsvereniging
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Huisartsen

Openingstijden Gemeentehuis

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur:
• Huisartsenpraktijk Ettenheim Noordscheschut
Mevr. Dahler/Mevr. Damman
Tel. (0528) 34 12 28
• Huisartsenpraktijk Hollandscheveld
Dhr. Miellet/Dhr. Veenhouwer
Tel. (0528) 34 12 19
• Huisartsenpraktijk Elim
Dhr. Mors/Dhr. Brugman
Tel. (0528) 35 12 12
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

• Westerbork, B.G. van Weezelplein 10
Dinsdag van 8.30 tot 12.00

Fysiotherapie

Weekenddiensten

Praktijk Fysio Ettenheim; Roel Schoemaker
Dinsdag- en donderdagmiddag praktijk in
Dorpshuis de Heugte. Alleen op afspraak.
Tel. (0528) 34 35 18 of (06) 43 45 37 99
E-mail: info@fysioettenheim.nl

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

Preekrooster 2016
Chr. Geref. Kerk Nieuw-Balinge

Preekrooster 2016
Ned. Hervormde Kerk Nieuw-Balinge

Zondag 5 februari
-9.30 uur
Ds. D. Bos
-14.30 uur
Ds. D. Bos
Zondag 12 februari
-9.30 uur
Prof. dr. A. Huijgen
-14.30 uur
Prof. dr. A. Huijgen
Zondag 19 februari
-9.30 uur
Ds. H.J.Th. Velema
-14.30 uur
Ds. H.J.Th. Velema
Zondag 26 februari
-9.30 uur
Ds. H.K. Sok (VHA)
-14.30 uur
Ds. H.K. Sok
Zondag 5 maart
-9.30 uur
Ds. J.W. Wúllschleger (HA)
-14.30 uur
Ds. J.W. Wúllschleger
Woensdag 8 maart (Biddag)
-14.00 uur
Ds. H. Polinder
-19.30 uur
Ds. H. Polinder

Zondag 5 feb. (VHA)
-10:00 uur ds. M. Noorderijk
-15:00 uur ds. J.A.A. Geerts (Zalk-Veecaten)
Zondag 12 feb. (HA)
-10:00 uur ds. J. den Dikken (Nunspeet)
-15:00 uur ds. J. den Dikken (Nunspeet)
Zondag 19 feb.
-10:00 uur ds. G.H. Koppelman (Wapenveld)
-15:00 uur ds. J. Veldhuijzen (Putten)
Zondag 26 feb. (einde voorjaarsvakantie)
-10:00 uur ds. E. van den Noort (Emst)
-15:00 uur dr. C. v. Sliedregt (Nunspeet)
Zondag 5 mrt.
-10:00 uur ds. J.M. Viergever (Onstwedde)
-15:00 uur ds. M. Noorderijk
Woensdag 8 mrt. (Biddag)
-19:30 uur ds. M. Noorderijk

Wijzigingen voorbehouden. In de ochtend is er
oppas voor de kleinsten in het jeugdgebouw ‘Het
Anker’.
Gym 55+ers in Dorpshuis de Heugte
Dinsdag van 9.15 uur tot 10.00 uur,
Loop gerust eens binnen!
Ophaalschema containers
Iedere woensdag
01-02 ORANJE 15-02 ORANJE
07-02 GRIJS
22-02 GROEN
08-02 GROEN 01-03 ORANJE

Dorpsblad Kontakt 2017

07-03 GRIJS
08-03 GROEN
15-03 ORANJE

• Beilen, Raadhuisplein 1
Maandag, dinsdag, vrijdag van 8.30 tot 12.00.
Woensdag van 8.30 tot 16.00.
Donderdag van 8.30 tot 20.00.
Tel. (0593) 53 92 22
E-mail: gemeente@middendrenthe.nl
Website: www.middendrenthe.nl

Wijzigingen voorbehouden. In de ochtend is er
oppas voor de kleinsten in de consistorie bij de
kerk.
Koersbal in Dorpshuis de Heugte
Woensdag van 9.30 uur tot 11.30 uur.
Nieuwe leden zijn welkom!
Contactgegevens Humanitas
• Midden-Drenthe
midden-drenthe@humanitas.nl
• Zuid-Drenthe
zuid-drenthe@humanitas.nl
• Tel. (0528) 27 79 92 | www.humanitas.nl
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Oud Papier
Oud papier wordt opgehaald door de mr.
Sieberingschool op 18 maart, 13 mei, 8 juli, 23
september, 18 november.

Ophalen grof vuil of container stuk?
Gemeente Midden Drenthe: (0593) 53 92 22
Van Gansewinkel: 0800 01 30

Vanaf 8.30 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.

Grof vuil brengen naar: Milieustraat Beilen,
Eursing 2a: maandag gesloten, dinsdag en
vrijdag geopend van 8.00-12.00 en 13.0015.00, woensdag en donderdag geopend van
12.30 tot 15.00, zaterdag geopend van 8.00 tot
12.00.
www.middendrenthe.nl > Afvalwijzer

LET OP: Dozen en gebundeld papier liever niet
de avond van te voren i.v.m. eventuele regen.
Voor de Breistroeken geldt; het papier langs de
hoofdroute zetten!

Hingstman recycling Westerbork,
de Noesten 82. Tel. (0593) 33 19 19

Politie
Bureau Hoogeveen
Griendtsveenweg 5, Hoogeveen
Postbus 107, 9400 AC Assen
Geopend: ma t/m za 9.00 – 17.00 uur
vrijdagavond tot 21.00 uur.
Bureau Beilen
Ettenstraat 9, Beilen
Postbus 107, 9400 AC Assen
Geopend: ma t/m vrij 9.00 – 17.00 uur
Telefoonnummer: 0900 88 44
Alarmnummer: 112
Meld Misdaad Anoniem: 0800 70 00
Voor aangifte via internet, contact met
wijkagent etc.: www.politie.nl
Trombosedienst
Iedere dinsdagmorgen in Dorpshuis de Heugte.

Belangrijke telefoonnummers
Ziekenhuis Hoogeveen
(0528)
Diaconessenhuis Meppel
(0522)
Ziekenhuis Emmen
(0591)
Ziekenhuis Assen
(0592)
UMCG Groningen
(0503)
Isala klinieken Zwolle
(0384)
Martini Ziekenh. Groningen (0505)

28
23
69
32
61
24
24

62
33
19
55
61
50
52

22
33
11
55
61
00
45

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

33
53
28
34
26
26
26

33
53
61
82
69
40
32

66
00
11
48
44
38
88

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

Aanvang om 10.15 uur, tot de laatste cliënt
geweest is.

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.

Uitvaartvereniging Nieuweroord e.o.
• Uitvaartnummer: (06) 54 37 71 80
(24 uur per dag bereikbaar)
b.g.g. (0528) 34 38 37

Draagt Elkanders Lasten (DEL)
Wilt u bij een overlijden, of indien u zich wilt
aanmelden als nieuw lid (inwonende kinderen
vanaf 21 jaar), contact opnemen met:

• Uitvaartverzorg(st)er:
mevr. E. Otten / dhr. P. van Slochteren

Peter Kroezen
Meeuwenweg 5
Nieuw-Balinge
Tel. (06) 52 40 79 66
E-mail: peter.kroezen@crewson.nl

• 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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OBS Meester Sieberingschool
Haarweg 27 – Tel. (0528) 32 13 55
e-mail: info.sieberingschool@obomd.nl
Schoolfonds
Het Schoolfonds van de meester Sieberingschool in
Nieuw-Balinge, is opgericht op 6 september 1979.
De leden van het schoolfonds zijn mensen die de
meester Sieberingschool een warm hart toedragen
en daarom jaarlijks een financiële bijdrage geven
die ten goede komt aan de leerlingen. In
september/oktober wordt de jaarlijkse
ledenbijdrage opgehaald. Bent u geen lid en wilt u
dit wel graag worden, meldt u zich dan aan bij één
van de bestuursleden of bij de vertegenwoordiger
van het schoolteam.
Bestuursleden:
Voorz. Albert Wielink
Penn. Raymond Peters
Secr. Esther Bodewes
Lid
Manuela Mulderij
Lid
José Post
Lid
Ria Schoemaker
Lid
Wout Strijker
Vertegenwoordiger van het
Susan de Graaf

Tel. (0528) 32 13 23
Tel. (0528) 32 18 09
Tel. (06) 13 94 14 52
Tel. (0528) 22 12 51
Tel. (0528) 32 13 54
Tel. (0528) 32 07 61
Tel. (06) 51 35 23 48
schoolteam:
Tel. (0528) 32 13 55

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

Kindcentrum Siebering (0-12 jaar)
Zoekt u opvang voor uw kinderen of wilt u
uw peuter voorbereiden op school dan
kunnen jullie terecht bij kindcentrum
Siebering.
Op maandag-, woensdag- en vrijdagmorgen
van 8:30-11:30 is er peuteropvang voor
peuters van 2 tot 4 jaar. Op deze ochtenden
bereiden wij jullie peuters spelenderwijs
voor op de basisschool. We spelen in de
speelhoeken, we gaan knutselen, lezen een
boekje en zingen liedjes in de kring en leren
samen spelen. Een paar keer per jaar doen
we activiteiten met groep 1 en 2 van de
basisschool. Zo hebben de peuters een fijne
doorgaande lijn naar de basisschool en
maken we de overstap zo fijn mogelijk.
Naast deze peuterochtenden bieden wij ook
kinderopvang aan. Zo kan er voor de
peutergroep aan al eerder gespeeld worden
of na tijd een broodje gegeten worden. Ook
op andere tijden/dagen en in de vakanties
kan uw kind komen spelen bij ons. Elke dag
na 14:00 uur is er buitenschoolse opvang
mogelijk.
Kijk voor meer informatie op
www.kitsprimair.nl of kom eens gezellig
langs voor informatie en neem een kijkje.
Jeugd- en tienersoos
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!

Openingstijden dorpshuis de Heugte

S.V. Nieuw-Balinge

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Vrijdag
Keuken
Zaterdag
Keuken Bingo
Zondag
Keuken

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.

09.00
09.00
09.00
16.30
16.30
22.30
20.30
17.00
17.00

–
–
–
–
–
–
–
–
–

12.00
12.00
12.00
20.00
19.00
01.30
23.30
21.00
19.30

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Voor meer info kunt u zich wenden tot het
bestuur:
Evelien Sok (voorzitter)
Inge Tump (afdeling jeugd)
Snacks kunnen op vrijdag en zondag ook telefonisch Winfred Sallomons (wedstrijdsecretaris)
besteld worden: (0528) 32 13 00.
Harry Hurink (penningmeester)
Netty Jager (ledenadministratie)
Verder is het dorpshuis op alle dagen geopend op
Miranda Schutte (scheidsrechtercoördinator)
afspraak, voor diverse activiteiten.
Lo Dijkstra (leden)
Website: www.svnieuw-balinge.nl
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Bestuur:
Voorz. Evelien Sok
Penn. Fia Jager
Secr. Delia Slomp
Lid
Heidi Koekoek
Lid
Mariska Schonewille
MAANDAG; Volleybal
Dames recreanten 3 en 4
DINSDAG; Volleybal
Herenvolleybal (16+)
WOENSDAG; Volleybal
Dames Recreanten 1
DONDERDAG; Volleybal
Dames Recreanten 2
DONDERDAG: gymnastiek
1e groep, vanaf 4 jaar
2e groep
3e groep

Welzijnswerk Midden-Drenthe
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.

(0528)
(0528)
(0528)
(0528)

32
32
32
32

14
12
10
10

82
24
11
24

19.00 – 20.00
20.30 – 21.30
19.30 – 20.30
19.30 – 20.30
17.15 – 18.00
18.00 – 18.45
18.45 – 19.30

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.
-U kunt ons bellen van maandag tot en met
donderdag van 08.30 – 17.00 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:
Op maandag tot en met donderdag van
08.30 – 12.00 uur:

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!

*Karspelstraat 5, 9411 ND Beilen
*Stuurboord 1, 9422 HT Smilde
*Burg. v. Weezelplein 10, 9431 AG
Westerbork

Kapsalon Priscilla
Tel. (0528) 32 16 44
Dinsdag, donderdag en vrijdag geopend van 8.30
tot 18.00. Tussen 12.00 en 13.00 gesloten.
Zaterdag geopend van 8.00 tot 13.00.

Plaatselijk Belang ‘de Vooruitgang’
Het bestuur vergadert maandelijks en 1 keer
per jaar wordt een ledenvergadering
gehouden, waarin verslag wordt gedaan van
de activiteiten van het afgelopen jaar.

Elke 1e dinsdag van de maand knippen zonder
afspraak tussen 18.00 en 19.30!

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 de penningmeester, via
penningmeester.pb@nieuwbalinge.eu.

Strijker en Strijker
Technische groothandel en verhuurbedrijf.
Tel. (06) 54 36 30 15

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

Openingstijden winkel:
Maandag
Dinsdag t/m donderdag
Vrijdag
Zaterdag

09.00 tot
08.00 tot
08.00 tot
08.00 tot

18.00 uur
18.00 uur
17.30 uur
16.00 uur

Volkstuinvereniging Nieuw Balinge
Tuinhuur: €10,- per jaar voor 100m2 beste grond.
Info bij de secretaris: Gert Jan Prins. Tel.: 321174.

Maandag: overdag en ‘s avonds
Dinsdag: overdag en ‘s avonds
Woensdag: overdag
Donderdag: overdag
Vrijdag: overdag
Behandeling op afspraak.
Anne Hekker; IJzer en metalen
IJzer en metalen, Anne Hekker komt het
halen! Het kan ook gebracht worden.
Melkbussen, accu’s, fietsen, kabel,
aanhangwagens enz.

Nieuwe leden zijn altijd welkom!
Website Nieuw-Balinge
www.nieuwbalinge.eu
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Haarweg 91, Nieuw-Balinge.
Tel. (0528) 32 13 84
Ziet u info die niet juist is of mist u iets?
Laat het de redactie weten!
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