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7938 PA Nieuw-Balinge
: Familie Oelen
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: Familie Koekoek (0528) 32 10 24

In deze editie van Kontakt leest u
onder andere:
Een leuke puzzel!

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

Een interview met Nieuw-Balingers
in Suriname.

Belangrijke punten voor het inzenden van kopij:

Het 1e, 2e en de dames van S.V.
Nieuw-Balinge gaan naar Ameland.

-

Een ingezonden verhaal van
Alexandra.

-

-

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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Een verslag van de kerstmarkt Bi’j
Oons.
Dorpshuis de Heugte organiseert de
komende tijd diverse leuke
activiteiten!
Het zomerfeest gaat hun datum
wijzigen!
WNBC organiseert voor de jeugd:
Expeditie WNBC.
Een bericht van coöperatie Sterk
Midden-Drenthe.
Een leuk artikel uit het archief.
…en nog veel meer!
We wensen u veel leesplezier!

1

Het raadselspel
De oplossing van de som in de december editie van
Kontakt is:
60
De winnaar van deze maand is: Margreeth Kelly
Margreeth, de prijs komt snel jouw kant op!

De prijsvraag van de maand januari luidt als volgt:

Hoeveel vierkanten staan er in dit plaatje?
Stuur uw antwoord in voor 21 januari 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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Uitnodiging jaarvergadering D.E.L.
D.E.L. (Draagt Elkanders Lasten)
Breistroekenweg 3
7938 PP Nieuw-Balinge

Uitnodiging Jaarvergadering D.E.L. (Draagt Elkanders Lasten)
Datum:
Plaats:

23 januari 2017
Dorpshuis “de Heugte”

Aanvang: 19.30 uur
Agenda:
1) Opening:
2) Notulen van 25 januari 2016: zie hieronder.
3) Ingekomen stukken:
4) Verslag Penningmeester:
5) Verslag kascommissie: Res:…
6) Bestuursvergadering: Aftredend en herkiesbaar:
Mans Luinge (niet herkiesbaar)
7) Rondvraag: rondgang, te vaak aan de deur.
8) Sluiting:
Secretaris: Joyce Salomons
Breistroekenweg 3
7938 PP Nieuw-Balinge
________________________________________________________________________

Notulen Jaarvergadering D.E.L.
Datum:
26 januari 2015
Plaats:
Dorpshuis “De Heugte”
Aanvang: 19.30 uur
Aanwezig:
Afwezig m.k.g.:
Aanwezig leden:

Mans Luinge, Joyce Salomons, Albert
Wielink, Peter Kroezen,
Femmie Bos-Sok, Aaldert Kroezen.
Geert Dijkhuis
Alie Luinge
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1) Opening: De voorzitter Mans Luinge opent de vergadering en heet allen van harte
welkom.
2) Notulen: De notulen van 27 januari 2014 worden ter plaatse voorgelezen door de
voorzitter.
3) Ingekomen stukken: Brief over as verstrooiing van Natuurmonumenten.
4) Verslag Penningmeester: Financieel jaarverslag 2014:
De penningmeester Peter Kroezen geeft ter plaatse uitleg hierover.
Inkomsten:
Uitgaven:
Spaarrekening:
Privè rekening:
Kas:

€3098,+€104,- aan rente.
€3046,46
€4800,€138,63
€1883,-,-

Peter geeft aan dat er 7 rondgangen waren geweest in 2014.
De voorzitter bedankt Peter voor de uitleg a.g. het jaarverslag.
5) Verslag Kascommissie:
Dit jaar hebben Alie Luinge en Raymond Peters de kas
gecontroleerd Alie Luinge geeft aan dat de kas prima in orde was bevonden en alles goed
overzichtelijk was. Peter wordt door de voorzitter decharge verleent.
6) Kascommissie 2015:

Zijn Alie Luinge en Jan Smeenge. Res.: …

7) Bestuursvergadering: Aftredend en Herkiesbaar: Aftredend volgens rooster is Albert
Wielink. Albert geeft aan na 29 jaar te willen stoppen als secretaris en zich niet herkiesbaar
te willen stellen. Ook Femmie Bos-Sok geeft aan te willen stoppen. Er worden na enig
overleg geen nieuwe bestuursleden gevraagd. Besloten wordt om met 5 bestuursleden door
te gaan. Joyce geeft aan het secretariaat op zich te willen nemen. Albert zal na de
jaarvergadering alles overdragen aan Joyce.
8) Rondvraag:
 Peter heeft het reglement aangepast en zal dan tevens het reglement op de site van
D.E.L. plaatsen. Ook zullen er 250 stuks gedrukt worden om die aan de leden uit te
reiken.
 Er zal door Mans, Joyce en Peter een brief opgesteld worden, om nieuwe leden te
werven.
 Er zal in het begin van 2015 een ander adres moeten worden doorgegeven voor de
gemeentegids van Midden-Drenthe 2016. Naar FMR Producties, Postbus 23 1780 AA
Den Helder.
 Op de bestuursvergadering werd door een aantal bestuursleden gevraagd naar de stand
van zaken voor een urn grafheuvel en strooiveld. Natuurmonumenten heeft de
mogelijkheden op papier gezet over as verstrooiing bij Natuurmonumenten in Zuid
Drenthe. Schrijven in jullie bezit. Tevens zijn Geertje Oelen en Femmie Bos-Sok
namens Plaatselijk Belang aan het uitzoeken waar verder een locatie is voor een
eventueel een graf-urn heuvel.
9) Sluiting: De voorzitter bedankt Femmie en Albert voor de inzet die ze al die jaren
hebben gedaan voor D.E.L., daarna sluit de voorzitter de vergadering en wenst een ieder
wel thuis.
Voorzitter: Mans Luinge
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Secretaris: Joyce Salomons
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Puzzel
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Apres ski party!

Op zaterdag 11 februari in de kroeg van Dorpshuis de Heugte.
Tijdstip:
Entree:

Vanaf 20:30 uur - tot gezelligheid kent geen tijd ;-)
2 euro, inclusief een welkomstdrankje (Glühwein of Flügel)

Dress like...
Komen jullie verkleed als Heidi, rendier, in lederhose of iets heel anders?
Degene die het mooiste/origineelst verkleed is, ontvangt van ons wederom een leuke prijs!
Verder zal de keuken de gehele avond geopend
zijn en zorgen wij voor wat kleine hapjes en de
leukste apres ski muziek! Zoals: Hey wir woll’n die
eisbärn sehen & Anton aus tirol!
Graag allemaal tot ziens op zaterdag 11 februari!
Namens de organisatie: Hilde, Denise en Willie
_________________________________________________________________

Wat is het toppunt van…
Wat is het toppunt van zuinigheid?
Het wc-papier aan twee kanten
gebruiken.
Wat is het toppunt van carrière maken?
Eieren die advocaat willen worden.
Wat is het toppunt van tegenslag?
Dat de cursus 'omgaan met
teleurstellingen' niet doorgaat.
Wat is het toppunt van geduld?
Een olifant bekogelen met
watjes en wachten tot hij omvalt
Wat is het toppunt van sadisme?
Een dove een klap geven en zeggen: "Wie niet horen wil, moet maar voelen."
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WNBC organiseert:
Voor de jeugdleden JO9, JO11, JO13 & JO15

Expeditie WNBC!
JO9 & JO11:
Wanneer: 21-01-2017
Waar: Gymzaal Nieuw-Balinge
Hoe laat: 09:30-12:00 uur (zaal open 09:15 uur)
JO13 & JO15:
Wanneer: 28-01-2017
Waar: Gymzaal Nieuw-Balinge
Hoe laat: 09:30-12:00 uur (zaal open 09:15 uur)

Opgeven kan tot een week van te voren bij:
Hilde Wielink:
Inge Tump:

hildewielink@hotmail.com of 06 46822533
inge_tump89@hotmail.com

Graag allemaal tot dan en vergeet je sportkleding niet!
________________________________________________________________________

Zomerfeest volgend jaar buiten de bouwvak!
Beste inwoners van Nieuw-Balinge,
Noteer in uw agenda: Zomerfeest 2017, 31 juli tot en met 6
augustus!
De organisatie van het Zomerfeest heeft de afgelopen jaren meerdere keren gehoord dat
er de wens is om het Zomerfeest buiten de bouwvak te houden. Daar komt bij dat de
kermis dit jaar heeft aangegeven dat er voor Nieuw-Balinge geen plek meer beschikbaar is
tijdens de bouwvak. Na lang wikken en wegen en in overleg met het dorpshuis hebben we
besloten om het Zomerfeest dit jaar een week voor de bouwvak te houden. We zijn van
mening dat een Zomerfeest zonder de kermis geen Zomerfeest is. Bovendien zijn we
benieuwd of we wellicht meer belangstelling krijgen voor de dingen die we organiseren. We
realiseren ons dat dit best een grote verandering is en dat dit gewenning vraagt. Maar de
tijden veranderen en wij moeten daarin mee!
Daarom nogmaals: Zomerfeest 2017, 31 juli tot en met 6 augustus!
Met vriendelijke groet,
Stichting Zomerfeest
Dorpsblad Kontakt 2017
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De redactie van Kontakt wenst u
een fantastisch 2017!
Maar… Wat weten we eigenlijk
al over het komende jaar?
Het jaar 2017 start op een zondag.
Pasen valt dit jaar op 16 april.
Hemelvaartsdag op 25 mei.
Januari
Op 1 januari neemt Malta het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie op zich.
Op 20 januari zal Donald Trump als de 45ste president van de Verenigde Staten worden
beëdigd
Februari
Op 11 februari zal een maansverduistering plaatsvinden.
Op 26 februari (en 21 augustus) zal een zonsverduistering plaatsvinden.
Maart
Op 15 maart zijn in Nederland de Tweede Kamerverkiezingen 2017 gepland.
April
23 april, presidentsverkiezingen in Frankrijk.
Mei
9, 11 en 13 mei vindt het Eurovisiesongfestival 2017 plaats in Kiev.
Juni
10 juni, Opening van de Expo 2017 in Astana.
September
Rond 15 september zal de Cassini-Huygensmissie, een samenwerkingsverband
van NASA, ESA en ASI, tot een einde komen.
17 of 24 september zijn er in Duitsland verkiezingen voor de Bondsdag.
Oktober
Op 26 oktober zal vanwege de President John F. Kennedy Assassination Records Collection
Act of 1992 een groot aantal documenten rondom de moord op president
Kennedy openbaar gemaakt worden. Het dossier van de Commissie-Warren valt hier niet
onder.
2017 in fictie
De Amerikaanse sciencefictionfilms Surrogates uit 2009 en The Running
Man uit 1987 spelen zich af in 2017.
Het laatste hoofdstuk van het boek Harry Potter en de Relieken van de Dood speelt zich af
op 1 september van dat jaar.

10
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…voor een dagje weg!
Bouwplan Thuis in Wonen
Bouwplan, Thuis in Wonen, zet de trends, innovaties en de
nieuwste projecten op het gebied van bouwen, verbouwen,
wonen en duurzaamheid voor u op een rijtje in de TT-hal
Assen. Of het nu gaat om het bouwen of verbouwen van een
huis, de inrichting of de afwerking daarvan, het is allemaal te
vinden tijden Bouwplan, Thuis in Wonen. Op de beurs zijn
vele interessante deelnemers te vinden. Makelaars,
(onder)aannemers, projectontwikkelaars, banken, maar ook
bedrijven op het gebied van bestrating, tuininrichting en interieur presenteren hun
producten en diensten op de beurs.
Aanvangstijden
Donderdag 26 januari:
14.00- 21:30 uur
Vrijdag 27 januari:
14.00- 21:30 uur
Zaterdag 28 januari:
10.00- 17.00 uur

Prijzen
Volwassenen: € 4,Kinderen tot 12 jaar: gratis
(onder begeleiding)

Bezoekersinformatie
TT-hal
De Haar 11
9405 TE Assen

Kampeer-, fiets- en wandelbeurs
Van E-bike tot tandem, van GPS gadgets tot
wandelschoenen en van tent tot luchtbed; voor
elke kampeer- fiets en wandelliefhebber is er wat
wils op de kampeer-, fiets- en wandelbeurs.

Aanvangstijden
Zaterdag 4 en zondag 5
februari 2017.
Beide dagen van 10:00
uur tot 17:00 uur.

Prijzen
€7,-.

Bezoekersinformatie
TT-hal
De Haar 11
9405 TE Assen

Highmore Whisky Walk festival
Vijf bedrijven, 5 whisky's, 5 bijpassende gerechten en 5 keer
professionele uitleg over het product. Dat is het concept van alweer
de tweede editie van het Highmore Whisky Walk Festival. Deksels,
Dégust, De Majesteit, De Lijst en slijterij Dikkers kwamen op het idee
omdat er steeds meer vraag is naar whisky. In meerdere van de
desbetreffende zaken is al eens een proeverij geweest maar dan
telkens op 1 locatie, maar omdat nu de koks van Deksels en Dégust
er een bijpassend gerecht bij gaan combineren is dit een zeer unieke
proeverij. Om het compleet te maken is er op iedere locatie
professionele uitleg bij het product. Ook krijgt iedere deelnemer een mooi glas mee naar
huis als herinnering. Opgeven voor dit evenement kan bij de vijf deelnemende bedrijven
tegen betaling van €37,50.
Aanvangstijden
29 januari 2017:
14.00 uur.
Dorpsblad Kontakt 2017

Prijzen
€37,50.

Bezoekersinformatie
Zoek op Highmore Whisky
Walk via Facebook.
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S.V. Nieuw-Balinge organiseert:
Voor het eerste, het tweede en het dames elftal…
Een weekendje Ameland! Vrijdag 26 mei tot en met maandag 29
mei.
Maximale prijs voor het gehele weekend €160,- per persoon.
Het liefst zo snel mogelijk opgeven. Uiterlijk voor 1 februari!
Eerste spelers bij Chris: Tel.: 06 55621935
Het tweede bij Wiljo:
Tel.: 06 34463292
En de dames bij Hilde: Tel.: 06 46822533

Zoals afgelopen week in de groepsapp al werd vermeld zijn wij (Chris, Wiljo en Hilde) bezig
met de organisatie van een weekendje weg met het eerste, tweede en dameselftal.
Inmiddels hebben we een datum en accommodatie gevonden! De accommodatie houden
we nog even geheim, maar de datum mogen jullie natuurlijk wel weten. We zullen het
weekend van 26 tot en met 29 mei weg gaan. We hebben de mogelijkheid om vrijdag de
26e vanaf 14:00 de accommodatie te betrekken. Dit betekent dat we vrijdagochtend vanuit
Nieuw-Balinge zullen vertrekken. Het tijdstip zal tegen die tijd bekend worden gemaakt.
Maandag de 29e hopen we aan het einde van de middag weer in Nieuw-Balinge te zijn.
Dus noteer allemaal de datum in jullie agenda en regel indien nodig alvast vrij van je werk!
Verder is de prijsinschatting voor het gehele weekend op dit moment: maximaal 160 euro
per persoon. Dit is inclusief de accommodatie, het vervoer van Nieuw-Balinge naar Holwerd
en terug, de boottocht, huren van fietsen, eten, drinken en de activiteiten. De exacte prijs
kunnen we pas bekend maken wanneer wij weten hoeveel mensen er mee gaan. Daarom
vragen we aan jullie of het mogelijk is dat jullie je zo snel mogelijk hiervoor op willen
geven. Uiterlijk voor 1 februari!
Mochten jullie vragen hebben/ meer informatie willen dan kan er altijd contact met ons
opgenomen worden. En als er bepaalde activiteiten zijn die jullie graag zouden willen doen
dit weekend, laat het ons dan weten. Opgeven kan door middel van een WhatsAppje.

_____________________________________________________________________________________
Rectificatie Kinderyoga
In de december editie van Kontakt werd een aankondiging
gedaan voor kinderyoga. Er werd vermeld dat de cursus bij
voldoende animo zal starten op dinsdag 11 januari. Dit
moet zijn WOENSDAG 11 januari 2017.
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Bericht van Coöperatie Sterk Midden-Drenthe
Let op: voorkom dubbele maandlasten!
Hoe voorkomt u een dubbele maandlast bij de komst van uw glasvezelaansluiting?
Momenteel heeft u waarschijnlijk een abonnement lopen bij een landelijke partij voor
televisie, internet en telefonie. Misschien zelfs wel voor internet, telefonie en televisie
afzonderlijk.
Om straks een gemakkelijke overstap te kunnen maken naar de provider van uw keuze op
ons netwerk is het raadzaam geen nieuwe contracten meer af te sluiten. Een nieuw
contract met KPN, Ziggo of één van de andere landelijke spelers betekent namelijk altijd
weer een periode van minimaal 1 jaar waarin u niet vrij kunt overstappen naar het netwerk
van Sterk Midden-Drenthe.
Wat als ik nog vast zit aan mijn huidige abonnement tot een bepaalde datum?
In principe houdt Sterk Midden-Drenthe rekening met lopende abonnementen. Mocht u,
zodra het glasvezel geleverd kan worden, nog vastzitten aan een abonnement bij een
andere provider, dan zullen wij niet meteen abonnementsgelden gaan innen. Deze
‘uitlooptijd’-regeling geldt tot 1 januari 2018. Vandaar onze oproep om na 1 januari 2017
geen nieuwe (jaar)contracten meer af te sluiten. U voorkomt dan dubbele kosten in 2018.
Wat als ik al langer bij mijn huidige provider zit en per maand kan opzeggen?
Heeft u momenteel een abonnement bij een landelijke speler, dat al langer dan een jaar
loopt, dan wordt deze altijd stilzwijgend met een maand verlengd - zolang u niet opzegt. U
bent dan niet gebonden voor langere tijd en vrij om per maand op te zeggen. Het ideale
uitgangspunt om straks zo snel mogelijk over te stappen op ons glasvezelnetwerk.
Ons advies
Zorg dat u geen nieuwe (jaar)contracten meer afsluit met de landelijke providers waardoor
u voor langere tijd aan een abonnement gebonden bent. Dit betekent namelijk dat u
wellicht voor dubbele kosten komt te staan én/of dat het langer duurt voordat u kunt
profiteren van de supersnelle verbinding die door onze providers Plinq of Netvisit via het
glasvezelnetwerk wordt aangeboden.
Want één ding is zeker: het glasvezelnetwerk gaat er zeker komen in 2017!

_____________________________________________________________________________________
Informatieavond cursus 'Tot jezelf komen'
In februari 2017 start in het dorpshuis De Heugte
te Nieuw-Balinge vanuit de Buurtacademie de
cursus 'Tot jezelf komen'.
Voorafgaand aan deze cursus is er een
informatieavond in het dorpshuis De Heugte.
De informatieavond vind plaats op dinsdag 31
januari 2017 van 19.30 - 21.00 uur.
Onder het genot van een kopje koffie of thee is er
ruimte om geheel vrijblijvend kennis te maken.
Tijdens deze avond wordt u meer verteld over de
cursus en kunnen er door u vragen over de
cursus gesteld worden.
Dorpsblad Kontakt 2017
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Uit het archief van Kontakt: Juli 1981
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Woordzoeker
met als thema:
VOETBAL
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Recept: Wokgerecht met boerenkool en kip
Ingrediënten
300 gram boerenkool
1 theelepel geraspte gember
50 gram Grana Padano kaas
300 gram kipfilet
1 teentje knoflook
1 eetlepel kokosolie
1 stuk rode paprika
1 stuk rode peper
2 eetlepels sojasaus
1 stuk ui
Instructies
Snijd als eerste de kipfilet in blokjes. Doe deze in een kom en schenk er twee eetlepels
sojasaus overheen. Laat dit even staan. Hak vervolgens de knoflook fijn en de rode peper.
Rasp een theelepel gember en snipper vervolgens de ui. Doe dit alles in een grote wok met
een eetlepel kokosolie. Zet het vuur van de wok niet te hoog. Een wok wordt razendsnel
heet en dan brandt alles gelijk aan. Fruit het geheel dus op middelmatig vuur.
Zodra het uitje een beetje glazig wordt, voeg dan de gemarineerde blokjes kipfilet toe.
Snijd ondertussen de rode paprika in blokjes en voeg deze toe. Wok het geheel totdat de
kip bijna helemaal gaar is. Voeg dan de gesneden boerenkool toe. Wok het geheel totdat
de boerenkool licht begint te verkleuren en te slinken. Voeg dan de geraspte Grana Padano
toe en hussel het geheel goed door elkaar. Klaar is het wokgerecht met boerenkool en kip.

_____________________________________________________________________________________
Kerstmarkt Bi’j Oons
Voor het tweede achtereenvolgende jaar werd bij
theehuis Bi’j Oons een kerstmarkt georganiseerd.

Er werd van alles te koop aangeboden. Zo waren er
onder andere kraampjes met woonkleden, knieperties, droge worsten, cadeauartikelen,
het rad van fortuin, glazen stolpen, autowinterspullen, decoratie, snert, vers gerookte
paling, een enveloppenspel, sjoelen, blikgooien, kerststukjes, zelf je worstenbroodje
bakken boven de vuurkorf, kruidkoek, chocoladecake, appelflappen, hamburgers en
frikadellen. Kortom, voor ieder wat wils.
Hierboven een aantal foto’s voor een impressie van de sfeer.
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Kerstvolleybal GJVV
Op vrijdag 23 december 2016 vond het jaarlijks terugkerende
kerstvolleybaltoernooi van GJVV plaats. 8 teams streden om de beker.
Opvallend dit jaar was dat er een flink aantal teams en spelers meededen
van buiten het dorp. Het spelniveau lag hoog deze avond en de sfeer was
sportief. Elk team speelde zeven wedstrijden van 9 minuten (tegen alle
deelnemende teams). Uiteindelijk gingen ‘de Tobbers’ er, net als vorig
jaar, met de beker vandoor! Hoewel de voltallige redactie van Kontakt
tijdens het toernooi aanwezig was, heeft geen van de redactieleden er
aan gedacht om een paar foto’s te maken! 

_____________________________________________________________________________________
Goede voornemens ;-)
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Nieuwjaarswens De Heugte
Het DB van Dorpshuis "De Heugte" en Willie Kamies
(beheerder) wensen iedereen een
gezond en gelukkig 2017!
________________________________________________________________________

Schaatsen in Heerenveen
De ijsvereniging Nieuw-Balinge heeft het voornemen om op zondag 26 februari naar
Heerenveen te gaan schaatsen. Wij hebben al weer een aantal jaren niet op natuurijs
kunnen schaatsen. Als er ook dit jaar niet de mogelijkheid is om te schaatsen op de
ijsbaan, gaan wij proberen om, bij voldoende belangstelling, een dag te organiseren in
Heerenveen.
Het is de bedoeling om dit op zondag 26 februari te gaan doen. De bedoeling is om
hiervoor een bus te organiseren. De planning is om tegen 11:00 uur te vertrekken. We zijn
dan om 16:00 uur weer terug op Nieuw-Balinge. Voor kinderen die mee willen beneden de
14 jaar, is het verplicht dat 1 van de ouders meegaat.
Er wordt voor de bus en de entree een bijdrage in de kosten gevraagd van €3 tot 5,- per
persoon.
We willen eerst graag weten of hier belangstelling voor is, zodat wij bij voldoende
belangstelling, verdere stappen kunnen ondernemen. Dus heb je zin om mee te gaan, geef
je dan op en lever het briefje voor deelname in vóór 25 januari bij Petra van der Weide
Voornweg 9 Nieuw-Balinge
Deelname is geheel op eigen risico.
Wij hopen op een leuk aantal belangstellenden.
Met vriendelijke groet,
Bestuur ijsvereniging Nieuw-Balinge

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Naam:________________________________________________________

Adres:________________________________________________________

Woonplaats:___________________________________________________

Aantal volwassenen:_____________________________________________

Aantal kinderen jonger dan 14:_____________________________________

22

Dorpsblad Kontakt 2017

Interview: Nieuw-Balingers in Suriname
Ramona Bisschop en haar kinderen Thomas en Marith verruilden Nieuw-Balinge voor
Suriname. De partner van Ramona, Henk Grootte, was al eerder vanuit Drenthe naar
Suriname verhuisd. In Suriname werd hun zoon Mairon geboren. We vroegen ons af hoe
het hen daar vergaat en zochten per e-mail contact met ze, om ze een aantal vragen te
stellen.
Waar wonen jullie en met
wie?
We wonen in het
Reebergprojekt, dit is een
gebied in distrikt Wanica.
7 km buiten Lelydorp. Het
is een gebied met (vee)
boeren, waarvan de
meesten nakomelingen
van de Nederlandse
kolonisten zijn. Dat kom
je dan ook nog tegen in
de namen zoals de Vries,
van Dijk, Veltkamp en
Rijsdijk. We wonen hier
met z’n vijven (Henk,
Ramona, Thomas, Marith
en Mairon) en nog 250
kippen, 34 varkens, 3
honden en een os.
Hoe lang wonen jullie daar al?
Henk woont hier nu 3½ jaar en Ramona en de kids 2 jaar.
Waarom zijn jullie daar naar toe verhuisd?
Henk kwam hier al vanaf 2004 en hij vond het zo’n prachtig land en gastvrije mensen dat
hij eigenlijk vanaf toen al had besloten dat hij er wel wilde wonen. Voor Ramona gold dat
de regels en wetten in Nederland steeds meer tegen gingen staan. Toen we in 2009 samen
op vakantie waren hier, hebben we de knoop doorgehakt en hebben dit perceel gekocht.
Wat zijn jullie dagelijkse bezigheden?
De kids gaan naar school. Thomas gaat naar de MULO en Marith naar de lagere school.
Henk en Ramona werken samen thuis op het land of in de schuur. We zorgen voor de
dieren en we maken mestkorrel en voerproducten voor de verkoop. De markt is hier nogal
klein zodat er in producten al gauw een overschot is, maar ook weer snel een schaarste.
Dit geeft dus nogal prijsschommelingen.
Wat zijn de leuke en minder leuke dingen in Suriname?
Het leuke in Suriname is toch wel het weer (± 30 graden), de natuur, de vrijheid en het
als gezin samen zijn en samen werken. Minder leuk is de bureaucratie, als je papieren
(bijvoorbeeld een paspoort/rijbewijs) moet regelen dan duurt dat enorm lang. Water,
stroom en internet wat je maandelijks contant moet betalen (alles gaat contant). Marith
vindt het jammer dat er geen grote pretparken zijn.
Wat is typisch Surinaams wat leuk voor ons is om te weten?
*Geen tijd aan dingen binden: Je maakt met iemand een afspraak en ze komen 2 uur te
laat aan of je ontmoet mensen bij de winkel en raakt aan de praat onder het genot van een
biertje tot 4 uur ’s ochtends.
Dorpsblad Kontakt 2017
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*Als je ergens komt wordt er verwacht dat je gaat eten (tijdstip maakt niet uit).
*Op alle scholen zijn de kids verplicht een uniform te dragen.
*Schaafijs (een groot ijsblok wordt geschaafd in een beker gezet met ranja ).
Missen jullie Nederland/Nieuw-Balinge ook?
We missen Nederland/Nieuw-Balinge niet. Wel
wederzijdse ouders en familie en de gezelligheid van
vrienden (sauna e.d.). De kids missen de kinderen
van het dorp, op het platteland komen ze niet
zoveel bij elkaar samen.
Blijven jullie op de hoogte van wat er in het dorp
gebeurd?
We blijven wel op de hoogte van wat er op het dorp
gebeurd. Ramona belt en Whatsappt regelmatig met
haar moeder en ook via Facebook blijven ze op de
hoogte.
Komen jullie nog wel eens terug naar Nederland?
We komen vast nog wel eens naar Nederland voor
vakantie. (Henk is in mei nog geweest). Maar om
voor vast weer naar Nederland te gaan? We zeggen
nooit “nooit” maar het ligt niet in de bedoeling. We
weten niet of we hier voor altijd blijven wonen,
voorlopig wel. Maar de wereld is zo groot en er zijn
zoveel mooie plaatsen. Dus wie weet komt er ooit
een keer een nieuwe uitdaging.
Lezen jullie Kontakt ook online daar?
Nee, we lezen Kontakt niet online. Henk wist
helemaal niet dat Kontakt digitaal was. Ramona kijkt nog wel eens op
www.nieuwbalinge.eu.
Willen jullie verder nog iets
kwijt?
We zijn erg happy hier, ook al
is het in economische opzicht
momenteel een beetje lastig
(vast wel gelezen/gehoord).
Het woon- en leefgenot maakt
dat wel weer goed en gelukkig
helpen wederzijdse ouders
ons ook nog wel eens een
handje.
Henk vond het jammer dat de
survival afgelopen zomerfeest
niet doorging. Het had het zomerfeest zo mooi op de kaart gezet. Zo’n stukje mens vs.
natuur moet toch in stand gehouden worden.
De redactie dankt Henk, Ramona, Thomas, Marith en Mairon voor hun medewerking aan dit
interview. We hebben zo een klein inkijkje in hun dagelijkse bezigheden in Suriname
gekregen. We wensen ze alle geluk toe daar in het verre Suriname!
M.
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Ingezonden verhaal
WIJZEN?
Ik weet niet hoe het u verging, maar ik was heel blij met de harde wind rond de
Kerstdagen. Hoewel het ongetwijfeld wishful thinking was, gaf het mij het gevoel dat de
wijze wind alle moeilijke dingen in de wereld aan het wegwaaien was.
Zoveel ellende, oorlogen, de miljoenen vluchtelingen, het achteloze omgaan met ons
kostbare milieu, de verschrikkelijke verrechtsing in de politiek, ach, te veel om op te
noemen. Nieuwe en oude leiders, zijn dat nu onze wijze koningen? Barack Obama mis ik nu
al. Ik zag een foto van hem en het domme hoofd van Donald Trump naast elkaar, het
verschil was schokkend. Zijn we nu in 2017 aangekomen om aan te moeten horen dat hij
onze moeizaam bevochten milieu-afspraken in een bodemloze put gaat gooien? Iets waar
Obama zo hard voor gewerkt heeft? De opwarming van de aarde wordt op dit moment voor
mijn neus geïllustreerd door een prachtige dagpauwoog die graag naar buiten wil. Wat doet
hij hier midden in de winter? Van de enge gevoelloze Poetin lopen de rillingen mij over mijn
rug. Al die oorlogzuchtigheid, de mensonterende onverschilligheid, al het gelieg over de
doping, tijdens de Oympische Spelen reeds. Al is het maar een krantenfoto of een
televisiebeeld, ik wordt er echt bang van.
Is het nu echt zo, dat het enige wat er in de wereld op aankomt, zoals iemand ooit zei, geld
en macht is? Het lijkt er wel op. De Hemel behoede ons en onze kinderen. Met Kerst keek
ik naar de ernstige en gelukkig ook bij toerbeurt stralende snoetjes van de kleinkinderen
en bad om een betere wereld voor hen. Het is HUN wereld waar we het over hebben. Er
was een film over de opwarming van de aarde en het smelten van onze ijskappen. –Kijk
oma, een ijsbeer!- Ja, hoe lang nog?
Waar ik blij van werd, was een interview met de hoogbejaarde Hannie van Leeuwen. Zij is
één van onze wijzen. Zoals zij haar hele lange bevlogen leven al heeft gepleit voor
verbinding- en nog- het moge ons allen tot voorbeeld strekken. En er zijn er meer- de
vijfentachtigjarige Jan Terlouw, die niet kan wachten om ons het belang van
milieubescherming door de strot te duwen- nog zo één. Nelson Mandela, ach noem ze maar
op. Gelukkig.
Laten we ons best doen in dit Nieuwe, ons wederom geschonken jaar. Ook al zwerven er
enorme eilanden van plastic in onze prachtige
oceanen. De enigen die Hij heeft zijn wij.
Goede Driekoningen!
En, de Hemel sta ons bij, een beter 2017 dan 2016.
Geniet er van!
Alexandra van ’t Veer
________________________________________________________________________

Dank voor de financiële bijdragen!
Inmiddels hebben alle collectanten de opbrengst van de lijstcollecte bij ons ingeleverd. We
willen alle collectanten en ook de gulle gevers uit ons dorp bedanken voor hun bijdrage.
Ook de (nieuwe) adverteerders voor 2017 willen we langs deze weg bedanken voor hun
financiële steun! Zonder jullie geen Kontakt! Heeft u 1 van onze collectanten gemist en wilt
u alsnog doneren? Dit kan: NL78 RABO 0369 4004 53, t.n.v. Plaatselijk Belang o.v.v
Kontakt.
Dorpsblad Kontakt 2017

27

Buurtacademie Nieuw - Balinge verzorgt per februari
2017 de cursus: Tot jezelf komen
Vermoeidheid, piekeren, slapeloosheid, hoofdpijn,
concentratieproblemen, stemmingswisselingen, angst, geen
focus, negatief zelfbeeld, onrust.
Als je er lang genoeg mee doorloopt kan dat tot allerlei klachten
leiden.
In deze drukke tijden waarin van alles moet is het een uitdaging om bij jezelf te blijven. En
hoe doe je dat? bij jezelf blijven!
In deze cursus staat het ervaren centraal. Er wordt gewerkt met ademhalingsoefeningen,
aardingsoefeningen, meditaties, ontspanningsoefeningen, visualisaties en oefeningen om
het lichaamsbewustzijn te vergroten.
Waar:

Dorpshuis De Heugte

Wanneer:
Bijeenkomsten:

Informatieavond: dinsdag 31 januari, 19.30-21.00 uur
Cursusavonden: 7, 14, 28 februari 19.30-21.30 uur
7 en 14 maart 19.30-21.30 uur
5 avonden

Kosten:

35 euro voor 5 avonden incl. koffie/thee

Cursusleidster:

Astrid Dirksen
Haarweg 14 B, Nieuw-Balinge
E-mail: astriddirksen@gmail.com
Tel: 06 338 398 96

Opgave:
Tot en met vrijdag 3 februari bij Astrid
________________________________________________________________________

Is er belangstelling
voor een typecursus?

Daar kinderen eigenlijk altijd profijt hebben van een type diploma, kwam de vraag van een
paar ouders voor een cursus typen op eigen dorp?
Wij willen best uitzoeken of dat mogelijk is en wat dan de kosten zijn per deelnemer. Maar
dan moeten we wel weten of er voldoende belangstelling voor is?
Als u interesse heeft voor uw kind(eren) dan horen wij het graag, u bent dan vooralsnog
niets verplicht. Opgeven kan bij Susan op school, of via de mail. En bij de Buurtacademie
via Albert Wielink (0528-321323) of José Post (0528-321354) of per mail:
josepost4@hotmail.com.
Aangemelde personen houden wij dan op de hoogte van de eventuele mogelijkheden!
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Een nieuwe werkgroep is gestart: Dorpszorg!
In navolging van diverse kleine dorpen in onze Gemeente Midden – Drenthe, zijn ook wij in
samenwerking met Welzijn, Dorpshuis “De Heugte” en Plaatselijk Belang gestart met een
werkgroep voor Dorpszorg. Binnenkort zullen wij u uitleggen wat we samen met u kunnen
betekenen voor de leefbaarheid en een prettig leefklimaat in ons eigen dorp. Want een ding
is zeker, het kan alleen samen met u, als inwoners!
De Werkgroep bestaat uit de volgende personen: Henk Dijkhuis, Astrid Prins, Joyce
Salomons, Korina Vos, Albert Wielink, Johan Vissia, Agnes Dijkstra, José Post en Josien
Tuhumury.
Binnenkort dus meer informatie vanuit deze werkgroep, in uw brievenbus.
Wij wensen iedereen een gezond en gelukkig 2017!

_____________________________________________________________________________________
Pubquiz in de Heugte

Wanneer:
Waar:
Tijdstip:
Kosten:

Zaterdag 21-01-2017
Dorpshuis de Heugte
Start quiz 20.30 uur tot +/- 23.30 uur.
De zaal is om 20.00 uur open.
€10,- per team. Een team bestaat uit 4 a 5 personen.

Na het succes van vorig jaar, zijn we er dit jaar weer met de pubquiz. En wel met de
volgende categorieën: Sport, Algemeen, Mens en Natuur, Televisie en Film, Muziek, Politiek
en een extra ronde over Nieuw-Balinge.
So you think you know it all? Prove it!
Voor het winnende team is er wederom een leuke prijs!
Geef je snel op, want vol=vol!
Hilde Wielink: 06 46822533
Richard van den Bosse: 06 51329086
Dorpsblad Kontakt 2017
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Een stripverhaal van Donald Duck
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Activiteitenkalender januari / februari

JANUARI
6 januari

Klaverjassen ijsvereniging

11 januari

Start kinderyoga

14 januari

Oud papier

20 januari

Klaverjassen ijsvereniging

21 januari

Pubquiz

21 januari

Expeditie WNBC

23 januari

Jaavergadering D.E.L.

28 januari

Expeditie WNBC

28 januari

Bingo de Heugte

31 januari

Infoavond ‘tot jezelf komen’

FEBRUARI

34

3 februari

Klaverjassen ijsvereniging

11 februari

Après-ski party de Heugte

17 februari

Klaverjassen ijsvereniging

25 februari

Bingo de Heugte

26 februari

Schaatsen in Heerenveen
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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 8 januari
9.30 uur
Kand. C. Cornet
14.30 uur
Kand. C. Cornet
Zondag 15 januari
9.30 uur
Prof. dr. J.W. Maris
14.30 uur
Prof. dr. J.W. Maris
Zondag 22 januari
9.30 uur
Ds. H. de Graaf
14.30 uur
Ds. H. de Graaf
Zondag 29 januari
9.30 uur
Leesdienst
14.30 uur
Kand. M.J. van Keulen
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 8 jan. (einde kerstvakantie)
10:00 uur ds. E. Mijnheer (Oene)
15:00 uur ds. M. Noorderijk
Zondag 15 jan.
10:00 uur ds. H. Markus (Putten)
15:00 uur ds. G.H. Nijland (Mastenbroek)
Zondag 22 jan.
10:00 uur ds. M. Noorderijk
15:00 uur ds. F.J.K. v. Santen (Kampen)
Zondag 29 jan.
10:00 uur ds. G.H. Vlijm (Nieuwer ter Aa)
15:00 uur ds. M. Noorderijk
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)

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!

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!

Ophaalschema containers
Iedere woensdag
04-01 ORANJE 18-01 ORANJE
10-01 GRIJS
25-01 GROEN
11-01 GROEN 01-02 ORANJE

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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07-02 GRIJS
08-02 GROEN
15-02 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
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Oud Papier
Oud papier wordt opgehaald door de mr.
Sieberingschool op 14 januari, 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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GJVV
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
gertslomp@hotmail.com.

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 17.30 uur
18.30 tot 20.00 uur
08.00 tot 17.30 uur
18.30 tot 20.00 uur
08.00 tot 17.30 uur
08.00 tot 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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