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NOVEMBER 2017    49ste JAARGANG, NR. 10    
 

 
Colofon 

 
Redactie 
Rosalie Jager   (0528) 78 50 54 
Evelien Sok   (06) 13 86 00 18 

Mellanie van den Bosse (06) 28 99 16 80 
 

Kopijadres 
E-mailadres  : redactiekontakt@outlook.com 

Postadres  : Verlengde Middenraai 53a 
     7938 PA Nieuw-Balinge 
 

Bezorging 
Dorp   : Familie Oelen     (0528) 32 11 88 
De Breistroeken : Familie Koekoek (0528) 32 10 24 

 
IBAN nummer 
NL78 RABO 0369 4004 53 

t.n.v. Plaatselijk Belang, o.v.v. Kontakt 
 

 
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. 

Voorwoord 
 

 

 
 
In deze editie van Kontakt leest u 

onder andere: 
 

 
 
Een interview met Peter Kroezen. 

 
Een bericht van de ijsverenging 

Noordscheschut. 
 

Een uitnodiging voor de 
jaarvergadering van het 
schoolfonds. 

 
Alexandra schreef weer een column. 

 
Heeft u zich al opgegeven voor de 
pubquiz? 

 
De aankondiging voor het 

kerstconcert in de Heugte staat nog 
een keer weergegeven. 
 

De datum voor het 
oudejaarsvolleybal van GJVV is 

bekend. 
 
Het maandmenu van Bi’j Oons. 

 
De kinderclub viert Sinterklaas. 

 
Een inkijkje in groep 3 en 4 van de 
meester Sieberingschool. 

 
En… nog veel meer! 
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Het raadselspel 
 
De prijsvraag van de maand oktober luidde als volgt: 

 
We hebben drie inzendingen met 
verschillende antwoorden, maar allen 

worden goed gekeurd. 
 

De ingezonden antwoorden waren: 
-Hij stond binnen de ramen te wassen. 
-Hij was op een galerij of een balkon aan 

het werk. 
-Hij valt op de 25e verdieping op de vloer. 

 
 

De winnaars van deze maand zijn:  

Anneke en Maureen Oelen. De prijs komt snel jullie kant op! 
 

 
 

De prijsvraag voor de maand november luidt als volgt: 

 

Welk getal staat onder de auto? 

 

 
 

Stuur uw antwoord in voor 21 november 2017! 

 
Het antwoord op de prijsvraag kunt u mailen naar: redactiekontakt@outlook.com of 

inleveren op 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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Recept: Provençaalse kipschotel  
 
Ingrediënten voor 4 personen: 
 
6 á 8 kippenpoten of kipkarbonades  

2 uien 
¾ kilo vastkokende aardappels 

¾ kilo wortels 
3 uien 

4 teentjes knoflook 
2 el Dyon mosterd 
2 el honing 

1 t chilipoeder 
Zeezout 

Zwarte peper uit de molen 
2 twijgjes rozemarijn 
150-200 ml kippenbouillon 

 
Dit is een versie van een heerlijke herfstschotel met nog een klein vleugje van de nazomer. 

Uiterst compleet en voedzaam. Kan het hele gezin van smullen. Hij is niet vet en barst van 
de smaken. Als je van lekkere kip houdt dan moet je deze beslist eens maken en je weet 
niet wat je proeft. De kip wordt lekker krokant want het karamelliseert een beetje.  

 
Bereidingswijze 

Maak eerst de marinade: Maak een pasta van de honing, de mosterd, de chili, peper en 
zout. Nu de kipdelen met 2/3 deel van de marinade insmeren en het laatste 1/3 deel 
achterhouden. Gasoven alvast voorverwarmen op 200 graden, hete lucht 180 graden. Snijd 

nu alvast de uien in delen, kneus de knoflooktenen door er met een mes op te slaan (zo 
geven ze hun smaak goed af).  

Neem nu de bakplaat (geen rooster) en leg daar de gemarineerde kipdelen op met de huid 
op de plaat, uien en knoflook erbij leggen en 20 minuten bakken in de oven. 
Schil nu de aardappels, was ze en snij ze allen in vier delen. Rasp de wortels en snij er 

partjes van. Warm nu de kippenbouillon op in een steelpan. Na 20 minuten kip bakken, de 
kipdelen van de bakplaat nemen en de aardappelpartjes, de wortels op het blik tussen de 

uien en de knoflook leggen. Peper en zout er op en laat die smaken goed intrekken en 
begieten met de bouillon. Nu de kipdelen terugleggen, maar met de huid naar boven. De 
huid van de kipdelen insmeren met het restant van de marinade, takjes rozemarijn 

ertussen en nu nog 45 minuten laten bakken op 180-200 graden in de oven. Bakplaat op 
een doek en onderzetters op tafel zetten en opscheppen van de plaat. Je hebt nu een 

heerlijke schotel, dus smullen maar! 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Belangrijke mededelingen oud papier 

 
In de vorige editie van Kontakt stond dat het oud 
papier op 5-11 opgehaald zou worden. Dit is niet 

juist. Op woensdagavond 15-11 halen we het oud 
papier bij u op. Excuus voor het ongemak. 
 

Graag uw container vanaf 17.00 uur aan de straat 
zetten i.p.v. 18.30 uur.  

 
Alvast bedankt namens de meester Sieberingschool 

  

http://images.smulweb.nl/recepten/201209/1406042/high_res/Laatste_import_-_9.jpg
http://www.smulweb.nl/wiki/205/Peper
http://www.kaas.nl/
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18 november komt Sinterklaas aan in Dokkum. Hier alvast een kleurplaat. 
 
 

 

  

http://www.kleurplaatsinterklaas.nl/sinterklaas-met-kleurvakjes/
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Taalhuizen in Beilen, Smilde en Westerbork 
 
Wil je beter lezen en schrijven? 
Kun je niet goed lezen of schrijven? Vind je werken 
met de computer moeilijk? Als je moeite hebt met 

lezen en schrijven loop je tegen veel dingen aan. 
Veel andere mensen hebben hetzelfde probleem. 

Blijf er niet mee zitten. Stap binnen bij het 
Taalhuis in de bibliotheek in Beilen, Smilde of 

Westerbork. Je krijgt daar informatie over 
taallessen of computerlessen. Deze lessen zijn 
gratis. 

 
Wil je taalvrijwilliger worden? 

In Nederland zijn 2.4 miljoen mensen die niet goed 
kunnen lezen, schrijven, rekenen of werken op de 
computer. We noemen dit laaggeletterdheid. In de 

gemeente Midden-Drenthe zijn 
dit ongeveer 3900 mensen. 

De gemeente Midden-Drenthe, 
de bibliotheek en Welzijnswerk 
willen dit probleem aanpakken. 

Hiervoor zijn in de bibliotheken 
in Beilen, Smilde en Westerbork Taalhuizen geopend. Bij de Taalhuizen 

kun je informatie krijgen over werken als taalvrijwilliger en over 
trajecten voor mensen die niet goed kunnen lezen en schrijven, rekenen 
of werken met de computer. Je volgt als vrijwilliger een training zodat je 

mensen die laaggeletterd zijn kunt begeleiden. Mensen die laaggeletterd 
zijn kunnen via een Taalhuis gratis een taaltraject volgen. 

 
Contact (voor vrijwilligers en deelnemers): 
Elke dinsdag is er een inloopuur: 

11.00 uur tot 12.00 uur in de bibliotheek in Beilen 
15.00 uur tot 16.00 uur in de bibliotheek in Smilde 

 
Elke woensdag is er een inloopuur: 
15.00 tot 16.00 uur in de bibliotheek in Westerbork 

 
Je kunt op deze tijden bij mij langskomen of je kunt een afspraak maken via: 
06 25638186 

 
taalhuis@welzijnswerkmd.nl 

 
Wilma Stuit   

 
Taalpuntcoördinator gemeente Midden-Drenthe 
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Een interview met… Peter Kroezen 
 
In maart 2011 werd Peter Kroezen (42 jaar) al eens geïnterviewd voor Kontakt. Inmiddels 
heeft zijn bedrijf een flinke ontwikkeling doorgemaakt en leek het de redactie leuk om hem 

nog eens te bezoeken. Op een woensdagavond in oktober werden we verwacht bij Peter. 
Hij is geboren en getogen in Nieuw-Balinge en is nog steeds woonachtig in zijn ouderlijk 

huis aan de Meeuwenweg 5, waar ook zijn kantoor gevestigd is. Hier woonde hij tot 
voorkort met zijn broer en moeder. In november 2016 is zijn moeder overleden en 
sindsdien woont Peter er samen met zijn broer en hun hond. 

 
Nadat de koffie was ingeschonken, 

vroegen we Peter naar zijn bedrijf 
‘Crewson Multimedia Producties’. 
Peter begon te vertellen dat hij zich 

in 2008 heeft ingeschreven bij de 
Kamer van Koophandel met zijn 

computerbedrijf. Hij repareerde en 
verkocht computers. In 2008 en 

2009 deed hij er hobbymatig het 
maken van video’s naast. Zo heeft 
hij een keer een bruiloft van een 

vriendin gefilmd en later een 
bruiloft van de broer van een 

kameraad. Ook werd hij in die 
periode gevraagd om een 
fanclubavond van Jan Spijkerman 

(volkszanger) te filmen. Omdat dit 
zo goed bevallen was, werd hij een paar maanden later wederom door Jan Spijkerman 

gevraagd om een videoclip op te nemen. “En zo begon het balletje te rollen”, zegt Peter. In 
2010 besloot hij om zich meer te richten op het maken van video’s. Door mond-op-mond 
reclame binnen het artiestenwereldje breidde dat werk al snel uit. In 2010/2011 leerde hij 

steeds meer artiesten kennen. Zo heeft hij opnames voor Jannes (volkszanger) gefilmd  
voor een item bij oproep Max en heeft hij een commercial voor hem gemaakt. Daarnaast 

noemde Peter nog tal van 
artiesten met wie hij heeft 
samengewerkt en nog 

steeds samenwerkt. Op 
jaarbasis filmt hij ongeveer 

5 tot 15 bruiloften. Dit zijn 
vaak lange dagen waarbij 
Peter (in overleg met het 

bruidspaar) al kan beginnen 
met filmen vanaf het 

moment dat de bruidegom 
het ouderlijk huis verlaat. 
Peter doet 99% van het 

werk allemaal zelf. Als hij 
met meerdere camera’s 

werkt, dan helpt een 
kameraad hem af en toe.  
Al van jongs af aan is hij 

geïnteresseerd in hoe iets gefilmd is. Als hij naar een film kijkt, dan let hij op de dynamiek 
van de camera, want deze staat bijna nooit stil. Dit zorgt ervoor dat hetgeen gefilmd wordt 

niet statisch is. Dit is ook hoe Peter het filmen aanpakt. Hij heeft een speciaal tuig, 
waarmee hij de camera draagt en makkelijk bewegingen kan maken. Daarnaast ontwerpt 

Peter cd’s en dvd’s en de hoezen hiervoor. Hij heeft onder andere een apparaat om muziek 
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op de cd te zetten en vervolgens de cd te bedrukken. De hoesjes worden bij een drukkerij 
gemaakt, maar deze worden wel door Peter ontworpen.   

 
Maar dat is niet alles wat het bedrijf biedt. “Wat ik doe is erg uitgebreid, daarom heet het 

ook ‘Crewson Multimedia Producties”, aldus Peter. Hij legt uit dat zijn bedrijf in 4 
categorieën onder te brengen is.  

*Het filmen: het maken van commercials, filmen van bruiloften, bedrijfsfilms of 
presentaties maken, het vastleggen van evenementen en concerten etc. 
*Grafische vormgeving: het ontwerpen van logo’s en huisstijlen, het maken van 

brochures/folders en visitekaartjes en webdesign, etc. 
*De cd- en dvd-productie. 

*Het repareren en verkopen van computers.  
 
Als we vragen naar hoogtepunten in zijn werk dan geeft Peter aan dat hij geen 

hoogtepunten kan noemen. Hij benoemt dat hij van zijn hobby zijn werk heeft gemaakt en 
dat hij het werk allemaal heel leuk vindt om te doen. Als we naar nadelen vragen moet hij 

erg lang nadenken. Er zitten eigenlijk geen nadelen aan het werk, maar als hij dan een 
nadeel moet noemen, dan is het de lange dagen die hij maakt bij het filmen van een 
bruiloft. Dan is hij soms wel van 08.00 tot 01.30 uur aan het filmen. Bruidsparen vinden 

zijn werkzaamheden weleens duur, maar Peter legt uit dat hij 16 uur aan het filmen is en 
daarna alles nog moet monteren.  

 
Wat zijn werk zo uitdagend maakt is dat hij bijvoorbeeld de opnames van een kerkdienst 
van een uur moet bijwerken naar een stuk van 15 minuten. Peter zegt: “De kunst is om 

het zo te laten lijken dat de kerkdienst 15 minuten duurt. Het is daarbij van groot belang 
om de hoofd- van de bijzaken te kunnen scheiden, zodat de kern overblijft.” Tevens legt hij 

uit dat het bij het maken van een videoclip de kunst is om de clip op de tekst aan te laten 
sluiten.  
 

We vragen Peter of hij ook plannen voor de toekomst heeft. Daarop antwoordt hij dat hij 
door wil gaan zoals hij nu bezig is en langzaam wil groeien. Dan komt ter sprake dat hij 

zich zo nu en dan 
ook richt op 
managementzaken 

ten aanzien van een 
artiest. Zo gaat hij 

dan mee naar een 
studio om een plan 
van aanpak op te 

stellen of hij gaat 
mee naar 

platenbazen. Hij kan 
dingen organiseren 

en meedenken 
gericht op hoe je als 
artiest groter kan 

worden.   
 

Tenslotte krijgt de 
redactie van 
Kontakt een kijkje 

in zijn werk. We 
krijgen een film van 

een bruiloft te zien, uitdeelkaarten van artiesten, folders en logo’s. Ook haalt Peter zijn 
camera’s tevoorschijn en laat hij een aantal actie foto’s zien. We zijn erg onder de indruk 
van de veelzijdigheid van zijn werk en bedrijf en komen tot de conclusie dat je als artiest 
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eigenlijk voor het hele pakketje bij Peter terecht kan. Als bedrijf of individu kun je ook voor 
vele zaken op grafisch gebied bij hem terecht. 

 
Wij vroegen ons af of Peter naast zijn werkzaamheden ook hobby’s heeft. Als eerste 

reageert hij door te zeggen dat hij van zijn hobby zijn werk heeft gemaakt. Daarnaast 
geeft hij aan het leuk te vinden om op vakantie te gaan en graag te wandelen.   

 
Voor meer informatie kunnen mensen een kijkje nemen op zijn Facebookpagina, waarop 
alleen maar positieve reacties te lezen zijn. We bedanken Peter voor zijn gastvrijheid en 

wensen hem veel succes met zijn bedrijf! Ook willen we in dit interview van de gelegenheid 
gebruik maken om Peter te bedanken voor zijn inzet voor Kontakt, achter de schermen. 

Ondanks zijn drukke werkschema is hij altijd bereid om de redactie bij te staan in de 
vormgeving van de advertenties, het contact met de drukker en met redactietaken in 
vakantieperiodes! 
 
E. & R. 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Schoolfonds algemene ledenvergadering 
 
Op 15 november om 20:00 uur in de meester 

Sieberingschool, is de algemene ledenvergadering van het 
Schoolfonds. U bent van harte uitgenodigd op deze 
vergadering! 

 
Vacature secretaris 

Het Schoolfonds is op zoek naar een nieuwe secretaris. 
Voor informatie kunt u terecht bij de voorzitter of één van de leden. 
  

We zien u graag op 15 november! 
  

Het Schoolfonds bestuur 

_____________________________________________________________________________________ 
  

Nieuws voor leden van ijsvereniging Noordscheschut 
 
Zaterdag 11 en 18 november kunnen de ledenkaarten 

opgehaald worden van 10.00 tot 12.00 uur. 
 

Tevens kun je je dan aanmelden als nieuw lid.  
 
Op dit moment zijn de schaatsvrije dagen in Kardinge 

nog niet bekend, waarvoor je de ledenkaart nodig hebt. 
 

De jaarvergadering wordt gehouden op 12 december om 
20.00 uur in ons clubgebouw (Boogerdweg/v.d. 
Sluisweg). 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Dansavond in de Heugte 
 
18 november aanstaande: dansavond in de ronde zaal van de Heugte.  
 
Aanvang 21.00 uur. 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjar6qag5HXAhXNPFAKHfWmBKUQjRwIBw&url=http://meestersieberingschool.nl/&psig=AOvVaw3upRR-TNlQe0EoXUib83Pn&ust=1509201326705542
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Mededelingen van Plaatselijk Belang 
de Vooruitgang 

 
Up2you challenge 
Jongeren kunnen met hun ideeën een 
positieve bijdrage leveren aan hun eigen 

leefomgeving!  

 
Dit thema staat voorop in het nieuwe 

jeugdproject van het Dorpenoverleg Midden-
Drenthe, in samenwerking met het jongerenwerk van Welzijnswerk Midden-Drenthe en de 

gemeente Midden-Drenthe.  

 
Er is een projectgroep samengesteld met vertegenwoordigers uit deze drie organisaties.  
Deze projectgroep bestaat uit:  

Roel Barelds; Beleidsmedewerker samenlevingszaken Gemeente Midden-Drenthe 
Harold Kamps; Jongeren- en opbouwmedewerker Welzijnswerk Midden-Drenthe 

Merel Smit; Jongerenwerker Welzijnswerk Midden-Drenthe 
Janny Buiter; Bestuurslid Dorpenoverleg Midden-Drenthe 

 
Daarnaast zijn twee talentvolle jongeren, Adinda Knevel en Robbert Oosting, bereid om 
mee te werken in de uitvoering en vormgeving van het project. Zij weten volgens ons het 
beste wat er past bij de jeugd. Zij hebben een logo ontworpen, een promotiefilmpje en een 

website gemaakt.  

 
Via de website www.up2youchallenge.nl kunnen de jongeren een vlog, film, animatie of 

presentatie met hun idee, insturen.  
De vorm hierin is vrij, als je het maar kunt presenteren. De beste ideeën krijgen budget 
en/of ondersteuning om het idee uit te kunnen voeren. We hopen met deze laagdrempelige 

methode de jeugd aan te sporen hun ideeën voor een mooiere leefomgeving in hun eigen 
dorp of buurt in te sturen.  

 
Ook via de pers zullen we dit project onder de aandacht brengen bij de jeugd en de overige 
inwoners van onze dorpen en buurtschappen in Midden-Drenthe. 

Vanaf september zullen we zelf de jeugd zo veel mogelijk proberen te benaderen via de 
sociale media kanalen om een grote respons te krijgen op dit project.  

 
We denken op dit moment nog na over een leuke, feestelijke, afsluiting van het project, 

waarbij we alle ideeën die we kunnen realiseren, samen met de jeugd gaan presenteren.  
We hopen veel leuke, bijzondere, gekke, creatieve filmpjes te mogen ontvangen, zodat er 

veel mooie ideeën voor en door de jeugd gerealiseerd kunnen worden! 

 
Jullie kunnen ook contact opnemen met het bestuur van Plaatselijk Belang en wij helpen 

jullie dan verder. 
 
Stand van zaken pad langs de Haarweg 

We worden als Plaatselijk Belang regelmatig gevraagd wat de status is van het pad langs 
de Haarweg van de Mantingerweg tot aan het fietspad naar de Hoogeveenseweg. We 

kunnen melden dat de gemeente er geld voor gereserveerd heeft, wat helaas net te weinig 
is, zelfs nadat we hebben aangeboden om de dingen uit te voeren die we als dorp kunnen 
uitvoeren. Voor het ontbrekende stuk budget zal er de nodige toestemming binnen de 

gemeente gegeven moeten worden, voordat we echt kunnen gaan beginnen met het pad. 

 
Met vriendelijke groet,  
Bestuur Plaatselijk Belang ‘de Vooruitgang’ 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjG6oK0gpHXAhUJblAKHRP7DDYQjRwIBw&url=http://www.kontaktnieuwbalinge.eu/2012/04.htm&psig=AOvVaw2XDA6R0cXEvgodutEfbOfs&ust=1509201113133988
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IKC meester Siebering  
Groep 3 / 4 
 
Hallo allemaal! 

 
Deze keer zijn wij aan de beurt om een stukje 
te schrijven in Kontakt.  

 
 

Wij willen jullie graag een kijkje geven in onze klas.  

Daarom hieronder een aantal foto’s waarbij we beschrijven wat je ziet.  
 

  
 
                                                                                                           

 
 

 
 
 

Wie: Groep 4 en 5, Meester Johan (Stagiair) 
 
Wat: Les kaartlezen 
 
Waar: In ons lokaal 
 
Wanneer: Op de maandagmiddag, dan werkt groep 3 
bij juf Miranda tot de kerstvakantie 
Waarmee: We hebben geleerd om google maps te 
gebruiken op de Chromebooks 

Wie: - 
 
Wat: Een deel van ons raam 
 
Waarom: Je ziet de huisjes die passen bij de 
leesmethode van groep 3. Dat is Lijn 3 en gaat over 
een bus die ons meeneemt door letterstad. Bij elke 
halte leren we nieuwe letters en woorden. Daarboven 
hangen de luchtballonnen van groep 4. Deze 
ballonnen hebben 10 vakken en als je een tafel kent 
dan toetsen we deze en mag je een sticker plakken. 

Wat: Onze doelenmuur 
 
Waar: In ons lokaal 
 
Waarom: Op deze muur kunnen wij, maar ook 
onze ouders, zien met welke blokken en thema’s 
wij bezig zijn en wat we op dit moment leren.  
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjar6qag5HXAhXNPFAKHfWmBKUQjRwIBw&url=http://meestersieberingschool.nl/&psig=AOvVaw3upRR-TNlQe0EoXUib83Pn&ust=1509201326705542
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Hopelijk vonden jullie het leuk om een kijkje in onze klas te nemen!  
 
Groetjes van groep 3 en 4 (en een klein beetje van 5),  
 
Juf Tanja, Juf Irma, Jur Mirjan en Meester Johan 

 

Wie: Groep 3  
 
Wat: Zelfstandige verwerking lezen 
 
Waar: In ons lokaal 
 
Wanneer: Na de uitleg en het taakwerk 
 
Waarmee: We hebben veel materiaal waarmee de kinderen op 
hun eigen niveau de verwerking van het leren lezen kunnen 
doen. Wanneer al het werk dat moet af is, kunnen ze kiezen 
uit verschillende spelletjes, leesboeken en magnetische 
letterdozen of stempelsets.  

Wie: Groep 3 met groep 7/8 
 
Wat: Tutorlezen 
 
Waar: In de centrale hal 
 
Wanneer: Dinsdag en donderdag 
 
Waarom:  Een aantal kinderen van 
groep 7 en 8 lezen 2x per week een 
kwartier met groep 3. Ze oefenen 
dan letters, tempolezen van 
woordrijen en lezen van zinnen.   

Wie: Groep 4 en meester Johan 
 
Wat: Rekenen 
 
Waarmee: Wisbordjes tijdens de instructie 
 
Waarom:  We gebruiken wisbordjes 
waarop de kinderen allemaal het antwoord 
van een centrale vraag noteren. Na 
controle wissen ze dit uit voor een nieuwe 
vraag.   
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Een herfstpuzzel 
 
 

 
  

https://mega.nz/#!BBAR3KxR!ZOIIbByNrj5ltcwND0MpaUYnJwDGYqf232IRvQ0lHEU
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Pubquiz zaterdag 2 december 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Wanneer: Zaterdag 02-12-2017 
 

Waar: Dorpshuis de Heugte 

 
Tijdstip: Quiz duurt van 20:30 uur tot +/- 23:30 uur  (zaal is om 20:00 uur open) 

 
Kosten: 10 euro per team, een team bestaat uit 4 á 5 personen 

 
Na het succes van de vorige keer zijn we er binnenkort weer met de pubquiz!  

De categorieën houden we nog even geheim maar we kunnen wel beloven dat het 

makkelijker wordt dan de afgelopen keer!  
 

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: 0646822533 
Richard van den Bosse: 065132908 

 

 
 

Wilt u adverteren in Kontakt? 
 

Dat kan! 
 

Mail naar redactiekontakt@outlook.com 
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Sinterklaas bij de kinderclub  
 
Hallo allemaal,  

 
Op vrijdag 1 december vieren we met de kinderclub weer het Sinterklaasfeest in het 

dorpshuis! Kom jij ook?  
 
Het begint rond 16.00 uur tot 18.00/18.30 uur.  

 
Na afloop eten we weer lekker patat met elkaar.  

 
Neem je €1,50 mee?  

 
We hebben er zin in!   

 
De pieten willen natuurlijk heel graag weten wie er allemaal komen. Dus wil je het briefje 
invullen en inleveren bij: Manuela Mulderij, Vosseveen 18 of Tjitske Bruinenberg, Haarweg 
39.     

 
LET OP: Dit jaar is het Sinterklaasfeest voor alle kinderen van 0 – 12 jaar! Ook papa en 
mama kunnen gezellig mee komen. In het dorpshuis kunnen ze een kopje thee of koffie 

kopen.   

 
Graag opgeven voor 24 november 2017. 

________________________________________________________________________  

 
    SINTERKLAASFEEST – OPGAVEBRIEFJE – 1 DECEMBER 2017 

 
Ja! Ik kom ook op 1 december!  
  
Naam: _________________________________  

 
Leeftijd:________________________________  
  

  
Naam: _________________________________  

 
Leeftijd:________________________________  
  
  

Naam: __________________________________  

 
Leeftijd: ________________________________  

 
  
Naam: __________________________________  

 
Leeftijd: _________________________________  

 
  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwilhanihpHXAhUIUlAKHUayBLYQjRwIBw&url=https://www.pinterest.com/pin/350295677243738747/&psig=AOvVaw2yRKW1tnM96htA_9Iu7Zxt&ust=1509202281712582
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Black Light Party jeugd- en tienersoos 
 

 
 

Jeugdsoos Kentucky en Tienersoos Teenspirit organiseren een 
Black Light Party. 

 
Wanneer: Zaterdag 18 november 2017 

Waar: De soos in de Heugte 
Hoe laat: 20.00 uur. (Tot 22.00 uur is er geen alcohol, na 22.00 uur kan er alcohol 

gedronken worden, vanaf 18+) 

 
Voor wie: Tieners, jeugdigen en iedereen die van een party houdt. 

 
DJ: verrassing 

Trek iets wits aan en zie de effecten. 

 

 
 

___________________________________________________________ 
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Kerstconcert in de Heugte 

         Het koor bestaat uit 45 zangers, 5 muzikanten en een gekwalificeerde dirigent! 

 
KERSTCONCERT 

ZALENCENTRUM / DORPSHUIS “DE HEUGTE” 

NIEUW – BALINGE 
ZONDAG 17 DECEMBER 2017 

 
AANVANG: 14.00 uur, ZAAL OPEN 13.00 uur! 

Kaarten in de voorverkoop € 3,50 p.p.  

(bij José of in de Heugte) 
 inclusief kopje koffie / thee!   

Aan de zaal € 4,50 p.p.  

_____________________________________________________________________________________ 
 

Sinterklaas is in aantocht… 
 

  

http://www.welke.nl/photo/ptd/Sinterklaas-Loesje.1396795250
http://media-cache-ak0.pinimg.com/736x/e4/73/45/e473451cb99e4f32c05c76be1c7f6b43.jpg
http://www.welke.nl/photo/Ierus/Deze-is-toch-echt-ge-wel-dig.1363291269
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Ingezonden verhaal 

 

GEDACHTEN OP EEN WOENSDAGMORGEN 

-Ergens op de wereld, op een plek die niemand kent, 

Hangt eindeloze vrede, waar ik heel soms ben. 
 

-Ergens heel diep in die blauw-groene zee 
Drijft ook een groot plastic wonderland mee. 
 

-Wees zuinig op jezelf, je bent de enige. 
 

Die laatste vind ik eigenlijk wel een goeie. Je moet ergens beginnen tenslotte. En nu er 
eindelijk een echt kabinet schijnt aan te komen, niet te geloven zeg, probeer ik toch die 
nieuwe mensen te leren kennen. Ik vind het hoe dan ook van iedereen dapper dat ze hun 

nek durven uitsteken. Weer een vrouw op Defensie! Minister Ank Bijleveld. Da’s een goeie, 
denk ik. Haar vader was beroepsmilitair, dus het zat er al in. En ze was al Commissaris van 

de Koning in Overijssel, petje af, zeker nu ik hoor dat ze ook Burgemeester van Hof van 
Twente is geweest. En Staatssecretaris in Balkenende-IV, ik geef het je te doen. Ze leidde 
in Overijssel ook nog de VVD/D66/ CU/CDA-coalitie. Je zou zeggen: een vrouwelijke 

houwdegen, maar ze schijnt ook nog een warme persoonlijkheid te zijn. Ben héél 
benieuwd! Wordt bijgestaan door Barbara Visser, Staatssecretaris van Defensie. Nou, die 

kan ze gebruiken, dat is een eigenwijze vrouw die niet snel ophoudt! Een bijtertje, goed zo! 
Twee vrouwen op Defensie, heel bijzonder eigenlijk. De leukste die er bij is lijkt me Kajsa 

Ollongren, wordt minister van Binnenlandse zaken en Vice-premier! Ze lijkt me fris en 
enthousiast. Was stilletjes de rechterhand van Rutte, stond jaren zij aan zij van hem om 
hem snel wat aanwijzingen toe te fluisteren waar hij dan nog wat mee deed ook. Ik hou 

wel van die Scandinaviërs, haar moeder is een Zweedse en haar vader heeft een hele rij 
Finnen in zijn voorgeslacht. Als je haar aan ziet komen lopen op de foto, zie je dat ze er zin 

in heeft. Tja, allemaal vrouwen tot nu toe, en hier komt er nóg een: Carola Schouten, 
Minister van Landbouw, en Vice-premier! Ook al weer eentje die het goed kan vinden met 
Rutte. Dat vind ik knap. Ze kan hem corrigeren zonder ruzie te krijgen. Kijk, daar heb je 

nou wat aan. Een fantastische meid als je bedenkt dat ze naast al haar bezigheden ook nog 
haar zoon helemaal alleen opvoedt! Zorgde met haar moeder en zussen voor de Brabantse 

boerderij toen haar vader in een landbouwmachine was gevallen en stierf. Wat erg, 
trouwens. Sterke Brabantse schouders, daar heb je er meer van, en ik kan het weten want 
daartussen ben ik opgegroeid. Een politiek talent, zeggen ze. En ik ben geneigd dat te 

geloven. Sterke vrouwen allemaal!  
 

Hierboven staat ook iets wat me al heel lang ongelukkig maakt. Die eilanden van plastic in 
zee! Dus meteen gekeken wie daar iets over te zeggen gaat krijgen. Héél belangrijk 
natuurlijk, vooral nu we zo’n minkukel in Amerika hebben, zeker op dit terrein. Dat wordt 

Eric Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat. Schijnt een onverwoestbaar 
humeur te hebben. Nou, dat kan die gebruiken daar. Hij houdt van zeilen, dus ook van de 

natuur. Ergo: hij zit daar op de goeie plek. Maar ook een heel moeilijke plek. Wordt 
gelukkig bijgestaan door Mona Keizer, die Staatssecretaris van Economische zaken en 
Klimaat wordt. Schijnt een zeer vasthoudende dame te zijn, hield zich altijd al met het 

milieu bezig. Wat ik sympathiek vind, is dat ze ook nog vrijwilliger in de gehandicaptenzorg 
is. En dat met vijf zoons! Vijf! Hoe krijg je het voor mekaar! Ik vind drie al een heleboel. Ze 

komt uit Volendam en ontmoette haar geliefde op haar zestiende. O, vandaar, misschien 
zijn ze vroeg begonnen. Maar kennelijk iemand met een heleboel energie, dat kan je 
gebruiken op zo’n belangrijke post in het kabinet. Zet ‘m op, Mona! Dat is een klus om je 

tanden in te zetten! Hou je haaks, zegt mijn zus van 90 dan. En zo is het. En dan hebben 
we Wobke nog. Nee, geen vrouw, een kritische man die de boel goed in de gaten houdt als 

factchecker. Een belangrijke eigenschap voor een Minister van Financiën. En hij laat zich 
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niet zomaar voorbij lopen, anders hield hij niet van schaatsen, hardlopen en 
bergbeklimmen. En weet u wat u niet wist? Dat hij de enige CDA-bewindsman is, die vóór 

het juridisch ouderschap voor lesbische paren is, en vóór het verbod tegen 
weigerambtenaren. Heel goed! Wobke Hoekstra heet hij. Wat me ook een goeie lijkt, dat is 

Bruno Bruins, Minister van Volksgezondheid, een uiterst belangrijke plek. Dat hij al 
Staatssecretaris van Onderwijs was, siert hem, want wat is er nu belangrijker dan 

onderwijs? Hij is daarnaast ook lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Lezen en 
Schrijven. En wie had dat gedacht? Hij betaalde zijn studie met biertappen in het Skopje in 
Beilen. Dus dat zat er al jong in. Zijn maatje Paul Blokhuis, Staatssecretaris van 

Volksgezondheid, kijkt op de foto nogal boos. Maar misschien had hij zijn dag niet, het zijn 
ook maar mensen, moet je denken. Het fijne aan hem is dat hij de zorg en de bijbehorende 

problemen goed kent en een doorzettertje is. Heeft vier kinderen! Dat valt me toch op, 
hoor, al die kinderen. Bahalve de 4 van Paul tel ik er 4 van Wouter Koolmees, Minister van 
Sociale Zaken, (u weet wel, die zijn haar paars verfde bij het eerste paarse Kabinet), Arie 

Slob, Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, ook al 4, Sigrid Kaag, een hele 
drukke dame, ja hoor, 4 kinderen! En wie had dat gedacht, Ferdinand Grapperhaus, 
minister van Justitie en Veiligheid, niet minder dan 4, en dan zou ik Wobke nog vergeten, 
4! Ze kunnen er wat van! Hopelijk gaan al die kinderen er niet onder lijden. Wie me verder 
nog opvalt is Hugo de Jonge, de nieuwe Minister van Volksgezondheid, tevens Vice-

premier. Dat is er zo één die, als zoon van een dominee, reuze zijn best deed op de PABO 
en daarna nog de opleiding voor schoolleider van het primair onderwijs. En dan, op zijn 

40e, op zo’n hoge post! Dat vind ik knap. En hij durft ook nogal wat! Vorig jaar bepleitte hij 
verplichte anti-conceptie voor kwetsbare moeders. Je kunt het ermee eens zijn of niet, 
maar deze  jonge nieuwe bewindsman is niet bang om opzienbarende voorstellen te doen. 

Sommige kinderen hebben het recht om niet geboren te worden, is zijn mening. Tja, je 
kunt het erover hebben! Ik ga hem zeker volgen. Net als alle anderen. Ik vind eigenlijk dat 

het er veelbelovend 
uitziet. En spannend. Wat 
mijn verdere gedachten 

op de woensdagmorgen 
betreft, daarvan is de 

plek van de Vrede 
natuurlijk het 
allerbelangrijkste. Een 

reden om onze nieuwe 
bewindslieden heel veel 

wijsheid toe te wensen. 
Hup allemaal, naar de 
Koning! En heel veel 

succes er mee! 
 

P.S.: Op dit plaatje denk 
je een vaasje te zien. 

Maar dat is natuurlijk niet 
zo. Het zijn gewoon een 
heleboel kabouters die 

staan te smiespelen over 
een nieuw fris idee van 

Hugo de Jonge. Nou 
jongens, doe je best 
maar!  
 
 

Alexandra van’t Veer      
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Oudejaarsvolleybal GJVV 

 
________________________________________________________________________ 

 

Activiteit in de kroeg 
 
11 november is de dag... 

 
... dat je met je lampion naar de kroeg toe mag!  
 

Volwassen snoepjes zijn geregeld!  
Oefen alvast je mooiste liedje en wie weet krijg je wat lekkers! 

#shotjes  
 
Het barpersoneel staat vanaf 22.00 uur voor u klaar!  

 

__________________________________________________________________ 
 

Vrijwillige bijdrage Kontakt 

 
Langs deze weg willen we alle gulle gevers en 
onze collectanten heel hartelijk danken voor hun 
giften en inzet. Op deze manier kunnen we, 

samen met onze adverteerders, weer een jaar 
invulling geven aan ons mooie dorpsblad Kontakt! 

 
Heeft u één van de collectanten gemist en wilt u toch iets geven? U kunt uw bijdrage 
overmaken op IBAN: NL78 RABO 0369 4004 53, t.n.v. Plaatselijk Belang, o.v.v. vrijwillige 
bijdrage Kontakt of afgeven bij Evelien Sok, Boekweitstraat 3 te Nieuw-Balinge. 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiwzIj8jZjXAhWLmLQKHUeoBgIQjRwIBw&url=http://www.vrijebasisschoolmariadal.be/lagereschool/index.php/component/content/?view%3Dfeatured%26start%3D15&psig=AOvVaw1a-K_ZXdttGo3Khk61pCIm&ust=1509444728120760


Dorpsblad Kontakt 2017 29 

 

  



30 Dorpsblad Kontakt 2017 

 

  



Dorpsblad Kontakt 2017 31 

 

Nieuws van Bi’j Oons 
 
Dag iedereen, 

 
Deze week even geen berichtje voor de grote 
mensen, maar voor de kinderen in Nieuw-
Balinge. We zijn al een aantal maanden in 

overleg met de Sint en zijn pieten. We hopen 
op een samenwerking met Sinterklaas, zodat 

we een leuke actie kunnen houden tijdens het 
sinterklaasfeest. Zodra hier meer over 
bekend is, hoor je dat vliegensvlug!  

 
Zet daarnaast in je agenda: 16 december kerstmarkt op het parkeerterrein van Bi'j Oons! 
Er zijn al diverse aanmeldingen. Onder andere Ladybug staat er met een kraam vol mooie, 

sfeervolle kerststukjes, daarnaast staat er een kraam met kaas en stroopwafels voor 
Gambia. 

 
Je kunt je nog steeds aanmelden voor een stand via telefoonnummer: 06-25390885. Je 
kunt ook op eigen gelegenheid een stand regelen, maar dan horen we dit graag. 

 
Menu voor de maand november en december: 

 

 

 

 

 
 
 

Steeds meer mensen weten ons theehuis te vinden op vrijdagavond, geweldig!  
 

Opgeven kan de donderdag ervoor via Facebook, of via telefoonnummer: 06-25390885. 
Vanaf 18:00 uur staat er dan een bord voor je klaar.  
 

Heb je een suggestie of aanvulling op het menu, dan horen we dit natuurlijk graag! 
 

Vriendelijke groet, 
 
Jan en Aukje 

 
  

10 November:   
Snert 

8 December:  
Patat met snack 

17 November: 
Stamppot boerenkool 

15 December:  
Chinese rijsttafel 

24 November: 
Diverse ovenschotels 

22 December: 
Gourmetten 

1 December:  
Rode kool met 
hachee 

29 December: 
Stamppottenbuffet 
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Zin in een uitdaging? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vacature bij Kits Primair 
 
Wegens groei van onze organisatie zijn wij op zoek 
naar: 

• Een ervaren schoonmaker/facilitair 

medewerker m/v voor 10 uur per week. 

Voor het schoonmaken van IKC Mr. Siebering te Nieuw Balinge/IKC De Zuiderenk te 

Wijster. 

Meer informatie over de organisatie en de vacature is te vinden op onze 
website: www.kitsprimair.nl.  

Voor meer informatie over de vacature kunt u bellen met Grietje Meinen (medewerker 
P&O) bij Stichting Kits Primair: 0593-535107.  

 
Wij zien uw sollicitatie graag voor 15 november a.s. tegemoet via e-mailadres: 
sollicitatie@kitsprimair.nl.  

 
Wij hebben er alle vertrouwen in deze functie zelf in te vullen, acquisitie naar aanleiding van deze 

vacature is daarom niet nodig!  

http://innoludic.com/?start=20
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi-tP2Ah6LXAhVGAcAKHfYLAkgQjRwIBw&url=http://kitsprimair.nl/&psig=AOvVaw3SpPPk2p7Oobd8RXjXMUaJ&ust=1509786463790882
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Activiteitenkalender november / december 
 

 
 

 
 

     
 
 

 
 

NOVEMBER 
 
11 november Sint Maarten in de kroeg 

 
15 november Oud papier 

 
17 november Klaverjassen ijsvereniging 

 
18 november Black Light Party jeugd- en tienersoos 
 

18 november Dansavond de Heugte 
 

22 november Ledenvergadering ijsvereniging 
 
25 november Bingo de Heugte 

 
 

DECEMBER 
 
1 december  Klaverjassen ijsvereniging 

 
1 december  Sinterklaasfeest Kinderclub 

 
2 december  Winterfair 15-19 uur Geref. Kerk  
                            Drostenraai Noordscheschut 

 
2 december  Pubquiz de Heugte 

 
15 december Klaverjassen ijsvereniging  
 

16 december Kerstmarkt Bi’j Oons 
 

17 december Kerstconcert de Heugte 
 
29 december Klaverjassen ijsvereniging  

 
29 december Oudejaarsvolleybal GJVV 

 
30 december Bingo de Heugte  
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Huisartsen 

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur: 
• Huisartsenpraktijk Noordscheschut 

   Mevr. Dahler 

   Tel. (0528) 741012 

• Huisartsenpraktijk Ettenheim 

   Mevr. Damman 

   Tel. (0528) 745060 

• Huisartsenpraktijk Hollandscheveld 
  Dhr. Miellet/Dhr. Veenhouwer 

  Tel. (0528) 34 12 19 

• Huisartsenpraktijk Elim 

  Dhr. Mors/Dhr. Brugman 

  Tel. (0528) 35 12 12 

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 

 

Openingstijden Gemeentehuis 

• Westerbork, B.G. van Weezelplein 10 

  Dinsdag van 8.30 tot 12.00 

 

• 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 

 

Fysiotherapie 

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 

Weekenddiensten 

Voor het rooster van de weekenddiensten van 

tandarts, apotheker, dierenarts, Icare, Bureau 

Slachtofferhulp en de Stichting Welzijnswerk zie 

bladzijde 2 van de (huis-aan-huis) 

woensdageditie van de Hoogeveense Courant  

 
Preekrooster 2017 

Chr. Geref. Kerk Nieuw-Balinge 

 

● Zondag 12 november    

9.30 uur Ds. C. Cornet  

14.30 uur Ds. C. Cornet 

● Zondag 19 november    

9.30 uur Ds. A. den Boer  

14.30 uur Ds. A. den Boer 

● Zondag 26 november    

9.30 uur Ds. C. Cornet  VHA 

14.30 uur Ds. C. Cornet 

● Zondag 3 december    

9.30 uur Ds. C. Cornet HA 

14.30 uur Ds. C. Cornet 

● Zondag 10 december    

9.30 uur Ds. G. van de Groep  

14.30 uur Ds. G. van de Groep 

● Zondag 17 december    

9.30 uur Ds. C. Cornet  

14.30 uur Ds. C. Cornet 

 
 

Wijzigingen voorbehouden. In de ochtend is er 

oppas voor de kleinsten in het jeugdgebouw ‘Het 

Anker’. 

 

Preekrooster 2017 

Ned. Hervormde Kerk Nieuw-Balinge 

 
● Zondag 12 nov. (VHA) 

10:00 uur ds. J .W. Goossen (Vriezenveen) 

15:00 uur ds.  A. v. Herk (Hasselt) 

● Zondag 19 nov. (HA) 

10:00 uur ds. J. Harteman (Kampen) 

15:00 uur ds. J. Harteman (Kampen) 

● Zondag 26 nov.  

(laatste zondag kerkelijk jaar) 

10:00 uur prop. M.G.M. Mudde  (Nijkerk) 

15:00 uur dr. C. v. Sliedregt (Nunspeet) 

● Zondag 3 dec. (1e Advent) 

10:00 uur ds. P. Vermeer (Wezep)  

15:00 uur ds. H.A. v.d. Pol (Wierden) 

● Zondag 10 dec. 

10:00 uur ds. J.A.A. Geerts (Zalk-Veecaten) 

15:00 uur ds. J. Boer (Ermelo) 

● Zondag 17 dec. 

10:00 uur ds. J. den Dikken (Nunspeet) 

15:00 uur ds. W.C. Polinder (Kamperveen) 

 
Wijzigingen voorbehouden. In de ochtend is er 

oppas voor de kleinsten in de consistorie bij de 

kerk. 

 

Gym 55+ers in Dorpshuis de Heugte 

 

Dinsdag van 9.15 uur tot 10.00 uur, 

Loop gerust eens binnen! 

Koersbal in Dorpshuis de Heugte 

 

Woensdag van 9.30 uur tot 11.30 uur. 

Nieuwe leden zijn welkom! 
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Ophaalschema containers       

14-11  GRIJS            06-12  ORANJE 

15-11  GROEN          12-12  GRIJS 

22-11  ORANJE         13-12  GROEN 

29-11  GROEN          20-12  ORANJE 

Contactgegevens Humanitas  

• Midden-Drenthe 

   midden-drenthe@humanitas.nl 

• Zuid-Drenthe 

   zuid-drenthe@humanitas.nl 

• Tel. (0528) 27 79 92 | www.humanitas.nl 

Oud Papier 

Oud papier wordt opgehaald door de mr. 

Sieberingschool op 15 november, 10 januari, 14 

maart, 16 mei, 11 juli, 12 september, 14 

november. 

 

Vanaf 17.00 uur wordt het oud papier met een 

pers/kraakwagen opgehaald. Het verzoek om 

het papier gebundeld, in dozen of in de daarvoor 

bestemde container, aan de weg te zetten. De 

handvatten van de container naar de weg toe 

zetten. Voor de Breistroeken geldt; het papier 

langs de hoofdroute zetten!  

Ophalen grof vuil of container stuk? 

Gemeente Midden Drenthe: (0593) 53 92 22 

 

Grof vuil brengen naar: Milieustraat Beilen, 

Eursing 2a: maandag gesloten, dinsdag en 

vrijdag geopend van 8.00-12.00 en 13.00-

15.00, woensdag en donderdag geopend van 

12.30 tot 15.00, zaterdag geopend van 8.00 tot 

12.00.  

www.middendrenthe.nl > Afvalwijzer 

 

 

 

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  

 

Belangrijke telefoonnummers 

Ziekenhuis Hoogeveen (0528) 28 62 22 

Diaconessenhuis Meppel (0522) 23 33 33 

Ziekenhuis Emmen  (0591) 69 19 11 

Ziekenhuis Assen  (0592) 32 55 55 

UMCG Groningen  (0503) 61 61 61 

Isala klinieken Zwolle (0384) 24 50 00  

Martini Ziekenh. Groningen (0505) 24 52 45

  

 

Zorginstellingen: 

Derkshoes Westerbork (0593) 33 33 66 

Altingerhof Beilen  (0593) 53 53 00 

Weidesteyn Hoogeveen (0528) 28 61 11 

WZC Beatrix Holl.veld (0528) 34 82 48 

Jannes v/d Sleedenhuis Hgv (0528) 26 69 44 

De Westerkim Hoogeveen (0528) 26 40 38            

WZC Olden Kinholt Hgv (0528) 26 32 88 

 

Trombosedienst 

Iedere dinsdagmorgen in Dorpshuis de Heugte. 

 

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 Nieuw-

Balinge 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 

 

• Uitvaartverzorg(st)er:  

  mevr. E. Otten / dhr. P. van Slochteren 

 

• Penningmeester/Ledenadministratie:  

   dhr. H. Mulderij, Molenweg 30, 7936 PB 

   Tiendeveen. Tel. (0528) 76 40 00 

 

• Voor vragen of doorgeven van wijzigingen: 

    info@uitvaartvereniging-nieuweroord.nl 

 

• Informatie over de vereniging: 

   www.uitvaartvereniging-nieuweroord.nl 

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: 

 

Peter Kroezen 

Meeuwenweg 5 

Nieuw-Balinge  

Tel. (06) 52 40 79 66 

E-mail: peter.kroezen@crewson.nl 

______________________________________ 

Buurtpreventie App 

 

Wilt u lid worden van de buurtpreventie 

WhatsApp groep? Neem contact op met Martin 

Wind: 06-30939420 

 

http://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  Tel. (0528) 32 13 23 

Penn. Raymond Peters Tel. (0528) 32 18 09 

Secr.  

Lid Manuela Mulderij Tel. (0528) 22 12 51 

Lid José Post  Tel. (0528) 32 13 54 

Lid Mariska Brookman Tel. (06) 13 74 87 43 

Lid Wout Strijker  Tel. (06) 51 35 23 48 

Vertegenwoordiger van het schoolteam: 

Tel. (0528) 32 13 55 

 

(Peuter)opvang bij Kindcentrum 

Siebering (0-12 jaar) 

 

*Voor opvang voor uw kinderen of 

voorbereiding op school. 

*Maandag-, woensdag- en vrijdagmorgen, 

8:30-11:30; peutergroep van 2 tot 4 jaar; 

voorbereiding op de basisschool.  

*In het schoolgebouw waardoor de kinderen 

gewend raken aan de omgeving. Ook 

worden er gezamenlijke activiteiten met de 

school gedaan.  

*We bieden ook: (verlengde) kinderopvang, 

(alle dagen van 07:00 uur tot 18:00 uur), 

BSO (buitenschoolse opvang) (voor school 

aan en/of na 14:00 uur) en vakantieopvang, 

voor opvang alleen in de vakanties. 

 

Op de BSO en de kinderopvang kunnen 

kinderen vrij spelen, maar werken wij ook 

met programma’s. Zo is er voor de BSO het 

lifestyle programma met leuke activiteiten 

en werken we op de opvang uurtjes ook met 

het programma Uk en Puk. 

  

Er zijn verschillende opvang mogelijkheden, 

kijk daarom voor meer informatie op 

www.kitsprimair.nl of kom eens gezellig 

langs voor informatie en om een kijkje te 

nemen op de groepen. 

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. 

 

 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 

 

Maandag   09.00 – 12.00 uur 

Dinsdag   09.00 – 12.00 uur 

Woensdag   09.00 – 12.00 uur 

Vrijdag   16.30 – 20.00 uur 

Keuken   16.30 – 19.00 uur 

Zaterdag   22.30 – 01.30 uur 

Keuken Bingo  20.30 – 23.30 uur 

Zondag   17.00 – 21.00 uur 

Keuken   17.00 – 19.30 uur 

 

Snacks kunnen op vrijdag en zondag ook telefonisch 

besteld worden: (0528) 32 13 00. 

 

Verder is het dorpshuis op alle dagen geopend op 

afspraak, voor diverse activiteiten. 

S.V. Nieuw-Balinge 

 

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. 

 

Voor meer info kunt u zich wenden tot het 

bestuur: 

Evelien Sok (voorzitter) 

Inge Tump (afdeling jeugd) 

Winfred Sallomons (wedstrijdsecretaris) 

Harry Hurink (penningmeester) 

Netty Jager (ledenadministratie) 

Miranda Schutte (scheidsrechtercoördinator) 

Lo Dijkstra (leden) 

 

Website: www.svnieuw-balinge.nl 
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Bestuur: 

Voorz. Evelien Sok  Tel. (0528) 32 14 82 

Penn. Fia Jager  Tel. (0528) 32 12 24              

Secr. Delia Slomp  Tel. (0528) 32 10 11  

Lid Heidi Koekoek Tel. (0528) 32 10 24 

Lid      Mariska Schonewille   

 

MAANDAG; Volleybal 

Dames recreanten 3           19.00 – 20.00 

DINSDAG; Volleybal 

Herenvolleybal (16+)          20.30 – 21.30 

WOENSDAG; Volleybal 

Dames Recreanten 1  19.30 – 20.30  

DONDERDAG; Volleybal 

Dames Recreanten 2  19.30 – 20.30  

DONDERDAG:  gymnastiek  

1e groep, vanaf 4 jaar 17.15 –  18.00  

2e groep   18.00 – 18.45 

3e groep                            18.45 – 19.30 

 

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! 

 

Welzijnswerk Midden-Drenthe 

Welzijnswerk is er voor alle inwoners van de 

gemeente Midden-Drenthe. U kunt met al 

uw vragen op het gebied van wonen, welzijn 

en zorg bij ons terecht. Maar ook met 

vragen over bijvoorbeeld mantelzorg, 

vrijwilligerswerk en leefbaarheid. 

 

-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: 

 

*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.  

 

Elke 1e dinsdag van de maand knippen zonder 

afspraak tussen 18.00 en 19.30! 

 

Plaatselijk Belang ‘de Vooruitgang’ 

Het bestuur vergadert maandelijks en 1 keer 

per jaar wordt een ledenvergadering 

gehouden, waarin verslag wordt gedaan van 

de activiteiten van het afgelopen jaar. 

 

Vindt u dat het belang van uw dorp, ook uw 

belang is, word dan lid. De contributie 

bedraagt slechts €7,- per jaar. U kunt zich 

opgeven bij de secretaris, via 

secretaris.pb@nieuwbalinge.eu. 
 

Strijker en Strijker  

Technische groothandel en verhuurbedrijf.   

Tel. (06) 54 36 30 15 

 

Openingstijden winkel: 

Maandag   09.00 tot 18.00 uur 

Dinsdag t/m donderdag 08.00 tot 18.00 uur 

Vrijdag                              08.00 tot 17.30 uur 

Zaterdag   08.00 tot 16.00 uur 

 

Studio Tyara  

Praktijk voor therapie, massage en 

schoonheidsverzorging. 
Netty Jager. Tel. (0528) 32 17 17 

 

Maandag: overdag en ‘s avonds 

Dinsdag: overdag en ‘s avonds 

Woensdag: overdag 

Donderdag: overdag 

Vrijdag: overdag 

Behandeling op afspraak.  

 

Volkstuinvereniging Nieuw Balinge 

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

 

Info bij de secretaris: Gert Jan Prins. Tel.: 321174.  

 

Nieuwe leden zijn altijd welkom! 

 

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. 

 

Haarweg 91, Nieuw-Balinge.  

Tel. (0528) 32 13 84 

Website Nieuw-Balinge 

www.nieuwbalinge.eu 

Ziet u info die niet juist is of mist u iets? 

Laat het de redactie weten! 

 








