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FEBRUARI 2018    50ste JAARGANG, NR. 2    
 

 
Colofon 

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

Ramon van der Sleen        (06) 52 50 00 96 
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:  

 
Nieuws van de ijsvereniging. 
 

Een bericht van IKC meester 
Siebering. 

 
Het Valentijnsknutselen van de 

kinderclub gaat niet door. 
 
Een aankondiging van VDO. 

 
Een verslag van de snertloop. 

 
Er wordt carnaval gevierd in de 
Heugte. 

 
Een oproep van de bingogroep. 

 
Een bericht van de gemeente over 
afvalinzameling. 

 
Een nieuw raadsel plus de oplossing 

van de vorige keer. 
 
Een heerlijk zoet recept voor 

Valentijnsdag. 
 

Waar komt Valentijnsdag eigenlijk 
vandaan? 
 

Een enquête om uw sportbehoefte 
in kaart te brengen. 

 
 

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

 

 
 

 

Hoeveel  
verschillen  
zie je? 

 
 
 

 

 
 

 

Antwoord 
De verschillen die zichtbaar zijn, zijn de acht ontbrekende pootjes van de spin! We hadden 

drie inzendingen en de winnaar is Matthijs Vissia! Gefeliciteerd, de prijs komt zo snel 
mogelijk naar je toe! 
 

 
 

 
 
 

De prijsvraag voor de maand 
februari luidt als volgt: 

 
Tussen 2 elektriciteitspalen van 40 
meter hoog hangt een kabel van 

40 meter lang. De kabel hangt 20 
meter boven de grond. Hoe ver 
staan de palen uit elkaar 

 
 
 
 
 
Het antwoord op het raadsel 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: Frambozen-roomtaart 
 
Ingrediënten: 
  

2 gram boter    2 blaadjes gelatine 
6 middelgrote eieren   300 gram verse frambozen 

210 gram kristalsuiker   350 ml verse slagroom 
8 gram vanillesuiker   9 el crème de cassis likeur  
150 gram tarwebloem   2 el poedersuiker 

1 el maïzena     150 gram verse blauwe bessen 
1 tl bakpoeder 

 
Bereiding: 
 

Verwarm de oven voor op 180 

°C. Bekleed de bodem van de 

vorm met bakpapier en vet de 

vorm in. 

Breng een pan met water aan de 

kook. Hang er een iets kleinere 

kom of pan in, de kom mag het 

water niet raken. Doe de eieren, 

180 g suiker en vanillesuiker in 

de kom en klop in 10 min. met 

een mixer tot een luchtige, lichte 

massa. Neem de kom uit de pan 

en zeef de bloem, maïzena en 

bakpoeder erboven. Spatel er 

voorzichtig door. Schep het beslag in de springvorm en bak de cake in het midden van de 

oven in ca. 35 min. goudbruin en gaar. Neem uit de oven en laat in 1 uur helemaal 

afkoelen op een rooster. 

Week de gelatine 5 min. in koud water. Verwarm ondertussen 225 g frambozen met de 

rest van de suiker al roerend in een steelpan tot het puree is. Neem de pan van het vuur, 

knijp de gelatine uit en los al roerend op in de puree. Klop de slagroom stijf in een kom. 

Spatel de frambozenpuree er luchtig door. Zet tot gebruik afgedekt in de koelkast. 

Snijd de cake overlangs in 3 gelijke lagen. Besprenkel elke laag 3 el crème de cassis. Leg 1 

laag op een bord en verdeel er 1/3 van de frambozenroom over. Herhaal dit 2 keer. 

Verdeel de rest van de frambozen en de blauwe bessen over de taart. Bestrooi licht met 

poedersuiker. 

Variatietip: 

Eten er kinderen mee? Vervang de crème de cassis dan door frambozenlimonade. 
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Wandelvierdaagse Nieuw-Balinge 

 

Het duurt nog even, maar wij willen jullie alvast mededelen 
dat de wandelvierdaagse dit jaar gehouden wordt van: 

Dinsdag 29 mei tot en met vrijdag 1 juni.  

Noteer het alvast op de kalender of in de agenda! Verdere 

informatie volgt. 

Groeten,  

Het team van de Wandelvierdaagse 
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Carnaval  
 

Wanneer: 

Zaterdag 10 februari 
 

Waar: 
Kroeg Nieuw-Balinge 

 

Tijd: 
Vanaf 21:00 tot in de late uurtjes 

 
Entree: 

3 euro (dit is incl. shotje en 

borrelhapje) 
 

Voor wie het leukste verkleed komt hebben we natuurlijk een leuke prijs! 
_________________________________________________________________ 

 

Snertloop 2018 S.V. Nieuw-Balinge 

 
Op 6 januari vond de traditionele snertloop 
plaats. In totaal deden 55 lopers mee. 22 

deelnemers liepen de 5,7km. De snelste op 
deze afstand was Chris Schutte (24:15), de 

snelste dame was Hilde Wielink (31:51).  
 
Op de 9km was Richard van den Bosse de 

snelste loper (37:40). Karin Kwint kwam op 
deze afstand als snelste dame over de finish 

(43:58).  
 
In totaal 

liepen 6 
mensen de 

9 km.  
Verder deden er 9 mountainbikers mee en 18 
wandelaars.  
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Toneelstuk VDO 
  

Beste mensen, 

 
Het jaar is alweer om en ondertussen zijn onze spelers al een tijdje 

aan het repeteren voor de uitvoeringen. Ze hebben er zin in om 
weer op de planken te staan en hopen daarbij natuurlijk op een volle zaal met kijkers. We 

hopen jullie dan ook allemaal te begroeten op  
vrijdag 16 maart of zaterdag 24 maart 2018. 
 

Zoals u wellicht wel weet is de zaal open om 19.00 uur en beginnen we om 20.00 uur! 
Het toneelstuk wat gespeeld wordt is getiteld: Pak de koffers maar weer uit, schat! 

Een blijspel in 3 bedrijven door: Jan Tol en Astrid Baijs. 
Zeer leuk blijspel geschikt voor het hele gezin, alle leeftijden! 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Contributie VDO 

 

Beste leden van VDO, 
  

Wij zijn er best trots op dat we nog zoveel trouwe leden hebben bij VDO! Binnenkort 
komen ze weer bij u aan huis voor de jaarlijkse contributie/ondersteuning. Wij hopen dat u 
er zorg voor kunt dragen dat u geld in huis heeft om de contributie te kunnen betalen. Het 

is voor de ophalers erg vervelend als ze een paar keer langs alle adressen moeten. Wij 
hopen op uw begrip in deze? 

 
Alvast bedankt voor uw medewerking en heel graag tot ziens, binnenkort, in de 
Theaterzaal van Dorpshuis “De Heugte”! 

________________________________________________________________________ 

 

Nieuws van de Bingogroep!  
 
Op zaterdag 27 januari 2018 mochten wij vanuit de telling over de 

laatste 16 jaar de 20.000-ste bezoeker ontvangen! Dit was toevallig een 
vaste bezoekster en woont in ons dorp! Martha Prins was de gelukkige. 

 
Ze heeft van de Bingogroep een bos bloemen ontvangen en de volgende 
Bingo krijgt ze gratis een bingokaart en loten. Maar de leukste verrassing was natuurlijk 

wat onze sponsor aanbood: een minuut gratis winkelen bij de Jumbo in Beilen! Dit gaat 
binnenkort plaats vinden en uiteraard laten we u dan door middel van wat foto’s mee 

genieten! Dus wordt vervolgd. Ook de Jackpot van 300 euro is op deze eerste bingo avond 
van het nieuwe jaar gevallen! 
  

Heeft u ook zin in een gezellige bingoavond? U bent van harte welkom elke laatste 
zaterdag van de maand in ons dorpshuis!  

 
Zaal open 19.00 uur aanvang 20.00 uur! 
 

GEZOCHT: 
Wij zijn op zoek naar een persoon die het leuk vindt om te helpen bij de bingoavond. Die 

wordt altijd gehouden op de laatste zaterdag van de maand. Het is niet moeilijk maar wel 
belangrijk voor de controle dat alles goed verloopt. De avond vliegt voorbij! 

 
Voor vragen of meer informatie? E-mail: josepost4@hotmail.com   
Tel: 321354 of 06-13621011, of kom even langs aan de Robertusweg 16. 
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Puzzel 
 

 
___________________________________________________________ 

Bericht Ouderen onder Dak  
 
Beste 60 plussers, 

 
Tijdens het Kerstdiner spraken we over hoe gezellig het is, om bij 
elkaar te komen. Samen iets eten, of samen eten maken, een 

bloemstukje in elkaar zetten, of een spelletje of een muzikaal 
middagje houden, of andere creatieve uitingen doen. Er is zoveel mogelijk! Wij hebben 
toen aangegeven dat we er in 2018 op terug zouden komen. Bij deze dus! 

 
Wij nodigen jullie uit om gezellig bij elkaar te komen op donderdag 22 februari a.s. om 
14.00 uur in “ons” Dorpshuis! We gaan dan ook samen bekijken/bespreken wat we graag 

willen op deze bijeenkomsten. Dus als u al tips heeft neem ze mee, dan kunnen we de 
gezellige middagen samen invullen? 

 
Helaas is het wel noodzakelijk dat we starten met opgeven vooraf! Opgeven voor 19 
februari a.s. bij Laura Wielink, Jannie Wielink, Margot Kraijesteijn, Albert Wielink, Anneke 
Kroezen, Roelie Padding of José Post! We moeten wel weten hoeveel mensen er aanwezig 

kunnen zijn! 

 
Wij hopen op uw aller komst en maken er een super gezellige middag van! 

De kosten zijn € 2,- euro per persoon inclusief koffie/thee en iets lekkers! 
Iedereen is van harte welkom bij de start van de 60 + “huiskamer” bijeenkomst! 
 

Met vriendelijke groet en tot ziens. 
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Nieuws van de ijsvereniging  
 
 
Paaseieren zoeken 31 maart 2018 

Zaterdag 31 maart om 14.00 uur kunnen de kinderen uit Nieuw-Balinge 
op zoek naar verstopte eieren op de heide en het terrein van de 

ijsvereniging. Mocht je er vorig jaar niet bij geweest zijn, grijp dan nu je 
kans en kom eieren zoeken en je hebt vast en zeker een leuke middag. Er zijn prijzen voor 
verschillende leeftijdscategorieën. 

 
Na afloop van het eieren zoeken kunnen de kinderen in de kantine hun buikjes rond eten 
en drinken met een broodje knakworst en een glaasje ranja. 

Op de basisschool en op de peuterspeelzaal worden briefjes uitgedeeld om je op te geven. 
Degene die dit briefje niet ontvangen hebben kunnen zich ook opgeven bij Petra van der 

Weide, Voornweg 9, of via e-mail adres: ijsverenigingnieuwbalinge@hotmail.com. 
 
Paasverloting 2018 

Ook dit jaar houdt de ijsvereniging van Nieuw-Balinge een paasverloting. 
Er zullen in de periode van 12 tot 24 maart 2018 (week 11 en 12) dames en misschien 

heren bij u aanbellen om loten te verkopen voor de jaarlijks paasverloting. 
 
Ook dit jaar zullen er vele mooie prijzen te winnen zijn. De trekking van de verloting is na 

het paaseieren zoeken. Mede door de sponsoren en de verkoop van de loten zal het 
mogelijk worden dat er weer een flink aantal prijzen te verloten zijn.  

 
Nieuw bestuurslid gezocht 
Op de aankomende algemene ledenvergadering wordt er afscheid genomen van onze 

financiële man Ton Moret. Hierdoor ontstaat er een vacature binnen het bestuur.  
 

Ben je enthousiast en heb je vrije tijd beschikbaar en ben je ouder dan 18 jaar, dan ben jij 
wellicht de juiste man of vrouw waar we naar op zoek zijn. Uiteraard kun je goed met 
cijfertjes overweg.  

 
Het bestuur van de ijsvereniging bestaat uit een prettige club mensen om je heen die allen 

betrokken zijn. Lid van het bestuur zijn is een nuttige maar vooral ook erg leuke 
tijdsbesteding.  
 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de voorzitter Roelof Bisschop op 
telefoonnummer 06-50746052. 

 
Facebook 
Sinds dit jaar heeft de ijsvereniging ook een Facebookpagina. Hier wordt u op de hoogte 

gehouden van nieuws en evenementen die georganiseerd worden door de ijsvereniging. 
Ook zullen er regelmatig foto’s geplaatst worden van de diverse activiteiten. Bent u in het 

bezit van foto’s die u graag geplaatst wilt zien op de Facebookpagina, meldt het dan bij één 
van de bestuursleden. 

 
https://www.facebook.com/Ijsvereniging-Nieuw-Balinge 
 

Met vriendelijke groeten, 

 
Bestuur van de ijsvereniging Nieuw-Balinge 
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Nieuws vanuit de (peuter)opvang IKC 
Siebering 

 
Wij zitten met de peutergroep, kinderopvang en 

buitenschoolse opvang nu alweer een klein half 
jaartje in de school. Het bevalt ons super. Heel fijn 
ook ’s morgensvroeg en ’s avonds in het donker nu 

mooi in het zicht voor een veilig gevoel. Af en toe 
komt er een leerling vanuit de hogere groepen onze 

peuters voorlezen of even gezellig gluren en 
zwaaien als ze naar het toilet moeten, gezellig hoor. 
Het samenwerken met de collega leerkrachten is 

ook erg fijn. Heel fijn die korte lijntjes zodat we 
elkaar kunnen helpen zo af en toe. 

 
De thema’s  winter en de Nationale Voorleesdagen 
staan centraal in januari. De peutergroep werkt 

deze maand ook aan het Uk en Puk thema Hatsjoe!  
Dit is een thema over ziek zijn en doen we samen 

met de kleuters. Er lopen dokters en zusters door de klas en we hebben een echte  
stethoscoop te leen en dus kunnen we elkaars hartje 

beluisteren!  
 
Wij hebben ook weer nieuwe aanmeldingen gekregen 

voor de kinderopvang en de buitenschoolse opvang. Er is 
dan nu ook al een mooie groep van 7 kinderen op de 

naschoolse opvang, erg gezellig natuurlijk zo’n hele 
groep bij elkaar. 
Ook voor en na de peutergroep komt er al een aantal 

kinderen bij ons spelen en een broodje eten. 
Tijdens de BSO uurtjes werken wij vanuit het lifestyle 

programma aan het thema techniek en wetenschap. We 
gaan met de kinderen onder andere nog slijm maken en 
proefjes doen. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Tijdens schoolvakanties maken we ook er 

altijd leuke dagen van. Zo gaan wij ook met 
regelmaat op stap. We bezoeken bijvoorbeeld 
een speeltuin of een dierenparkje. Ook eten 

we dan natuurlijk wat lekkers, zoals tosti’s, en 
maken we geregeld cup cakes of koekjes. 
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Paasbult aan de Koolveen 2018 
 
Ook dit jaar gaat het hek vijf zaterdagen open, en dan alleen ‘s morgens.  
Van 8.30 uur tot en met 12.00 uur. Er is op de dag dat er brandhout gebracht kan worden 

toezicht aanwezig. Helaas is dit nodig, omdat er ieder jaar weer mensen zijn die denken 
dat dit de gelegenheid is om rommel in welke vorm dan ook kwijt te raken! Ons advies 

luidt: bespaar je de moeite want je moet het gewoon weer meenemen. In tegenstelling tot 
voorgaande jaren, is het niet meer mogelijk om een sleutel op te halen.  
 

Dit zijn de openingsdata: 
zaterdagmorgen    3 maart  

zaterdagmorgen  10 maart  
zaterdagmorgen  17 maart  
zaterdagmorgen  24 maart  

zaterdagmorgen  31 maart 
 

Prijs voor de mooiste paasbult! 
De gemeente wil de traditie van het branden van een paasvuur in stand houden. Om het 

branden van paasvuren uit oogpunt van overlast, hinder en milieuaspecten in goede banen 
te leiden heeft de gemeente een stimuleringsregeling ingesteld. 
 

Voor iedere maatschappelijke organisatie die een paasvuur organiseert, stelt de gemeente  
€ 200,- beschikbaar om er een mooi paasvuur van te maken. Daarnaast is er ook een prijs 

van € 200,- voor de mooiste paasbult van de gemeente. Een deskundige jury bepaald de 
winnaar. Na de paasdagen zorgt de gemeente voor het opruimen van de asresten.  
 

Er gelden uiteraard wel een aantal voorwaarden. 
1. Organisatoren moeten schriftelijk om toestemming vragen, dit kan tot uiterlijk 9 

februari 2018 
2. Alleen maatschappelijke organisaties, zoals boermarken, dorpsverenigingen, kerken, 

scholen enzovoorts, in de gemeente Midden-Drenthe, komen in aanmerking voor een 

vergunning. 
3. Organisatoren mogen het paasvuur alleen op tweede paasdag vanaf 19.30 uur 

ontsteken. 
4. Het paasvuur is uitsluitend bedoeld om uiting aan de paastraditie te geven. 
5. De aanvraag moet voorzien zijn van een plattegrond. De locatie wordt beoordeeld 

door de gemeente en brandweer. 
6. Er mag uitsluitend schoon, onbehandeld hout, stro- en snoeiafval verbrand worden. 

Ander afval boomstronken en stobben zijn niet toegestaan. Dreigt de paasbult een 
stortplaats voor ander afval te worden, dan is de vergunninghouder aansprakelijk 
voor het opruimen daarvan. Indien de vergunninghouder er alles aan gedaan heeft 

om het illegaal dumpen van afval te voorkomen, dan steekt de gemeente een 
helpende hand uit bij incidenten. 

7. De vergunninghouder is verantwoordelijk voor een degelijke opbouw van de 
paasbult. Richtlijnen hiervoor worden door de gemeente bij de vergunning verstrekt. 

8. De vergunninghouder is verantwoordelijk voor het naleven van de Flora- en 

faunawet. 
9. De vergunninghouder is wettelijk aansprakelijk voor alle schade toegebracht aan 

eigendommen van derden, die ontstaan door een direct gevolg van het opbouwen of 
branden van een paasbult. Vergunninghouders moeten zorgen voor een dekkende 
WA-verzekering, die anderen dan de organisatoren vrijwaart van alle aanspraken 

van derden voor genoemde schade. 
10.De vergunninghouder is verantwoordelijk voor het uitnodigen van zijn of haar 

doelgroepen en de plaatselijke bevolking voor het branden van een paasvuur. De 
vergunninghouder moet voldoende ruchtbaarheid aan het paasvuur geven.  
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11.Gedurende zes weken voor tweede paasdag mag begonnen worden met het 
opbouwen van de paasbult. De opbouw mag niet beginnen voordat toestemming 

voor de locatie is verleend.  
12.Mocht het ontsteken van de paasbult op tweede paasdag, om wat voor een reden 

dan ook niet gelukt zijn, dan dient er opnieuw een ontheffing aangevraagd te 
worden. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Midden-Drenthe, telefoon 
(0593) 53 92 22 
 

Met vriendelijk groet, 

 
Bestuur Plaatselijk-Belang “De Vooruitgang”. 

Mail-adres: secretaris.pb@nieuwbalinge.eu  

_____________________________________________________________________________________ 

 

                       Gefeliciteerd! 

 
Jan en Anneke Kroezen zijn op 25 februari 35 jaar getrouwd!  
 

Van harte gefeliciteerd met jullie trouwdag.  
 

Groetjes Michel, Marloes, Stefan en Linda.  
 
Ook namens Kontakt van harte gefeliciteerd! 

 

___________________________________________________________ 
Kinderclub Nieuw-Balinge 

 

Nieuwe datum! 
 
In verband de verwachte lerarenstaking op 14 februari vervalt onze Valentijns 
knutselmiddag. Maar we gaan nu op woensdag 21 maart knutselen met Jacqueline. 

 

Woensdag 21 maart 2018, van 15:00 uur tot 16:30 uur hebben we weer een leuke 
kinderclubmiddag. We gaan knutselen onder leiding van Jacqueline Zwiebel van 

Kreakracht. We gaan nog niet verklappen wat we gaan knutselen, want dat is een 
verrassing. Knutselen met Jacqueline is altijd leuk en gezellig! De kosten zijn € 1,50. Kom 
je ook?   

 
Geef je dan op voor 14 maart bij:  

Manuela Mulderij, Vosseveen 18 Nieuw Balinge 
Tjitske Bruinenberg, Haarweg 39 Nieuw Balinge 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Kinderclub 21 maart 2018 
 

Naam:_____________________________________________________________ 
 

Leeftijd:____________________________________________________________ 
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Nieuws van Bi’j Oons 

 
Dag iedereen, 
 
De korte dagen beginnen langzaam aan weer langer te 

worden! Tijd om ’s avonds er weer op uit te trekken! 
Goed om te weten is dat we iedere woensdagavond 

nog steeds het “Haak en breicafé” hebben in ons 
theehuis. Iedereen die zin heeft om mee te doen is 

uiteraard van harte welkom! Hou je niet van haken of breien? Geen probleem! Gewoon 
erbij zitten en kletsen is ook erg gezellig! 
 

Nu het voorjaar steeds dichterbij komt, kondigen we graag aan dat we 2e Paasdag een 
brunch organiseren in het theehuis. Voor €12,50 per persoon zorgen wij voor lekkere 

broodjes, beleg en andere lekkernijen! Reserveren is noodzakelijk, zodat we niemand 
teleur hoeven te stellen! Opgeven kan via telefoonnummer: 06-25390885. 
 

Dan nu nog het menu voor de maand februari en maart: 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trek gekregen? Aanmelden kan, via tel: 06-25390885, de donderdag ervoor, zodat er 

vrijdag om 18:00 uur een bord voor u klaar staat! 

 

16 februari: Rode bieten, op verschillende manieren bereidt. 

23 februari: Verschillende soorten soep met vers gebakken 

brood. 

3 maart: Kip saté met rijst. 

9 maart: Diverse lekkere ovenschotels. 

16 maart: Verschillende groentes, aardappelen en een 
ouderwetse gehaktbal. 
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Advertentie  
 

 
 

Heeft u al eens kennis gemaakt met de Parfum, Make-up, Huid/Haar producten, 

Voedingssupplementen en Huishoudelijke producten van FM Group? 
 
FM Group biedt uitsluitend hoogwaardige kwaliteitsproducten aan, voor prijzen die u zullen 

verbazen. 
 

Tevens bestaat er de mogelijkheid om een thuisparty te geven. 
Heeft u hiervoor interesse, laat het mij dan weten. 
 

Emailadres:  grethasok@gmail.com                                                             
Telefoonnummer: 0641860131 

Facebook:  Een heerlijke geur geeft je leven kleur. 

_____________________________________________________________________________________ 

Oproep voor activiteiten voor magazine ‘Midden in Drenthe’  
 
Momenteel wordt er hard gewerkt aan een magazine Midden in Drenthe voor de gasten die 

in deze regio gaan verblijven. Verblijfslocaties (bungalowparken, hotels, campings, bed en 
breakfasts) aangesloten bij de VTRB (Vereniging Toeristisch Belang Midden-Drenthe) 
ontvangen een voorraad en zullen dit gratis magazine bij de incheck van hun gasten 

overhandigen. Het doel is om de gasten wegwijs te maken in deze mooie regio. Verhalen 
over de natuur met  wandel- en fietsroutes. Wist u dat we mooi centraal liggen tussen wel 

3 Nationale Parken? Ook daar gaan we over vertellen. We hebben eetgelegenheden voor de 
snelle eter, de genieter en de bourgondiër dat aan bod komt. De dagrecreatie mogen niet 

ontbreken en uiteraard zullen wij ook zoveel mogelijk evenementen gaan vermelden. 
  
Het magazine komt in dezelfde stijl als de nieuwe campagne van Marketing Drenthe: 

oerprovincie van Nederland. De oplage wordt in eerste instantie 20.000 stuks. 
  

Graag ontvangen wij uiterlijk 28 februari jullie evenementen zodat we deze kunnen 
opnemen in het magazine. De evenementen dienen goed toegankelijk te zijn voor alle 
toeristen en dienen plaats te vinden in de periode van  1 april tot in ieder geval eind 

oktober 2018. 
  

Wat willen we ontvangen? 
Naam evenement, korte toelichting, adres evenement, eventueel entree, webadres en/of 
waar informatie opgevraagd kan worden (mail of telefoonnummer). Indien we rechtenvrij 

foto’s mogen gebruiken ontvangen wij die ook graag. Wij gaan ons best doen zoveel 
mogelijk evenementen op te nemen. Dit kan gestuurd worden naar info@we-support.nl. 

Evenementen aangeleverd na 28 februari kunnen niet meer geplaatst worden. 
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De geschiedenis van Valentijnsdag 
 
Priester Valentinus 

 
De oorsprong van Valentijnsdag gaat volgens de meeste 

bronnen terug tot in de 3e eeuw na Christus. In Rome 
leefde toen een priester genaamd Valentinus. Hij stond 

bekend om de goede daden die hij deed voor zieken, 
ouderen en armen. Valentinus genas de blinde 

pleegdochter van Asterius, stadhouder van Rome. 
Asterius was hem hier zo dankbaar voor dat hij zich 
bekeerde tot het Christendom en direct alle christelijke 

gevangenen vrij liet. Voor keizer Claudius II was dit 
genoeg reden om op 14 februari 270 Valentinus te laten 

onthoofden. Sommige bronnen zeggen dat Valentinus 
werd onthoofd omdat hij in het geheim jonge stellen liet 
trouwen, iets dat de keizer streng had verboden. Later 

werd Valentinus heilig verklaard door de kerk en 14 
februari werd een feestdag. Met name in Engeland werd 

het feest veel gevierd. Het was in die tijd niet gewoonlijk 
om openlijk je liefde aan iemand te uiten, maar op 14 
februari werd hierop een uitzondering gemaakt. Iedereen 

kon dan zijn geliefde ongestraft verrassen met een 
cadeau of brief. 

 
Vogels, bloemetjes en bijtjes 

 
Een hele andere uitleg is dat omstreeks 14 februari de vogels met paren beginnen. Al in de 

14 eeuw schreef Geoffrey Chaucer "For this was on seynt Valentynes day, Whan every foul 
cometh ther to chese his mate" ("want het was op Sint Valentijnsdag, dat elke vogel een 

partner kiest"). Ook bij mensen zou de 'paringsdrang' op die dag de kop op steken. 
 

Een heidens feest? 

 
Er zijn ook bronnen die zeggen dat Valentijnsdag een afgeleide is van het Romeinse 
Lupercalia feest. Lupercalia werd op 15 (!) februari gevierd ter ere van vruchtbaarheidsgod 

Lupercus. Voor de Romeinen was dit destijds een belangrijk feest. Het feest werd 
hoogstwaarschijnlijk gevierd in de buurt van de grotten waar Romulus en Remus, de 

stichters van Rome, waren opgevoed door wolven. Hier werden volgens het verhaal de 
namen van ongehuwde jonge vrouwen in een grote kom gegooid. Ongehuwde mannen 
mochten dan om de beurt een naam trekken. Tijdens het feest waren deze twee jonge 

mensen dan elkaars partner. Toen in Europa het Christendom opkwam, werd dit heidense 
feest door de kerk verboden en verving men Lupercalia door Valentijnsdag. 

Een feit is dat Engelse emigranten Valentijnsdag hebben geïntroduceerd in Amerika. In de 
Verenigde Staten is de traditie opgepikt door de commercie. Later is het vanuit dit land ook 
in veel Europese landen een populair feest geworden.  
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Jeugd/tienersoos Nieuw Balinge wint 450 euro! 
 
Wij als bestuur van de jeugd/tienersoos 
hebben meegedaan aan een project van 

de gemeente Midden-Drenthe genaamd 
“Its up 2 you” om een leuk idee te 

bedenken voor de jongeren in ons dorp. 
Het mocht van alles zijn. Van het 
opknappen van de soos tot een leuk 

uitje of een workshop streetdance b.v. 
Wij moesten ons plan inleveren in de 

vorm van een eigen gemaakt filmpje of 
een vlog. 
 

Ons plan was om een dag te gaan skiën 
in Bottrop met tieners en jeugd om zo 

de band te versterken tussen de tieners 
en de jeugd in Nieuw-Balinge. Alle 

projecten werden beloond met een 
minimaal bedrag van 250 euro. Wij 
hebben meer geld gewonnen omdat we 

extra aandacht hadden besteed aan ons 
ingezonden filmpje, wat de jury erg kon 

waarderen. 
De eerste prijs is overigens gewonnen door een groep jongeren uit Beilen voor het 
opknappen van een dierenweide (drainage aanleggen en beschutting maken voor de 

herten). 
 

Wij als bestuur komen later nog op dit leuke uitje terug maar moeten nu eerst bezig met 
de verdere uitwerking van het plan. 
________________________________________________________________________ 

 

Bericht van gemeente Midden-Drenthe  
 
Afval scheiden is goed voor het milieu én financieel 

aantrekkelijk!  
Er zit nog teveel vervuiling in de oranje containers. Vervuiling 
zoals papier, glas, textiel, medicijnen, gft. Allemaal afval dat 

overduidelijk niet in de oranje container thuis hoort. Dat is zonde 
want dan worden de vrachten afval bij de afvalverwerker 

afgekeurd. Niet goed voor het milieu en de portemonnee!  
 

Waarom is afval scheiden zo belangrijk?  

In afval zitten waardevolle materialen die hergebruikt kunnen worden. Hierdoor zijn er 
minder nieuwe grondstoffen, energie en geld nodig om nieuwe materialen te maken. Dat is 

niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor uw portemonnee! Meer weten? Kijk op 
www.middendrenthe.nl. 

 
Betalen voor legen grijze container uitgesteld  
In 2018 gaat u nog niet betalen voor het legen van de grijze container. Technisch gezien 

zijn er nog aanpassingen nodig. Daarbij komt dat het scheiden van het afval nog beter 
moet. Hier gaan we de komende tijd aan werken. Pas als we samen alles goed voor elkaar 

hebben gaan we over op ' de vervuiler betaalt' en moet u betalen als u de grijze container 
laat legen. De verwachting is dat dit per 1 januari 2019 het geval is. 
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Enquête sportcarrousel Nieuw-Balinge; werkgroep dorpszorg 
 

Naam:…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Leeftijd:………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Welke sport beoefent u al:……………………………………………………………………………………………………….. 

 
Zoals u in het vorige Kontakt heeft kunnen lezen, zijn we van plan een sportcarrousel op te 

starten. Graag willen we van u weten voor welke sporten u interesse heeft. Dit kunt u 
hieronder aankruisen. Staat uw sport er niet bij, maar zou u dit wel willen. Dit kunt u dit bij 
de onderste optie vermelden. 

 
Uw naam hoeft niet ingevuld te worden, mag wel natuurlijk. We willen wel graag uw 

leeftijd weten, omdat we ons op dit moment voornamelijk gaan richten op de groep 20 t/m 
100 jarigen. Mochten er nog mensen zijn die graag een les zouden willen geven, dan 
mogen zij zich ook nog aanmelden. Graag invullen voor 21 februari 2018.  

 
Dit formulier mag ingeleverd worden bij Joyce Salomons, Breistroekenweg 3 of Astrid Prins, 

Voornweg 18. 

 
Deze enquête wordt ook aan de kinderen op school meegegeven voor hun (groot)ouders.  
Hieronder volgen nu de keuzes die er zijn, iets toevoegen mag natuurlijk altijd. 

  

o Loopgroep 

 

o Aerobics, steps,  bodypump 

 

o SH’BAM 

(SH'BAM bestaat uit eenvoudige danspassen op top-40 muziek, Latin muziek of oude 

hits in een nieuw jasje. De groep les is voor iedereen die van dansen houdt en graag 

zijn of haar conditie wil verbeteren. Jong of oud, het maakt niet uit.) 

 

o Bootcamp 

 

o Beachvolleybal 

 

o Wandelvoetbal 

 

o Bridge 

 

o Iets anders, 

namelijk……...…………………………………………………………………………………………………………………… 
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SamenLoop voor Hoop Midden-Drenthe  
 
Op 7 en 8 juli 2018 wordt de SamenLoop voor Hoop 
Midden-Drenthe in Beilen gehouden. Tijdens het 

evenement wandelen teams een 24 uur durende 
estafette/marathon om geld op te halen voor KWF. 

Op 15 januari was de kick-off van dit geweldige 
evenement in Beilen.  
 

Samen steeds dichterbij 
Iedereen kent de verwoestende kracht van de ziekte, 

maar met dit evenement wil de organisatie een andere kant laten zien. Namelijk de kracht 
van verbinden en verenigen. 'Door onze krachten samen te bundelen bieden wij het 
verdriet en de negativiteit het hoofd, en zetten wij ons beste beentje voor om samen 

dichterbij te komen.' 
 

Wat is SamenLoop voor Hoop? 
SamenLoop voor Hoop is een wandelevenement waar teams 24 uur lopen in de strijd tegen 

kanker. Het is geen wedstrijd en meer dan een sponsorloop. SamenLoop voor Hoop steekt 
(ex)kankerpatiënten (survivors) een hart onder de riem. Tijdens dit lokale evenement voor 
jong en oud, dat volledig georganiseerd wordt door vrijwilligers, vieren de deelnemers het 

leven en worden overledenen herdacht. Iedereen kan deelnemen aan vele activiteiten en 
genieten van amusement. Samen gaan we de hele nacht door. Teamleden die niet aan het 

lopen zijn, kunnen uitrusten, eten, of slapen in tenten. Hoogtepunten van SamenLoop voor 
Hoop zijn de openingsceremonie met survivors, kaarsenceremonie en de slotronde. 
 

Waarom meedoen? 
Eén op de drie mensen wordt ooit geconfronteerd met de diagnose kanker. SamenLoop 

voor Hoop is een mooie gelegenheid om (ex)kankerpatiënten te steunen, degenen die 
eraan overleden zijn te gedenken en om geld in te zamelen voor wetenschappelijk 
kankeronderzoek. Dit doel gaat iedereen aan het hart. Door mee te doen met SamenLoop 

voor Hoop strijd je mee tegen kanker én beleef je een leuk en hartverwarmend weekend.  
 

Om SamenLoop voor Hoop Midden-Drenthe tot een succes te maken, hebben we ook jou 
nodig! Wij willen je vragen om deze informatie en de uitnodiging voor de informatie-avond 
zoveel mogelijk te verspreiden in je  -zakelijk- netwerk.  

 
Uitnodiging Informatie-avond 

Tijdens onze informatie- avond kun je informatie ontvangen over het evenement, hoor je 
hoe jij je kunt aanmelden als vrijwilliger of commissielid en hoe jij je kunt aanmelden met 
een deelnemend team voor dit geweldige evenement op 7 & 8 juli 2018.  

 
Informatieavond SLVH Midden-Drenthe in Smilde 

Maandag 19 februari 2018 / 20:00 uur 

Locatie: Sportcafe Radix te Smilde 

Wil je meer informatie over de Samenloop, over het aanmelden van teams, het aanmelden 
als vrijwilliger, ludieke ideeën voor het inzamelen van geld? We nodigen je van harte uit! 

Meer informatie over de SamenLoop voor Hoop Midden-Drenthe en de kick-off is te vinden 
op www.samenloopvoorhoop.nl/midden-drenthe en via Facebook @SamenLoop voor Hoop 
Midden-Drenthe 

Leef mee, Loop mee! 
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Oliebollen actie Hervormde Kerk 
 
Ook dit jaar was de oliebollen actie van de kerk 
weer een succes. Hierbij willen wij dan ook 

iedereen bedanken voor zijn/haar bestelling en/of  
bijdrage. 

 
De actie werd mede mogelijk gemaakt door de 
volgende sponsors: 

  
Bouwbedrijf Hilberink, Strijker & Strijker, Kroezon 

Zonwering en Cafetaria Troost, bedankt daarvoor. 
Deze actie leverde een mooi bedrag op van 
€551,00. De opbrengst is bestemd voor de kerk. 

 
De Bouwcommissie, Hervormde Kerk 

________________________________________________________________________ 
 

Succesvolle prijsvraag “Mooi op eigen kracht” opnieuw van start  
 
Voor de vierde keer organiseert de gemeente Midden-Drenthe Mooi Op Eigen Kracht 

(MOEK). Een prijsvraag die al jaren succesvol is en mooie resultaten oplevert voor de 
dorpen, wijken, straten en buurten in Midden-Drenthe. Voor de editie MOEK 2018 is maar 

liefst € 30.000,00 aan prijzengeld beschikbaar.  
 
Mooi op eigen kracht”, MOEK, benadrukt dat het gaat om een ‘mooie’ omgeving waarin ‘op 

eigen kracht’ veel gerealiseerd kan worden. Dorpen, wijken, straten en buurten uit Midden-
Drenthe kunnen plannen indienen om kans te maken op (een deel van) de prijzenpot.  

 
Plannen  

Breed gedragen, verbetering van de eigen leefomgeving en versterking van het 
naoberschap zijn enkele voorwaarden waar de plannen aan moeten voldoen om in 
aanmerking te komen voor een prijs. De plannen kunnen heel uiteenlopend van aard zijn. 

Het maken van een social sofa, een ontmoetingsplek in een buurt, het aanschaffen van b.v. 
een biljart voor een dorpshuis, een speelweide voor kinderen, het zou allemaal kunnen. 

Belangrijk is dat de ideeën bijdragen aan een mooiere leefomgeving en de onderlinge band 
van de inwoners van Midden-Drenthe versterkt.  
 

Prijzen  
Voor deze vierde editie is een bedrag van € 30.000,00 beschikbaar. Dit bedrag wordt 

verdeeld over de beste plannen. Een deskundige en onafhankelijke jury beoordeelt de 
plannen. Zaterdag 23 juni 2018 worden de prijswinnaars bekend gemaakt.  
 

Voorwaarden  
De plannen moeten voldoen aan een aantal voorwaarden. Een overzicht hiervan staat 

vermeld op de website van de gemeente, www.middendrenthe.nl.  
Meedoen?  
Meedoen aan Mooi op Eigen Kracht 2018? Uiterlijk 2 april 2018 ontvangt de gemeente 

graag de plannen. Op www.middendrenthe.nl is alle informatie over MOEK te vinden.  
 

Informatie  
Voor vragen over MOEK 2018 kan contact worden opgenomen met de 
dorpscontactfunctionarissen: mevrouw Tinka Neutel, tel. (0593) 53 93 93 of de heer 

Gerard Epping, tel. (0593) 59 92 86. 
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Column 
 
Vis 

 
Het was een bijzondere dag. Het had lang geduurd, maar nu was het toch zover: mijn 
ouders hadden aangekondigd dat ze een auto wilden kopen. Ik was 12, en lang niet 
iedereen had er een, de mensen fietsten naar hun werk, zoals mijn vader, en liepen naar 

de stad als ze boodschappen wilden doen, zoals mijn moeder. Maar nu de oorlog alweer 
zoveel jaren achter ons lag, hadden ze een plannetje gemaakt: op vakantie! Met de auto! 

Wij waren in alle staten, met name ondergetekende, want eindelijk zou er eens iets 
gebeuren. Bovendien had de vader van mijn vriendinnetje (nou ja…) Reinie er ook net een 
gekocht. Daar was ik behoorlijk jaloers op. Ze schepte er vreselijk over op, en dat kwam de 

sfeer tussen ons niet ten goede. Nu was ik wel voor het toelatingsexamen van het Lyceum 
geslaagd, en zij gezakt, dus ik zou van haar pesterijen binnenkort verlost zijn, maar toch… 

( zie het verhaal van januari). 
Het merk en de kleur zou nog een verrassing worden. Ik kon niet wachten. Die van Reinie 
hadden een Standard Vanguard, waar ik niets aan vond, want hij had een lelijke 

donkerrode kleur.  
Ik weet nog dat het een zaterdag in de lente was, toen ze de auto gingen halen.  Wij 

stonden op de uitkijk, het duurde eindeloos. Mijn broer stond vooraan, en begon ineens te 
juichen. -Yes!! riep hij verrukt en we renden allemaal onze ouders tegemoet. Behalve ik, 

na een paar meter. Ik had hem gezien. Het was een donkerrode Standard Vanguard. Ik 
rende terug naar huis en barstte in snikken uit. Toen iedereen het vehikel van buiten en 
van binnen bewonderd had, miste papa mij opeens. Hij liep naar binnen en vond mij in 

tranen op de bank. 
Om een lang verhaal kort te maken, toen ze weer binnen waren, zat hij naast mij met zijn 

arm om mij heen. –Vind je de kleur niet mooi? zei hij zachtjes en ik schudde heftig mijn 
hoofd. Na een tijdje gebeurde het ongelofelijke: papa stapte met mama in de nieuwe auto 
en kwam na een kwartiertje met een oogverblindende, lichtblauwe, o, zo mooie auto terug. 

(Waargebeurd!). De volgende dag ging hij een eindje rijden. Alleen. Een beetje wennen. 
Even over de Stratumse Dijk. Na 10  minuten was hij alweer terug. Ik was boven, hoorde 

een heleboel lawaai en vooral de stem van mijn vader die wanhopig riep: -NOU,WE 
HEBBEN AL EEN ONGELUK GEHAD! Ik rende naar buiten en bleef verstomd staan. Papa 
was nog heel. Maar de auto- de auto zag je bijna niet, doordat hij helemaal bedekt was 

met, je gelooft het niet, maar hij was helemaal bedekt met vis. Met haring. De Stratumse 
Dijk kwam uit op een kruispunt. Met nog 3 andere straten. Eén daarvan was de 

Heezerweg, en die liep een beetje schuin naar beneden. Papa wou afslaan, maar daar 
kwam een visboer aan, met zo’n grote fietskar vol haring. Dus pap wachtte even. Maar o 
wee, de remmen van de viskar deden het niet, hij was niet te houden en knalde dus in 

volle vaart tegen onze vergeet-me-nietjes-blauwe schoonheid aan. Het raampje stond 
open, en de binnenkant van de auto werd daardoor ook niet gespaard. Om niet te spreken 

van mijn vader. Hij zat onder de vis. 
Na een korte stilte barstte de hele familie in lachen uit. Behalve papa en ik. Hij keek zo 
ongelukkig en ik nam hem mee naar binnen en maakte hem schoon. En gaf hem een dikke 

pakkerd.  
De schade hebben ze onderling geregeld. En na een uurtje was onze aanwinst weer 

supervisloos en glanzend. Wat waren we trots. Vooral papa en ik. 
 
 

Alexandra van ‘t Veer 
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Activiteitenkalender februari / maart  
 

 
 
 

 
     

 
 

 
 
 

FEBRUARI 
 

9 februari  Klaverjassen ijsvereniging 
 
10 februari  Carnaval de Heugte  

 
17 februari  Dansavond de Heugte  

 
22 februari  OOD bijeenkomst  
 

23 februari  Klaverjassen ijsvereniging 
 

24 februari  Bingo de Heugte 
 
27/28 februari Cluppie 

 
 

MAART 

 
3, 10, 17, 24 31 Terrein paasvuur geopend  
 

9 maart  Klaverjassen ijsvereniging 
 
14 maart  Cluppie 

 
16 maart  Uitvoering VDO 

 
17 maart  Dansavond de Heugte 
 

21 maart  Knutselen kinderclub  
 

23 maart  Klaverjassen ijsvereniging 
 
24 maart  Uitvoering VDO 

 
31 maart  Paaseieren zoeken ijsvereniging  

 
31 maart  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 2018  

Chr. Geref. Kerk Nieuw-Balinge 

 

● Zondag 11 februari    

9.30 uur Ds. C. Cornet 

14.30 uur Ds. C. Cornet 

● Zondag 18 februari    

9.30 uur Prof. dr. J.W. Maris 

14.30 uur Prof. dr. J.W. Maris 

● Zondag 25 februari  

9.30 uur Ds. C. Cornet (VHA) 

14.30 uur Ds. C. Cornet 

● Zondag 4 maart  

9.30 uur Ds. C. Cornet (HA) 

14.30 uur Ds. C. Cornet 

● Zondag 11 maart  

9.30 uur Ds. H.J.Th. Velema 

14.30 uur Ds. H.J.Th. Velema 

● Woensdag 14 maart (Biddag) 

14.30 uur Ds. C. Cornet 

19.30 uur Ds. C. Cornet 

● Zondag 18 maart  

9.30 uur Ds. W.W. Nijdam 

14.30 uur Ds. W.W. Nijdam 

 
Wijzigingen voorbehouden. In de ochtend is er 

oppas voor de kleinsten in het jeugdgebouw ‘Het 

Anker’. 

 

Preekrooster 2018  

Ned. Hervormde Kerk Nieuw-Balinge 

 
● Zondag 11 februari (VHA) 

10:00 uur dr. W. Verboom (Harderwijk) 

15:00 uur ds. H. Born (Rouveen) 

● Zondag 18 februari (HA) 

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

15:00 uur ds. J. den Dikken (Nunspeet) 

● Zondag 25 februari 

10:00 uur ds. M. van de Ruitenbeek (Dussen) 

15:00 uur ds. F.J.K. van Santen (Kampen) 

● Zondag 4 maart (einde voorjaarsvak.) 

10:00 uur ds. J. Mulderij (Zwolle) 

15:00 uur ds. A.N. v.d. Wind (Hollandscheveld) 

● Zondag 11 maart 

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

15:00 uur ds. H. Markus (Putten) 

● Woensdag 14 maart 

14:00 uur ds. C.G. Klok (Putten) 

19:30 uur ds. E. de Mots (Rijssen) 

● Zondag 18 maart 

10:00 uur ds. J.M. Viergever (Onstwedde) 

15:00 uur ds. G. Herwig (Nunspeet) 

 

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       

 

14-02  GROEN    06-03  GRIJS     21-03 ORANJE 

21-02  ORANJE   07-03  ORANJE  28-03 GROEN 

28-02  GROEN    14-03  GROEN   03-04 GRIJS 

 

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 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 Sieberingshool 

 

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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GJVV 

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  19.45 – 20.45  

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.  

Vanaf 1 januari 2018 kunt u ook bij ons 

terecht voor maatschappelijk werk 

(voorheen SPINN). 
-U kunt ons bellen van maandag tot en met 

donderdag van 08.30 – 13.30  uur en op 

vrijdag van 08.30 – 12.00 uur op 

telefoonnummer 088 16 51 200.  

-U kunt een e-mail sturen naar: 
beilen@welzijnswerkmd.nl 
smilde@welzijnswerkmd.nl 
westerbork@welzijnswerkmd.nl 
-Of ons bezoeken: 
*Karspelstraat 5, 9411 ND Beilen 
*Stuurboord 1, 9422 HT Smilde 
*Burg. v. Weezelplein 10, 9431 AG 

Westerbork 
 

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! 

 

http://www.nieuwbalinge.eu/
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