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Voorwoord

Colofon
Redactie
Evelien Sok
Karin Gils
Mellanie van den Bosse
Kopijadres
E-mailadres
Postadres
Bezorging
Dorp
De Breistroeken

(06) 13 86 00 18
(06) 30 68 49 46
(06) 28 99 16 80

: redactiekontakt@outlook.com
: Verlengde Middenraai 53a
7938 PA Nieuw-Balinge
: Familie Jager
(0528) 78 50 54
: Familie Koekoek (0528) 32 10 24

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

In deze editie van Kontakt leest u
onder andere:

Nieuws van 60+ actief.
Wedstrijdverslagen van s.v. NieuwBalinge.

Belangrijke punten voor het inzenden van kopij:
-

-

Kopij digitaal aanleveren in een Word-bestand.
Kopij en advertenties altijd
aanleveren vóór de 28e dag van de maand.
Het plaatsen van kopij is geheel voor de
verantwoordelijkheid van de inzender.
Indien nodig, zullen kleine (tekstuele)
aanpassingen zonder overleg gedaan worden.
Kopij wordt aangepast naar de huisstijl.
Wanneer er ingrijpend dient aangepast te
worden, doen we dit in overleg met de inzender.
Anoniem plaatsen van kopij is mogelijk, mits de
naam van de inzender bij de redactie bekend is.
Aangeleverde kopij kan worden geweigerd voor
plaatsing, dit ter beoordeling van de redactie.
Plaatsing van kopij wordt geweigerd indien deze
is gericht tegen personen of groeperingen met
het oogmerk van negatieve publiciteit.
Het plaatsen van kopij is gratis voor inwoners
van Nieuw-Balinge (particulieren).
Plaatsen van een incidentele kleine advertentie is
gratis voor inwoners van Nieuw-Balinge
(particulier).
Voor zakelijke advertenties bestaan vaste
tarieven.
Voor kopij, afkomstig van buiten Nieuw-Balinge,
worden kosten in rekening gebracht als er sprake
is van commerciële doeleinden.
Dit ter beoordeling van de redactie.
Kontakt verschijnt maandelijks, met uitzondering
van de maand augustus.
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Nieuws van de kinderclub.
Een interview met Masja van Zanden
directeur van IKC Mr. Siebering.
Een nieuw recept.
Een verslag vanuit de meester
Sieberingschool.
Huisdier van de maand.
Nieuws van Bi’j oons.
Uitnodiging voor oudejaarsvolleybal.
Nieuws van de tienersoos.
En… nog veel meer, veel leesplezier!
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Nieuws van de tienersoos
Zondag 07 oktober gingen we met een aantal kinderen van de
tienersoos naar Joytime. We hadden een uitje gewonnen,
omdat we takken hadden opgeruimd uit een stukje bos van
hun in april van dit jaar.
Nadat we daar de takken hadden opgeruimd, kon het
personeel van Joytime mooie dingen daar maken. Zondag 07 oktober mochten we in het
klimpark klimmen. Het was erg leuk en gezellig! We hebben na het klimmen nog even wat
gegeten bij Joytime. Het was een erg leuke dag.
Van Merle Pol

Maart 2018 zagen wij als tienersoos bestuur het bericht van Vrijetijdpark Joytime in Grolloo
dat zij tieners zochten voor het opruimen van het bos. Als beloning voor het werk zouden
deze tieners een dag mogen klimmen van Joytime.
Wij als tienersoos zagen een mooie kans voor een leuk dagje weg. April 2018 zijn er een
aantal ouders, jongens en meiden naar Grolloo gegaan om het bos weer netjes te maken.
En daarom gingen wij dan ook zondag 07 oktober 2018 met de jongens en meiden een
dagje klimmen. Wat hebben ze het leuk gehad en wat gingen er veel jongens en meiden
mee! Wij hebben genoten van de gastvrijheid van Joytime en mochten na het klimmen nog
genieten van een patatje met snacks en drinken. We gingen met volle buikjes terug naar
Nieuw Balinge.
Joytime, ouders en tieners
BEDANKT!
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Tienersoos Teenspirit organiseert een gourmet/soos avond!
Voor wie: Tieners vanaf groep 8 t/m 15 jaar
Wanneer: Zaterdag 17 november
Aanvang: 17.30 uur tot +/- 22.00 uur
Waar: Soosruimte in Dorpshuis “De Heugte”
Kosten: 3,50 pp
Opgave: via de app voor woensdag 14 november bij Angelique Wilting.
Tel. nummer: 06-34420750
We hopen dat er veel (nieuwe) tieners zich opgeven, we maken er een gezellige avond
van!
Tijdens de gourmet schuift de sport en beweging werkgroep van Nieuw-Balinge even aan
om het met elkaar te hebben over welke sport of bewegingsactiviteit jullie nog graag
zouden willen doen in het dorp. Bijv. stijldansen… of wat dan ook. Denk er alvast eens over
na, als je wilt.
________________________________________________________________________

Uitnodiging voor een informatie bijeenkomst voor alle tieners en hun
ouders
Wanneer: Zaterdag 17 november (voorafgaand aan de gourmet)
Aanvang: 17.30 uur tot 18.00 uur
Waar: In de soosruimte van Dorpshuis De Heugte
Wat: Kennismaken met de nieuwe jongerenwerker, Dorien Zandman
Informatie over: Wat we willen gaan doen, tienerbestuur vormen, ouderhulp,
privacybeleid/foto’s. enz.
We hopen op jullie komst.
Groeten het ouderbestuur,
Angelique, Chantal en Korina

Dorpsblad Kontakt 2018

3

Nieuws van IKC Mr. Siebering
De afgelopen tijd hebben we weer heel wat beleefd
in groep 1, 2 en 3.
De hele school is terug gegaan in de tijd. Groep 1,
2 en 3 zijn naar Ellert en Brammert geweest en
groep 4 t/m 8 naar het Veenpark. Groepen 1, 2 en
3 hadden 2 mensen mee van de 60+ actiefclub.
Zij konden vanuit eigen ervaring vertellen hoe het
vroeger er aan toe ging.
Samen met de
peuters,
hebben we
daarna
gewerkt aan
het thema
baby’s. We
hebben baby
Tess en Felien
op bezoek
gehad. Tess ging lekker in bad en Felien kreeg haar
flesje. Nog heel veel dank aan de moeders Lisanne en
Ilse. Als afsluiting hebben wij gezamenlijk beschuit met
muisjes gegeten.
Daarna werd het Kinderboekenweek. Het thema was
Kom erbij. Dat is goed gelukt, we hebben veel dingen
samen gedaan. Zo was er een spelletjesmiddag voor de
hele school en een afsluiting door het lifestyleteam in het gymlokaal. De echte afsluiting
was een kinderboekenmarkt door en voor de kinderen. Het was fijn dat er ook nog andere
belangstellenden de school binnen kwamen wandelen.
We zijn tussendoor ook nog naar een voorstelling
geweest. Groep 1-2 samen en groep 3 met groep 4. Deze
voorstellingen vonden plaats in Westerbork. We zijn met
de bus er naar toe gegaan.
Groep 3 is inmiddels zover met lezen, dat zij regelmatig
groep 1 en 2 voorlezen. Ze studeren hard op de tekst en
de jongere kinderen vinden het maar wat leuk om naar de
4 jongens te luisteren.
Wij hebben de 60+ actief groep geholpen met het rooien
van de wortels uit onze moestuin. Daar hebben wij
heerlijke wortelcakejes van gebakken. Ze gingen met
smaak op!
Na de herfstvakantie gaat groep 3 wat vaker werken op
het leerplein en zij gaan met de oudere kinderen een
lampion maken. Groep 1 en gaat dit samen met de
peuters doen, zodat ze weer met zelfgemaakte
lampionnetjes bij u aan de deur komen.
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Het raadselspel
De prijsvraag voor de maand oktober luidde als volgt:

Wat zie je 1x in een minuut,
2x in een moment maar nooit
in duizend jaar?

De oplossing is: de letter M. We hadden 11 goede inzendingen!
De prijswinnaar is: Annemiek Bouwmeester. Gefeliciteerd en je prijs komt zo spoedig
mogelijk je kant op!
De prijsvraag voor de maand november luidt als volgt:

We zoeken 3 plaatsnamen, welke?
1.Bijna alle herten lagen in het gras, we zagen maar één ……………………………………
2.Ik houd niet van oude moppen, maar wel van …………………………………………………..
3.”Het spijt me”, zei de herbergier: “Onze bedden zijn wat kort en niet berekend op
een………………………………………………”

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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11.00 uur

Alle 60+ ers uit ons dorp zijn van harte welkom.
Gezellig samen zijn met een verrassend optreden
en met een heerlijke lunch sluiten we deze bijeenkomst af!

14.30 uur

SINTERKLAAS VOOR DE KINDEREN IN HET DORP (VAN 0 TOT…)
Sinterklaas wil natuurlijk heel graag komen op deze feestelijke dag!
Zie informatie elders in kontakt.

14.30 uur

LASERGUN FEESTJE voor de tieners tot en met 15 jaar.
Nog nooit vertoond op eigen dorp!
Dit lasergun feestje kan ook gevierd worden door kinderen van de hogere
klassen van de basisschool.
MINIMUM LEEFTIJD 8 JAAR, dit ter beoordeling aan de ouders.

Dus wil uw kind van 0 tot … naar het Sinterklaasfeest dan graag opgeven bij Tjitske
Bruinenberg.
Wil uw kind van minimaal 8 jaar liever met het lasergun feestje meedoen?
Dan de kinderen aanmelden bij Maureen Oelen.
Beide activiteiten worden afgesloten met wat lekkers voor iedereen!
19.00 uur

RECEPTIE voor genodigden!

21.00 UUR

FEEST VOOR IEDEREEN VANAF 16 JAAR.
DJ Patrick draait op verzoek leuke en gezellige muziek!
Iedereen die zin heeft in een feestje is welkom.
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50 jarig jubileumfeest de Heugte
Op 1 december 2018 vieren we samen het 50-jarig
jubileumfeest van dorpshuis de Heugte. Dit wordt
georganiseerd door een jubileumcommissie.
Mocht u vragen hebben over het feest, stel ze dan aan
één van onderstaande leden:
Tjitske Bruinenberg, Maureen Oelen, Henriette Kreeft, Martha Prins, Anneke Oelen, José
Post.
We ontkomen er niet aan dat men zich vooraf moet aanmelden!
Voor de 60+ bijeenkomst graag aanmelden bij José Post. Bel 321354 of mail naar
josepost4@hotmail.com of schrijf uw naam op de lijst die in het dorpshuis ligt.
Voor het Sinterklaasfeest de kinderen met naam en leeftijd doorgeven aan Tjitske
Bruinenberg. Zie opgavestrookje elders in Kontakt.
Voor het lasergunfeestje naam en leeftijd opgeven bij Maureen Oelen. Een whatsappje naar
06 40010963 of mail naar maureenoelen@hotmail.com.
De receptie is voor genodigden.
Voor het avondfeest vanaf 21:00 uur is iedereen vanaf 16 jaar van harte welkom en is
GEEN opgave nodig.
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Huisdier van de maand
Wat is jouw naam?
Joep.
Wat voor dier (ras) ben je?
Kruising Kooiker.
Hoe oud ben je?
11 jaar.
Wie zijn jouw baasjes?
Andre & Jacqueline.
Waar woon je?
Vosseveen.
Wat voor avonturen maak je
mee?
Ik ga lekker 3 tot 4 keer per jaar mee op vakantie naar een hele mooie plas in een mooie
omgeving waar ik met Jacqueline veel wandel. Thuis heb ik 4 vriendjes, 3 katers en een
poes waar ik goed mee overweg kan. Ik ben altijd heel lief voor ze.
Wat is jouw mooiste speeltje?
Ik speel niet meer, zo af en toe met een flossie als ik een gekke bui heb.
Wat is jouw lievelingseten?
Ik lust eigenlijk alles, pik graag het eten en fruit van vrouwtje als ik de kans krijg, of drink
een kopje koffie leeg! Maar Frolic brokken ben ik gek op.
Jouw huisdier ook in deze rubriek? Leuk! Mail naar redactiekontakt@outlook.com.
_______________________________________________________________

Gevonden voorwerpen in dorpshuis De Heugte
In het dorpshuis hangen al een hele poos kledingstukken. Wie o wie is de eigenaar?
* 1 zwarte handschoen.
* Een Adidas zwarte pet.
* Grijs T shirt met tekst.
* Zwarte jas van S.V. Nieuw-Balinge.
* Grijs vest maat XL.
* Grijs vest maat 168.
Komt u iets bekend voor, bij deze de uitnodiging om het op te halen!
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Kinderclub 19 oktober herfst knutselen
Vrijdag middag 19 oktober, de laatste vrijdag voor de
herfstvakantie. Een ideale middag voor een kinderclub
met knutselen. Het thema voor deze keer was herfst en
alle knutselwerkjes hadden iets met egeltjes te maken.
De kinderen konden aan de slag met een egeltje die
beplakt kon worden met verschillende foam-blaadjes.
Een egel-autootje, die echt kan rijden. En er was een
egel pompoen. Dit werd wel als een lastig klusje
ervaren.
De kinderen hebben veel geplakt, geracet met de auto’s
en genoten van een glaasje ranja met een heerlijke
traktatie: een eikeltje (een mini zoen met stroopwafel).
Als afsluiting was er voor iedereen die wilde ook nog de
mogelijkheid om een ‘egel tatoeage’ te laten zetten.
Ook al was het mooi weer deze middag, de
resultaten waren herfstachtig.
Kinderen, hopelijk hebben jullie een fijne vakantie
gehad en hulpouders bedankt voor jullie hulp deze
middag!
De volgende kinderclubmiddag is zaterdag 1
december, het sinterklaasfeest!
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Klootschietvereniging “De Doorzetters” zoekt nieuwe leden
Wij zoeken nieuwe leden die deze eeuwenoude gezelligheidssport willen gaan beoefenen,
waarbij je individueel of in teams tegen elkaar speelt.
Klootschieten is een werpspel waarbij deelnemers, veelal opgedeeld in twee teams,
proberen een met lood verzwaarde kogel (de kloot) onderhands zo ver mogelijk te werpen.
De bedoeling is om met je team in zo weinig mogelijk worpen het parcours af te leggen.
Dus mocht het bovenstaande iets voor jou zijn, sportief in de buitenlucht met een leuk
team, aan deze sport deel te nemen, neem dan contact op met een van de onderstaande
leden. Ook voor meer informatie en vrijblijvend een afspraak maken om een parcours af te
leggen kunt u contact opnemen met:
Bert Mol
0627563012
Albert Snippe
0621962616
Peter Tibben
0636514367
Wij zijn wekelijks op zondag om 10:00 uur ‘s morgens aanwezig
om u te verwelkomen in het clubhuis van de ijsvereniging te
Nieuw-Balinge.
Het adres is: Mantingerweg 48, 7938 PN Nieuw-Balinge
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HET MOOISTE ENGELTJE

Eigenlijk kijk ik niet zo vaak TV, tenzij er iets bijzonders te zien is.
Zoals een programma dat ik nooit oversla: PODIUM WITTEMAN. Zondagavond om 10 over
6. Altijd verrassend, altijd genieten, een prachtig muziekprogramma van Paul Witteman.
Mij ontroeren altijd de (soms heel jonge) musici, de muzikaliteit spat er van af, en je wordt
blij van zoveel enthousiasme voor de klassiek muziek, zoveel toewijding, en, niet te
vergeten, zoveel klasse. Paul is duidelijk altijd heel trots op de gasten in zijn programma,
en gelijk heeft hij. Dus als je ’t nog niet wist: kijken!
Wie schetst echter mijn verbazing toen ik laatst in de gids zag staan:
UIT COMA, door Paul Witteman. “Die kan ook alles”, dacht ik, want voor een politiek
programma draait hij ook zijn hand niet om, en dit sprak me aan.
Nou, niet ten onrechte. Gedreven door mededogen en ook nieuwsgierigheid verplaatste hij
zich in de problematiek over coma, in eerste instantie door het verschrikkelijke verhaal
over Ineke Stinessen, die in de jaren tachtig ZESTIEN jaar in coma lag, het verdriet van
haar man Gerard en haar familie. En zie: deze prachtige documentaire: Uit Coma. Hij
interviewde verschillende patiënten die uit hun coma ontwaakt waren, en over hoe het nu
met ze ging. En vooral over het Revalidatiecentrum Lijtpark in Tilburg, waar de mensen vol
overgave bezig zijn deze patiënten te behandelen. Met een eindeloos geduld. We zagen
Rosa, een jong meisje dat door een ongelukkige beweging van iemand tegen de trein
gesmakt werd, en meer dood dan levend naar het ziekenhuis werd vervoerd. Twee weken
lag ze in coma in het Lijtpark, en daar begonnen ze, terwijl ze nog niet bij bewustzijn was,
meteen met de behandeling. Een subtiele prikkeling met elektroden van haar brein, heel
voorzichtig via een muts met gaatjes over haar hoofd, met eindeloos geduld. En heel, héél
langzaam had dat resultaat. Ze werd een beetje wakker, en zag twee vlekken op het
plafond. Dat was alles. Maar de behandelende mannen en vrouwen waren vreselijk blij: er
gebeurde iets! We zagen hoe de ergotherapeuten en andere behandelaars héél voorzichtig
doorgingen met de prikkeling, en hoe Rosa via heel veel stapjes telkens wat verder kwam.
Ze moest leren bewegen, lopen, spreken en alle dingen die een baby leert, en weer terug
komen op de aarde. En dat had niet veel gescheeld: ze had een bijna-doodervaring, die ze
prachtig vond, maar ze wilden haar daarboven nog niet hebben: ze kwam weer terug en
genas héél langzaam, dankzij het doorzettingsvermogen en eindeloze geduld van de
mensen om haar heen. Voor haar zus Carlotta was dit een heel spannende tijd: die wist
niet wat ze wensen moest: dat Roos weer bij zou komen, maar misschien als een plantje?
Of dat het misschien beter was dat ze zou overlijden, en “het mooiste engeltje” zou
worden. Maar Rosa genas. Ze is weer helemaal haar eigen prachtige zelf.
Ook ondervroeg Paul Wim van Dijk en zijn vrouw Linda. Na een fiets/tram-ongeluk raakte
Wim levensgevaarlijk gewond en in coma. Hij kon niet terecht in Lijtpark, hij was te oud. In
Nederland werd alleen de behandeling van patiënten tót 25 jaar vergoed, tot grote woede
van de behandelaars. Pas 12 jaar later (lees nú) werd dit aangepast. Maar daar had Wim
niets meer aan. Ik heb grote bewondering voor Linda, die de oefeningen met haar man zelf
ter hand nam: (Wim, maak eens een vuist, til je arm eens op). Elke dag van 11-11 uur zat
ze naast zijn bed. En ze boekte resultaat. Zonder deze liefdevolle vastbesloten vrouw was
dat nooit gelukt. Hij bleef wel een vermoeide, overprikkelde man.
Maar ook dat wordt langzaam beter. Door gebrek aan ruimte kan ik niet nog meer
vertellen. Mijn respect voor al deze mensen en behandelaars is groot. En over respect
gesproken: Paul Witteman, je vraaggesprekken waren zó zorgvuldig en respectvol! Zoals
gewoonlijk. Prachtig.
Alexandra van ’t Veer
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Wedstrijdverslagen S.V. Nieuw-Balinge
22 SEPTEMBER
SV NIEUW-BALINGE-TIENDEVEEN 4-4
In een waar spektakelstuk dat opgevoerd werd door
twee ploegen die nauwelijks iets voor elkaar onder
deden en beide volop voor de winst gingen, was het
publiek uiteindelijk de grote winnaar. Toen de kruiddampen opgetrokken waren prijkte er
een 4-4 uitslag op het scorebord en daar kon iedereen wel vrede mee hebben. Tiendeveen
nam een 0-2 voorsprong, Nieuw Balinge knokte zich terug tot 2-2, de gasten zorgden voor
2-3 waarna de thuisclub twee keer scoorde en met de 4-3 voorsprong het einde leek te
halen. Wanneer de derby tussen Nieuw Balinge en Tiendeveen maatgevend is voor de rest
van de wedstrijden van beide streekgenoten, dan is het genieten geblazen voor hun
supporters. Want wat een vermakelijke wedstrijd werd erop het veld gelegd. Kansen over
en weer, veel doelpunten en volop strijd. De rustig leidende scheidsrechter Reinders toonde
zeven gele kaarten, maar die waren niet voor zware overtredingen.
Man van de wedstrijd is Tom Wielink
---------------------------------------29 SEPTEMBER,
VV VITESSE-SV NIEUW-BALINGE 4-1
Het is Nieuw-Balinge zaterdag niet gelukt om de eerste overwinning te boeken in de vierde
klasse. Na een 0-1 voorsprong bij rust voor de gasten, was Vitesse ’63 in het tweede
bedrijf de duidelijk betere ploeg. Het illustreerde dat met vier treffers, waarmee de uitslag
te hoog uitviel. Waar Nieuw-Balinge vorige week tegen Tiendeveen met veel passie en zeer
gedreven voetbalde, ontbrak dat nu juist tegen Vitesse ’63. Er werd te weinig druk gezet
en ook het samenspel was rommelig. Bovendien klopte het verdedigend niet altijd even
goed bij de roodhemden en aanvallend kon de ploeg van Erik Eefting ook al geen potten
breken. Vitesse begon goed. De ploeg creëerde ook direct enkele mogelijkheden.
Man van de wedstrijd is Richard v/d Bosse
-----------------------------------------6 OKTOBER,
VV SJS-SV NIEUW-BALINGE 0-2
Stadskanaal – In de uitwedstrijd tegen SJS pakte debutant Nieuw-Balinge de eerste
seizoen overwinning. In een matig duel, waarin de kansen schaars waren, werd het 0-2
door doelpunten van Jary Jager en Dennis Tump. Beide elftallen konden de drie punten
uitstekend gebruiken. SJS had tot nu toe één wedstrijd gewonnen, terwijl Nieuw-Balinge
door het gelijke spel tegen Tiendeveen er nog maar eentje had. Misschien mede door de
spanning werd het geen beste wedstrijd. De Drentse gasten waren beter bij de les dan een
week eerder bij Vitesse, waardoor Nieuw-Balinge terecht drie punten op het conto kon
bijschrijven.
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13 OKTOBER,
SV NIEUW-BALINGE-CSVC 2-2
Nieuw-Balinge – Op deze zonnige herfstdag kwam CSVC op bezoek op het sportterrein aan
de Haarweg. In de voorgaande drie wedstrijden was CSVC met de volle negen punten aan
de haal gegaan. Deze middag zou het anders gaan, in de slot minuut van de wedstrijd
kwam de thuisclub voor de tweede maal terug van een achterstand. Voor de wedstrijd was
er een zeer positieve sfeer onder de spelers van Nieuw-Balinge, zouden zij vandaag voor
een verrassing kunnen zorgen tegen de gasten uit Coevorden?
Vol vertrouwen begonnen de mannen van trainer Erik Eefting aan de wedstrijd.
Het was een zeer spannende wedstrijd en in de laatste minuut werd er gescoord door
Erwin Smale en de stand was weer gelijk.
Man van de wedstrijd is Gerjan Koekoek.
--------------------------------------------

27 OKTOBER 2018
Onnodig verlies Nieuw-Balinge bij Sportclub Angelslo
Het elftal van Nieuw-Balinge verloor op bezoek bij sc Angelslo onnodig met 2-1.
Gedurende een groot deel van de wedstrijd waren de gasten beter dan de thuisclub, maar
het schiep te weinig kansen.
Ook de Emmenaren kregen niet veel kansen, maar van de vier benutten ze er twee.
De treffers waren het gevolg van het niet resoluut ingrijpen door de verdediging van
Nieuw-Balinge.
Man van de wedstrijd is Berend Aalvanger

U kunt de volledige verslagen lezen op de site van de voetbal club www.svnieuw-balinge.nl

De volgende wedstrijden voor SV Nieuw-Balinge zijn:
27 oktober

Uit

Sc Angelslo

3 november

Thuis

VV FDS

10 november

Uit

SV Borger

17 november

Thuis

Onstwedde Boys

24 november

Thuis

MSC
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Een interview met… Masja van Zanden
Wil je je even voorstellen, wie is Masja van
Zanden?
Ik ben Masja van Zanden, getrouwd en heb een
zoon van 19 en een dochter van 18. Ik ben
geboren in Hilversum en ben op mijn achttiende
naar Heerenveen gegaan, daar heb ik de
sportopleiding CIOS gevolgd. Na het CIOS, de
pabo in Emmen, waar ik nu nog steeds woon.
Als beginnend leerkracht ben ik gestart in het
dorpje Elp en na vier jaar naar de H.
Smeengeschool in Beilen gegaan. Hier heb ik heel
wat jaren aan de bovenbouw lesgegeven (groepen
5 t/m 8). In 2014 kreeg ik de vraag om
schoolcoördinator te worden in Hooghalen. Dit
vond ik een mooie uitdaging en heb deze dan ook
met beide handen aangenomen. Het jaar daarop
kwam daar ook Hijken bij en nu ben ik directeur van IKC mr. Siebering en ’t Hieker Nust.
Twee prachtige IKC’s in twee mooie dorpen.
Wat is je functie op IKC Mr. Siebering?
Directeur IKC (Integraal Kind Centrum)
Hoe lang werk je al op de Siebering?
Dit is mijn tweede jaar. Ik heb het hier prima naar mijn zin.
Wanneer kunnen we je vinden op de Siebering en wat zijn jouw voornaamste taken?
Over het algemeen genomen ben ik op de maandag en vrijdag aanwezig. Mijn voornaamste
taken zijn vooral samen met het team de kinderen goed onderwijs bieden en te helpen bij
hun ontwikkeling.
Vorig jaar hebben we als team nog eens goed doorgenomen en nagedacht over wat wij
belangrijk vinden, wat wij ze vooral willen leren en hoe wij de kinderen kunnen helpen bij
hun ontwikkeling op allerlei vlakken. Daarnaast streven we er naar dat kinderen naarmate
ze ouder worden in steeds grotere mate de verantwoordelijkheid kunnen nemen voor hun
eigen leerproces.
Samen met de medezeggenschapsraad hebben we toen besloten om op een andere manier
te gaan werken. In september zijn we gestart met het werken m.b.v. een leerplein in de
ochtend.
Hoe ziet zo’n ochtend er nu eigenlijk uit?
Alle kinderen starten in hun basisgroep en spreken de ochtend door met de leerkracht:
“Wat ga je doen vandaag? Wanneer wil je in het samenwerkingslokaal en met wie? Let op…
dan moet je naar het instructielokaal enz.”
De kinderen van groep 4 t/m 8 hebben een dag-, of weektaak waarop staat wat zij die dag
moeten doen en waar zij moeten zijn.
Om 8:45 uur gaat ieder kind naar de ruimte waar hij/zij moet starten. Dit kan het
instructielokaal, leerplein, samenwerkingslokaal of de stilteruimte zijn. Na ieder blok van 25
minuten wordt er gewisseld. Kortom, als een groep instructie krijgt, zijn de andere groepen
aan het werk in de verschillende ruimtes.
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Wat mis je nu je geen leerkracht meer bent en wat vind je juist leuker aan directeur zijn?
Gelukkig mag ik zo af en toe een les overnemen. Vooral samen met de kinderen creatieve
dingen doen vind ik erg leuk.
Als directeur is het vooral geweldig om te zien dat het werken met een leerplein al zo vlot
en goed wordt opgepakt en hoe iedereen zijn best doet deze opzet te doen slagen. Dan ben
ik erg trots op het team en alle kinderen.
Wat vind je van het werken in Nieuw-Balinge?
Ik vind het erg leuk in Nieuw-Balinge. Een actief dorp met veel mensen die betrokken zijn.
Ik vind het erg belangrijk om samen op te trekken als dorp en school. De jeugd is immers
de toekomst, ook van het dorp.
Ik was hier trouwens nog nooit eerder in de omgeving geweest, wat is het hier prachtig!
De redactie van Kontakt bedankt Masja voor haar openheid en wenst haar nog veel
plezierige jaren in Nieuw-Balinge toe!
K.G.
________________________________________________________________________
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60+ actief
Na de gezellige Burendag-lunch in
september, zijn we nu weer bijeen geweest
met onze 60+actief groep! Na een kopje
koffie met de heerlijke eigen gebakken cake
van Willie, zijn we voornemens elke
bijeenkomst aan de naam actief ook wat
uiting te geven!
Met een mooie gemengde opkomst van 20
personen gingen we na de koffie aan de slag
met het maken van een herfststukje. Alles stond netjes klaar en hier en daar kon Roelie
nog wat tips uit delen. Maar voornamelijk heeft men het zelf in elkaar geknutseld. Veel
gelachen en mooi om te horen dat er enkele mannen waren die nooit gedacht hadden,
zoiets nog eens zelf in elkaar te knutselen. Dat lieten ze altijd aan de vrouw des huizes
over. En toch is het ze gelukt, en zijn ze stiekem heel trots op hun eigen gemaakte
herfststukje.
Het voornaamste van alles: een geslaagde
gezellige middag met de 60+ actief groep.
Een paar trouwe dames konden er helaas
niet bij zijn. Maar een herfststukje staat ook
bij hen te pronken met dank aan Roelie! Op
naar de volgende bijeenkomst, zie de
datums hieronder.
En denkt u nu, ik ben ook 60+ en dit lijkt
mij ook gezellig? Kom dan gezellig mee
doen. Iedereen is van harte welkom! Hoe
meer zielen hoe meer vreugd!
Met vriendelijke groet,
José Post Consent
Komende activiteiten 60+ actief
Donderdag 15 november aanvang 14.00 uur!
Gezellig koffie drinken en daarna spelen we een paar rondjes Bingo!
Eigen bijdrage 2 euro p.p.
Zaterdag 1 december vanaf 11.00 uur!
Dan wordt het jubileumfeest 50 jaar Dorpshuis “De Heugte” gevierd! Voor de 60+ers vanaf
11.00 uur tot ± 13.30 uur. Het programma is nog in concept en wordt binnenkort officieel
bekend gemaakt. Noteer het vast in uw agenda.
Vrijdag 14 december vanaf 11.30 uur!
Kerstborrel, aansluitend het Kerstdiner met in de bediening groep 8 van de Meester
Sieberingschool.
Eigen bijdrage 5 euro p.p.
Ergens in november?
Worden de fruitbomen en struiken gebracht voor in de moestuin.
Als u binnenkort mee kunt helpen om de tuin plantklaar te maken dan horen we het graag!
Heeft u vragen of opmerkingen? Vraag één van de werkgroep leden.
Albert Wielink - Roelie Padding - Jannie Wielink - Margot Kraijesteijn - José Post
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DV Zaterdag 24 november Winterfair
Op zaterdag 24 november is er bij de Gereformeerde kerk aan de Drostenraai te
Noordscheschut een gezellige winterfair.
Mooie spulletjes voor binnen en buiten, rad van avontuur, knijpertjes, oliebollen,
broodje hamburger.
U bent allen van harte welkom vanaf
16.00 tot 19.00 uur.

___________________________________________________________
Sinterklaas bij het jubileumfeest van het dorpshuis
Hallo allemaal,
Op zaterdag 1 december vieren we in
combinatie met het 50 jarig bestaan van
het dorpshuis weer het Sinterklaasfeest in
het dorpshuis! Kom jij ook? Het begint
rond 14.30 uur tot 16.30/17.00 uur. Na
afloop eten we weer iets lekkers met
elkaar.
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: Tjitske Bruinenberg, Haarweg 39 Nieuw-Balinge
LET OP: Dit jaar is het Sinterklaasfeest voor alle kinderen van 0 – 12 jaar! Maar… voor de
oudere kinderen is er ook de optie om mee te doen met het lasergunnen (minimale leeftijd
hiervoor is 8 jaar)
Graag opgeven voor 21 november 2018.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------SINTERKLAASFEEST – OPGAVEBRIEFJE – 1 DECEMBER 2018
Ja! Ik kom ook op 1 december!
Naam: __________________________

Naam:___________________________

Leeftijd:_________________________

Leeftijd:__________________________

Naam: __________________________

Naam:___________________________

Leeftijd:_________________________

Leeftijd:__________________________
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Recept; Bloemkoolpizza met verse groenten
Gezonde pizza? Ja het bestaat! Deze bloemkoolpizza heeft een bodem van bloemkool. Een
stuk gezonder maar minstens net zo lekker (of eigenlijk nóg lekkerder als een gewone
pizza). Je kunt deze pizza gewoon beleggen met alles wat je lekker vindt. Natuurlijk vinden
je kids het hartstikke leuk om hierbij te helpen, en kun je ze lekker hun eigen gezonde
pizza laten beleggen. Een makkelijke én leuke manier om je gezin meer groenten te laten
eten dus.
Pizzabodem
– 700 gram bloemkool
– 1,5 ei
– Verse Italiaanse kruiden, zout en
peper
Beleg
– Tomatensaus
– Rode ui (en bosui eventueel)
– Verse tomaten
– Paprika
– Champignons
– Verse oregano, basilicum en tijm
Bereidingswijze
1. Kook de bloemkool 6 minuten.
2. Laat afkoelen en doe het geheel in de keukenmachine. Blender het kort totdat het op
rijstkorrels lijkt.
3. Doe het geheel in een keukendoek en knijp al het water er goed uit!
4. Mix het samen met de eieren, kruiden, zout en peper.
5. Spreid dit geheel uit over een bakpapier en doe in de oven voor 25 minuten op 200
graden.
6. Haal de bodem uit de oven en doe het beleg erop.
7. Doe nogmaals in de oven voor 10 minuten op roosterstand.

Herfst ideeën voor kids
Bladeren krassen; een leuke activiteit voor jonge
kinderen. Je plakt een vel papier vast op de tafel met
daaronder een aantal bladeren met duidelijke nerven.
Door er met een krijtje overheen te gaan kan je deze
vervolgens overnemen op het papier.
Dennenappel kegelen; Wist je dat dennenappels perfect geschikt zijn om mee te kegelen.
Lekker naar het bos, een (zachte) bal mee en lekker spelen maar.
Kleuren leren; als je de dopjes van eikels verzamelt en goed droogt kan je deze verven en
gebruiken om de kleuren te oefenen.
Boompje verwisselen:
Eén persoon is de tikker en de andere personen gaan allemaal bij een boom staan. Het is
de bedoeling dat je steeds van boom verwisselt. Tijdens het rennen naar een andere boom
kun je getikt worden en dan ben jij de tikker!

24

Dorpsblad Kontakt 2018

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.

___________________________________________________________

___________________________________________________________
Gezocht oude pc’s en/of radio’s
Ik ben Patrick Mink en ik ben een client bij Koninklijke
Visio De Brink in Vries. Voor mijn werk recycle ik
computers en radio’s.
Om dit werk te kunnen blijven doen zoek ik oude/kapotte
computers en radio’s,
zodat ik deze uit elkaar
kan halen. De onderdelen
van de computers en
radio’s worden dan weer
gerecycled en voor nieuwe
producten gebruikt.
Heeft u een oude/kapotte computer of radio die u niet meer
gebruikt? Dan zou ik deze graag ontvangen, zodat ik
hiermee aan de slag kan.
U kunt ze in Nieuw-Balinge inleveren bij Kees Wielink aan de
Haarweg 38a. Hij zorgt ervoor dat de pc’s en radio’s in Vries
bij Patrick terecht komen.
Dorpsblad Kontakt 2018
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Nieuws van Bi’j Oons
Dag allemaal,
Een drukke periode breekt aan. Onze agenda vult zich
goed met allerlei leuke feestjes en ook de feestdagen
staan weer voor de deur. Goed om te weten dat we
uiteraard dit jaar weer een kerstmarkt organiseren!
Zaterdag 22 december vanaf 16:00 vult ons terrein zich
met allerlei leuke kraampjes en eettentjes. Wie ook graag een kraam op de kerstmarkt wil
is van harte welkom. Neem even contact met ons op via tel: 06-25390885 en dan regelen
we het!
De oplettende bezoeker heeft het vast al gezien: we hebben onze zaak een kleine makeover gegeven. Onze ruime collectie boeken staan wat prominenter in het zicht en we
hebben de bloemenafdeling verruild voor een leuk assortiment cadeautjes. Je kunt onder
andere leuke bier- en wijnpakketten kopen. Deze kan je ook naar wens samenstellen en ter
plekke laten maken. Vraag ons gerust!
Rest ons nog het menu voor de maanden november en december:

Vrijdag 16 nov: Verschillende Mexicaanse gerechten

Vrijdag 23 nov: Diverse soorten stampotten

Vrijdag 30 nov: Soep met vers gebakken brood

Vrijdag 7 dec: Heerlijke Italiaanse gerechten

Vrijdag 14 dec: Verschillende winterse stoofpotjes

Heb je zin om mee te eten? Je kunt je de donderdag ervoor aanmelden via tel:
06-25390885, of laat een berichtje achter op onze Facebookpagina. Dan zorgen wij dat
er een bord klaar staat!
Vriendelijke groet,
Jan, Aukje, Wiljo en Jessica
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Goed gevoel actie
Helpt u mee?
Wij van de organisatie van ‘de goed gevoel
actie’ zijn weer druk bezig met de
inzameling voor kerstpakketten voor de
minderbedeelden in Midden Drenthe.
Wij doen dit voor het 3de jaar en vorig jaar
kwam er iemand wat brengen die zei
waarom heb je geen oproep in Kontakt
geplaatst? Dat idee heb ik dit jaar
meegenomen.
Er heerst zoals u weet veel armoede in
Nederland en ook in Midden Drenthe.
Wij zetten ons in voor die mensen. Nu hoor
ik u denken daar is toch de voedselbank
voor? Ja dat klopt maar verdien je een
dubbeltje teveel kom je daarvoor net niet in
aanmerking terwijl het zo nodig is. Om deze mensen een leuke kerst te bezorgen delen wij
voedselpakketten uit aan deze mensen.
Wat zamelen wij dan in?
Houdbare producten. Bijv. mixen nasi, bami, etc., soep, jam, pasta, etc.
Ook donaties zijn welkom. Hiervan doen wij boodschappen voor versproducten voor in de
pakketten. (Denk aan vlees, groente, brood etc.)
Doneren kan in diverse winkels in Beilen, Westerbork en Smilde. Daar vindt u ons roze
spaarvarkentje met hamertje.
Houdbare producten worden verzameld op diverse adressen in Beilen, Smilde &
Westerbork. Ook in Nieuw-Balinge!
Waar?
Bij Jacqueline Mecklenfeld. Vosseveen 24.
Knieperties Bakken!
Op de kerstmarkt in Beilen bij de Kraam van “Mijn Kraam” zullen er net als vorig jaar weer
knieperties verkocht worden voor de deze actie. Vorig jaar was hier niet tegen aan te
bakken, zo snel uitverkocht. Nu vragen we meer vrijwilligers om enkele knieperties te
bakken. Wil je ook wat knieperties bakken voor ons doel? Geef je dan ook op bij Jacqueline
Mecklenfeld of via onze facebookpagina.
Meer weten over de actie? Kijk dan eens op de facebookpagina van onze actie: zoek op
Goed Gevoel Actie en je vindt onze groep.
Alvast bedankt,
Jacqueline &
de rest van de organisatie.
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Yoga samen met je (klein)kind
Dit interactieve en vrolijke uur, richt zich op de ware betekenis van yoga: verbinding.
Of je een (groot-)ouder, verzorger bent, of je lenig of stijf bent, of je yoga ervaring hebt of
yoga nieuw voor je is, iedereen kan meedoen.
Door het drukke leven schiet persoonlijke aandacht er nog wel eens bij in.
Door samen yoga te doen en ervaren leer je elkaar te vertrouwen op een ontspannen en
speelse manier.
Het is een leuke ongedwongen manier om met het kind in verbinding te zijn.
In deze workshop is de aandacht volledig op elkaar.
Op deze manier voelt het kind zich gezien, voelt het zich veilig en dat stimuleert de
ontwikkeling en zelfvertrouwen.
Door aandachtig samen te zijn, laat je als ouder weten dat je geïnteresseerd bent in je kind
en dat je wilt weten hoe hij/zij zich voelt.
Samen werk je op een speelse manier aan contact en vertrouwen, je grenzen aangeven en
respecteren, ademspel, yoga- en ontspanningsoefeningen, visualisatie en massage.
Het is nooit een wedstrijd, je doet het op jouw manier.
Ook als er meerdere broertjes en/of zusjes in het gezin zijn is het voor het kind en voor de
ouder fijn om één op één aandacht te geven en te ontvangen.

WANNEER:
Zondag 9 december van 13.00 – 14.00 uur – 5 t/m 11 jaar

WAAR:
Noorderbrug
De Ploeger 1
Hoogeveen

Deelnemen en kosten € 14,75 ( volwassene + kind)
Opgave: bodyfit@live.nl - 06 216 36 165
Opgave t/m 5 december
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Doolhof

__________________________________________________________________
Stripje
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Activiteitenkalender
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NOVEMBER
9 november

Klaverjassen ijsvereniging

14 november

Oud papier

15 november

60+ actief middag

17 november

Dansavond de Heugte

20 november

Jaarvergadering ijsvereniging

23 november

Klaverjassen ijsvereniging

24 november

Bingo de Heugte

DECEMBER
1 december

50 jarig jubileumfeest Dorpshuis

1 december

Sinterklaasfeest kinderclub

1 december

Lasergamen 8+

1 december

60+ actief ochtend

7 december

Klaverjassen ijsvereniging

14 december

60+ actief ochtend

15 december

Dansavond de Heugte

21 december

Klaverjassen ijsvereniging

22 december

Kerstmarkt bij bi’j Oons

28 december

Oudejaarsvolleybal GJVV

29 december

Bingo de Heugte

31 december

Carbidschieten voetbalveld
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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

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

Preekrooster 2018
Ned. Hervormde Kerk Nieuw-Balinge

● Zondag 11 november
9.30 uur Ds. H.J.Th. Velema
14.30 uur Ds. H.J.Th. Velema
● Zondag 18 november
9.30 uur Ds. C. Cornet
14.30 uur Ds. C. Cornet
● Zondag 25 november
9.30 uur Ds. J. Bos
14.30 uur Ds. J. Bos
● Zondag 2 december
9.30 uur Ds. C. Cornet (VHA)
14.30 uur Ds. C. Cornet
● Zondag 9 december
9.30 uur Ds. C. Cornet (HA)
14.30 uur Ds. C. Cornet
● Zondag 16 december
9.30 uur Ds. H.H. Klomp
14.30 uur Ds. H.H. Klomp

• 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

● Zondag 11 november (VHA)
10:00 uur ds. J. Boer (Ermelo)
15:00 uur ds. E. van den Noort (Emst).
● Zondag 18 november (HA)
Nog niet bekend
Nog niet bekend
● Zondag 25 november
(laatste zondag kerkelijk jaar)
10:00 uur ds. P. Vermeer (Wezep)
15:00 uur ds. J. Veldhuijzen (Putten)
● Zondag 2 december (1e advent)
10:00 uur ds. J.A.A. Geerts (Zalk-Veecaten)
15:00 uur ds. G.H. Nijland (Mastenbroek)
● Zondag 9 december (2e advent)
10:00 ds. H.A. v.d. Pol (Wierden)
15:00 uur ds. G.H. Koppelman (Wapenveld)
● Zondag 16 december (3e advent)
10:00 uur ds. J .W. Goossen(Vriezenveen)
15:00 uur ds. J. Mulderij (Zwolle)

Wijzigingen voorbehouden. In de ochtend is er
oppas voor de kleinsten in het jeugdgebouw ‘Het
Anker’.

Wijzigingen voorbehouden. In de ochtend is er
oppas voor de kleinsten in de consistorie bij de
kerk.

Gym 55+ers in Dorpshuis de Heugte

Koersbal in Dorpshuis de Heugte

Dinsdag van 9.15 uur tot 10.00 uur,
Loop gerust eens binnen!

Woensdag van 9.30 uur tot 11.30 uur.
Nieuwe leden zijn welkom!
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Ophaalschema containers
13 nov
14 nov
21 nov

GRIJS
ORANJE
GROEN

28 nov ORANJE
5 dec GROEN
11 dec GRIJS

Oud Papier
Oud papier wordt opgehaald door de mr.
Sieberingschool op 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!

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

Contactgegevens Humanitas
• Midden-Drenthe
midden-drenthe@humanitas.nl
• Zuid-Drenthe
zuid-drenthe@humanitas.nl
• Tel. (0528) 27 79 92 | www.humanitas.nl
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 13.0015.00, woensdag en donderdag geopend van
12.30 tot 15.00, zaterdag geopend van 8.00 tot
12.00.
www.middendrenthe.nl > Afvalwijzer

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

28
23
69
32
61
24
24

62
33
19
55
61
50
52

22
33
11
55
61
00
45

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

33
53
28
34
26
26
26

33
53
61
82
69
40
32

66
00
11
48
44
38
88

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

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

AED-kastjes
Wanneer u een AED-kastje nodig heeft, belt u
112. De meldkamer roept dan mensen uit NieuwBalinge op die bevoegd zijn om de AED te
bedienen.

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

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

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

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

• Penningmeester/Ledenadministratie:
dhr. H. Mulderij, Molenweg 30, 7936 PB
Tiendeveen. Tel. (0528) 76 40 00
• Voor vragen of doorgeven van wijzigingen:
info@uitvaartvereniging-nieuweroord.nl
• Informatie over de vereniging:
www.uitvaartvereniging-nieuweroord.nl
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Wilt u lid worden van de buurtpreventie
WhatsApp groep? Neem contact op met Martin
Wind: 06-30939420
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IKC Meester Sieberingschool

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

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

Tel. (0528) 32 13 23
Tel. (0528) 32 18 09
Tel. (0528) 22 12 51
Tel. (0528) 32 13 54
Tel. (06) 13 74 87 43
Tel. (06) 51 35 23 48
schoolteam:

S.V. Nieuw-Balinge

*Peutergroep, maandag-, woensdag- en
vrijdagmorgen, 8:30-11:30 van 2 tot 4 jaar.
*Thematisch aanbod middels Uk en Puk ter
voorbereiding op de basisschool. Ook
worden er gezamenlijke activiteiten met de
school gedaan.
*Kinderopvang, 5 dagen per week van
06:30 uur tot 18:30 uur.
*BSO (buitenschoolse opvang) voor school
aan en/of na 14:00 uur 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.
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.

e-mail: kc.siebring@kistprimair.nl
tel.nr: (0528) 820996
Jeugd- en tienersoos

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

Vrijdag; Jeugdsoos, vanaf 16 jaar en ouder.
• Vanaf 21.00 tot 24.00

Openingstijden dorpshuis de Heugte

S.V. Nieuw-Balinge

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Vrijdag
Keuken
Zaterdag
Keuken Bingo
Zondag
Keuken

De voetbalvereniging van Nieuw-Balinge
heeft een gezamenlijke jeugdafdeling met
Witteveen: WNBC ’09. Er zijn 8 jeugdteams.
Tevens zijn er 2 herenteams en 2
damesteams.

09.00
09.00
09.00
16.30
16.30
22.30
20.30
17.00
17.00

–
–
–
–
–
–
–
–
–

12.00
12.00
12.00
20.00
19.00
01.30
23.30
21.00
19.30

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Zaterdag; Tienersoos, vanaf basisschool tot
16 jaar.
• Vanaf 20.00 tot 23.00
Er wordt géén alcohol geschonken!

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

Tel.
Tel.
Tel.
Tel.

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

32
32
32
32

14
12
10
10

82
24
11
24

18.00 – 19.30
20.30 – 21.30
19.00 – 20.00
20.00 – 21.00
19.30 – 20.30
17.15 – 18.00
18.00 – 18.45
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.

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

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

Vindt u dat het belang van uw dorp, ook uw
belang is, word dan lid. De contributie
bedraagt slechts €7,- per jaar. U kunt zich
opgeven bij de secretaris, via
secretaris.pb@nieuwbalinge.eu.

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

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

Openingstijden winkel:
Maandag
Dinsdag t/m donderdag
Vrijdag
Zaterdag

09.00 tot
08.00 tot
08.00 tot
08.00 tot

18.00 uur
18.00 uur
17.30 uur
12.00 uur

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

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

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