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OKTOBER 2018    50ste JAARGANG, NR. 9    
 

 
Colofon 

 
Redactie 
Evelien Sok   (06) 13 86 00 18 
Karin Gils                         (06) 30 68 49 46 

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 Jager     (0528) 78 50 54 
De Breistroeken : Familie Koekoek (0528) 32 10 24 

 
IBAN nummer 
NL78 RABO 0369 4004 53 

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

 
Belangrijke punten voor het inzenden van kopij: 
 
- Kopij digitaal aanleveren in een Word-bestand. 

- Kopij en advertenties altijd 
 aanleveren vóór de 28e dag van de maand. 
- Het plaatsen van kopij is geheel voor de 

 verantwoordelijkheid van de inzender. 
- Indien nodig, zullen kleine (tekstuele) 
 aanpassingen zonder overleg gedaan worden. 

-        Kopij wordt aangepast naar de huisstijl. 
- Wanneer er ingrijpend dient aangepast te
 worden, doen we dit in overleg met de inzender. 

- Anoniem plaatsen van kopij is mogelijk, mits de 
 naam van de inzender bij de redactie bekend is. 
- Aangeleverde kopij kan worden geweigerd voor 

 plaatsing, dit ter beoordeling van de redactie. 
- Plaatsing van kopij wordt geweigerd indien deze 

 is gericht tegen personen of groeperingen met 
 het oogmerk van negatieve publiciteit. 
- Het plaatsen van kopij is gratis voor inwoners 

 van Nieuw-Balinge (particulieren). 
- Plaatsen van een incidentele kleine advertentie is 
 gratis voor inwoners van Nieuw-Balinge 

 (particulier). 
- Voor zakelijke advertenties bestaan vaste 
 tarieven. 

- Voor kopij, afkomstig van buiten Nieuw-Balinge, 
 worden kosten in rekening gebracht als er sprake 
 is van commerciële doeleinden. 

 Dit ter beoordeling van de redactie. 
- Kontakt verschijnt maandelijks, met uitzondering 
 van de maand augustus. 

Voorwoord 
 

 

      
 
 

 
In deze editie van Kontakt leest u 

onder andere:  
 
 

 
Een leuk huisdier van de maand! 

 
De Heugte bestaat dit jaar 50 jaar! 
 

Een heerlijk recept voor de herfst! 
 

Jacqueline zoekt modellen voor haar 
cursus tot nagelstyliste. 

 
Kontakt heeft nieuwe bezorgers. 
 

Het Stay Tuned festival wordt 
aangekondigd. 

 
De kinderclub gaat herfst-knutselen. 
 

Een column en een ingezonden 
verhaal. 

 
De brandwondenstichting zoekt 
collectanten. 

 
IKC meester Siebering brengt 

verslag uit van de afgelopen 
periode. 
 

We interviewen Aline Koekoek. 
 

Veel info over Yoga van Cisca.  
 
 

 
En… nog veel meer! 

 

 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiIuoepp5fdAhVJzqQKHfJyCJsQjRx6BAgBEAU&url=http://lrwickerdesign.net/1-oktober.html&psig=AOvVaw3JPzrsk_nqjlnDFVAUQ4x9&ust=1535805455322953
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Het raadselspel 
 
 
De prijsvraag voor de maand september luidde als volgt:  

 
Welk voorwerp is hier van dichtbij gefotografeerd? 

 
Het antwoord is:  
 

Een nietmachine van 
de voorkant. 

 
 
 
 
 

 
We hadden 2 goede inzenders.  

 
De winnaar van deze maand is: Jannie Adolfs. 
Jannie, de prijs komt snel jouw kant op. 

 
 

De prijsvraag voor de maand oktober luidt als volgt: 
 
 

 
 

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

 
 

 
 
 

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. 

_____________________________________________________________________________________ 

 
Bericht van de ijsvereniging 

 
Vooraankondiging: 
  

De jaarvergadering van de ijsvereniging Nieuw-Balinge, vindt plaats op dinsdag 20 
november om 20:00 uur in de kantine van de IJsvereniging. 
De notulen van de vorige jaarvergadering en de agenda voor de komende jaarvergadering, 
zullen worden geplaatst in het Kontakt van november. 
  
Namens het bestuur van de ijsvereniging Nieuw-Balinge 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi_-q7RppfdAhUysKQKHdHxCAgQjRx6BAgBEAU&url=http://www.ikleerinbeelden.nl/beelddenken-planning/slechte-planning-en-weinig-tijdsbesef/&psig=AOvVaw360jevL-o10f3c3BhyspH0&ust=1535805258459012
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Huisdier van de maand 
 
Wat is jouw naam? 
Dribbel.     

 
Wat voor dier (ras) ben je? 

Shih tzu.    
 
Hoe oud ben je? 

1 jaar. 
 

Wie is jouw baasje? 
Geertje Strijker - Mekkes.   
 

Waar woon je? 
Verlengde Middenraai 85.   

 
Wat voor avonturen maak je mee?  

Mijn baasje gezelschap houden en soms tot waanzin 
te drijven door heel eigenwijs en ondeugend zijn. 
Trucjes leren voor snoepjes. En ik hang de stoere 

waakhond uit als ik buiten ben.   
 

Wat is je mooiste speeltje? 
Mijn piepballetje, flostouw en kluifjes. Ook mag ik 
graag stiekem papieren zakdoekjes pikken van mijn 

baasje om te versnipperen.   
 

Wat is je lievelingseten? 
Mijn brokjes, maar ik mag ook graag mee snoepen van wat mijn baasje eet. En natuurlijk 
het vla bakje uit likken vind ik heerlijk. Eigenlijk alles wat eetbaar is. 

 
Jouw huisdier ook in deze rubriek? Leuk! Mail naar redactiekontakt@outlook.com. 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Modellen gezocht 

 
Voor mijn opleiding Nagelstyliste ben ik op zoek naar modellen 
die een zaterdag beschikbaar zijn om een dagje met mij mee te 

gaan.  

 
Het gaat om de volgende zaterdagen,  
van 9.00 uur tot 15.30 uur: 

 
          17 november 

1 december 
8 december 

15 december 
12 januari 
19 januari 

 
Koffie en thee wordt verzorgd, zelf een broodje meenemen 

 
Ben je één van deze dagen beschikbaar,  
neem dan contact op met Jacqueline Mecklenfeld via telefoonnummer 06 22762301. 



4 Dorpsblad Kontakt 2018 

 

 
___________________________________________________________ 
 

Stay Tuned festival 
 
Op zaterdag 17 november wordt voor 

de tweede keer het Stay Tuned festival 
georganiseerd. Tijdens het Stay Tuned 
festival treden diverse bands op. Deze 

bands spelen elk in hun eigen genre. 
Van pop tot metal, maar wat ze met 

elkaar gemeen hebben is een 
Christelijke inslag. 
 

Dit jaar wordt het festival in Het Podium 
in Hoogeveen gehouden. De zaal is 

open vanaf 19.00u en de eerste band 
zal om 20.00u de aftrap verzorgen.  
 

Het doel van het Stay Tuned festival is 
om mensen in contact te brengen of in 

contact te houden met het Christelijk 
geloof door middel van muziek. Doordat 
het muziekgenre breed is, spreken we 

hiermee een groot publiek aan. 
 

Inmiddels zijn MyParable, Angelic 
Forces, Nobuts en Proclaim al 
vastgelegd. De voorverkoop is gestart. 

Kaarten zijn verkrijgbaar bij De 
Tamboer en Bakkerij De Soete 

Suickerbol te Noordscheschut.  
 
De kosten zijn € 10,- per kaartje.  

Vanaf 8 november zijn de tickets alleen nog aan de deur verkrijgbaar en kosten ze € 12,50.  
 

Meer informatie is te vinden via www.staytunedfestival.nl 

 
En houd onze facebookpagina in de gaten voor leuke acties! 

 
 
 

http://www.staytunedfestival.nl/


Dorpsblad Kontakt 2018 5 

 

 
  



6 Dorpsblad Kontakt 2018 

 

 
  



Dorpsblad Kontakt 2018 7 

 

Wisseling van bezorgers 
 
Na jaren trouwe dienst stopt de familie Oelen met de bezorging 

van Kontakt in het dorp. Binnen een dag was de vacature van 
bezorger van Kontakt gelukkig alweer vervuld! We willen de 
familie Oelen heel hartelijk danken voor hun inzet in de 

afgelopen jaren en wensen de familie Jager, die het stokje 
overneemt, veel succes! Saskia Koekoek blijft Kontakt in 

(voormalig bungalowpark) de Breistroeken rondbrengen, waar 
we ook heel blij mee zijn. 

 
___________________________________________________________ 

Kinderclub Nieuw Balinge Herfstknutselen 

 
Vrijdag 19 oktober gaan we weer knutselen. Deze keer met het thema HERFST.  

We beginnen om 14.30 uur.  
 
Hebben jullie weer zin om te komen?  

Kosten €1,50 
 

Geef je dan op bij: 
  
Manuela Mulderij, Martha Prins of Tjitske Bruinenberg  

________________________________________________________________________ 
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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  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi12tPr-4LdAhVSyqQKHUGODxcQjRx6BAgBEAU&url=https://www.klootschieten.com/nog-3-assistenten-vrijdag-gezocht/pas-op-klootschieten/&psig=AOvVaw2MChErS9nxMiQf9IiF3h1D&ust=1535106586751386
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Verslag van have a lovely day op woensdag 19 september 

 
Wij hebben genoten van have a lovely day. We werden hartelijk ontvangen door Cisca. 
Onder het genot van een kop koffie/thee en een heerlijke plak koek, hebben we kennis met 
elkaar gemaakt. De eerste les was een yin yoga les met de eind ontspanning yoga nidra. 

Een fijne rustgevende les. Daarna genoten van een heerlijke lunch, die Jan en Aukje 
hadden gemaakt. Na de lunch hebben we een heerlijke mindfulness wandeling gemaakt. 

Dat we zouden gaan wandelen was 
bekend, maar in stilte? Een bijzondere 

ervaring, rust, stilte, mooie natuur. Op 
een bewuste manier genoten van de 
natuur in het mooie Mantingerzand. Het 

was een prachtige zonnige dag. De laatste 
les easy flow yoga hebben we buiten 

gedaan, in de zon, beetje wind, heerlijk. 
Na deze les terug naar “Bij Oons” onder 
het genot van koffie/thee en heerlijke zelf 

gebakken cake de dag geëvalueerd. Wij 
bedanken Cisca voor deze “Lovely Day”. 

Wij waren in ieder geval erg enthousiast 
en zien graag uit naar een volgende 
keer… Groeten, 

2 enthousiaste dorpsgenoten 
 

Nog enkele reacties: 
 
Het was buiten gewoon heerlijk, het was 

mijn eerste kennismaking met yoga, 
zeker voor herhaling vatbaar, DANK – 

Maya 
 
Dag Cisca, wat een geweldige dag, mijn 

T-Shirt tekst zegt het helemaal: enjoy 
today! Dank je wel en zeker voor herhaling vatbaar - Dorien 

 
Een TOP dag – Bedankt en tot de volgende keer – Yvonne 
 

Cisca, het was weer 
geweldig, ik heb 

genoten en hoop nog 
lang van jouw lessen 
en deze dagen te 

mogen genieten - 
Ineke 

 
Het was voor mij de 

eerste keer deze dag te 
organiseren, best 
spannend, hoe zou het 

gaan, oh en als ’t maar 
droog is. Het was een 

mooie dag om op terug te kijken, net als de deelnemers heb ik genoten van deze mooie 
dag. Het is bijzonder te zien dat een groep mensen die elkaar niet kennen zo gezellig 
samen zijn. Dankbaar ben ik, dat ik dit mag doen.  

Cisca 
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Column 
 
EEN ZELDZAME OCHTEND 
 

Het is zo’n zeldzame ochtend aan het eind van de zomer, we zitten te ontbijten op het 
terras in de zon, de stilte heeft zich om ons heen geweven. Er is nauwelijks wind en we 

genieten van de lichte geluiden die er altijd zijn, hoewel ze soms niet worden opgemerkt: 
het zachte geklater van de sproeier in de vijver, de kleine geluidjes van de vogels. De stilte 
wordt er sterker van: de duiven in het bos die een gesprek voeren met elkaar- één dichtbij, 

en één in de verte. Ze geven elkaar antwoord in precies dezelfde toonsoort en ritme: lang 
lang lang lang, kort kort, een laag geluid, een beetje zangerig, maar echt zingen kun je het 

niet noemen. Wanneer de ene zijn zin een beetje verandert, van vier maal lang naar 
driemaal bijvoorbeeld, geeft de ander daar meteen gehoor aan door een precies passend 
antwoord te geven. In de wei briesen de pony’s ook zo nu en dan naar elkaar, en van de 

weeromstuit gaan de paarden van de buren dan soms meedoen. Het waait niet, of soms 
even, want ineens ligt er een vleugeltje van de linde op tafel. En meteen ook een klein wit 

veertje, fluisterzacht landt het bij mijn bord. Er bloeien nog een paar late rozen, die 
houden het altijd het langste vol. Helderrood - oude rozen zijn het, van Bram en Marijke 

nog, de vorige bewoners. De zon schijnt door de dwarrelende kleine blaadjes van de 
berken, die zo nu en dan een klein oker driehoekje laten vallen.  
We verwonderen ons erover, dat het gras, dat door de lange droge zomer helemaal geel 

was, nu toch overal weer lichtgroen aan ’t worden is - de natuur laat zich niet klein krijgen. 
De pony’s beginnen ineens te hollen, heen en weer, briesend naar elkaar. Toen ik 

vanmorgen de gordijnen open deed, vloog er een grote zilverreiger op - dat was al de 
derde keer dat ik hem zag. Er zitten geen visjes meer in de vijver, maar ik denk dat hij 
even kwam kijken of het écht zo was. Ik zag hem maar even, hij was zo prachtig, echt 

zilver in het gouden zonlicht. De lobelia’s die op tafel staan, bloeien nog steeds dapper 
door, ondanks de droogte, en de heftige storm en slagregens daarna. De bloemetjes 

hebben zo’n schitterende kleur blauw, korenbloemblauw, maar dan donkerder, er zit ook 
wat paars in - en nog steeds komen er kleine knopjes. Er zijn hier trouwens toch heel wat 
moedige planten: er bloeit nog één blauwe hortensia, de begonia’s knallen je tegemoet: 

rood, oranje, rose, wit. En vergeet niet de wemelende fuchsia’s, wit en rose, wat een 
weelde. De vlinderstruik die al vroeg in de zomer bloeide, is weer helemaal opnieuw 

begonnen, ze overhuift met haar roze-rode bloemen overdadig het terras. Een van de 
kleine wonderen is de azalea mollis - die is deze zomer een heel eind gegroeid in de pot, en 
heeft zelfs al knoppen voor het volgende jaar. 

Ik weet niet wanneer u dit 
leest - dat zal wel zoiets van 

half oktober zijn- maar nu is 
het nog september, en hoe 
vreemd deze zomer ook is, hij 

schenkt ons de natuur in al zijn 
schakeringen. 

Zo nu en dan klinken er 
stemmen op van de weg - de 
mensen gaan lekker wandelen 

in de zomerzon. Zomer? Bijna 
voorbij, en zo nu en dan brengt 

een kleine windvlaag ons een 
pittige voorbode van de herfst. 
En wat ruikt ook dat weer 

heerlijk.  
                                                                                      

Alexandra van ‘t Veer                                                                                            
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Recept; broccoli ovenschotel met kip, champignons en krieltjes 
 
Ingrediënten voor 4 personen 

 
 2 kipfilets, in blokjes gesneden 

 400 g voorgekookte krieltjes, gehalveerd 

 400 g champignons, in kwarten gesneden 

 1 broccoli in kleine roosjes gesneden, stronk geschild en in plakjes 

 1 oranje paprika, in repen gesneden 

 Paprikapoeder 

 Boter of olie om in te bakken 

 Zout en peper uit de molen 

 
Voor de saus 
 

 30 g boter 

 1/2 ui, gesnipperd 

 30 g bloem 

 1 kippenbouillontablet 

 500 ml kookvocht van de 

broccoli 

 130 g geraspte kaas 

 
Verder heb je nodig 

 
 Ondiepe ovenschaal 

 Grote koekenpan 

 

Bereidingswijze 
 
1. Breng een ruime pan met licht gezouten water aan de kook en voeg de broccoli toe. 
Kook de broccoli beetgaar. Giet af, vang 500 ml kookvocht op en laat de broccoli uitlekken 

in een zeef. 
2. Bestrooi de kipfilet met wat paprikapoeder, zout en peper. Verhit een koekenpan met 

wat boter en bak de kipfilet rondom goudbruin. 
3. Schep uit de pan op een bord en zet opzij (de kip hoeft nog niet helemaal gaar te zijn, 
hij gaat straks nog in de oven). Voeg indien nodig nog wat extra boter toe in de koekenpan 

en bak de krieltjes goudbruin. Breng de aardappels op smaak met paprikapoeder, zout en 
peper. Voeg als de aardappels halverwege zijn, de champignons toe en bak even mee. 

4. Voeg dan de paprika toe en bak nog een minuut verder. Voeg tot slot de broccoli en kip 
toe, roer even door en zet het vuur uit. 
5. Verwarm de oven voor op 200 graden. Vet de ovenschaal in. Smelt ondertussen de 

boter in een pan en fruit de ui hierin totdat hij zacht is. Zet het vuur laag zodat de boter en 
ui niet kleuren. Voeg de bloem toe en bak even mee om te laten garen. 

6. Verkruimel de bouillontablet erover en voeg al roerend zoveel kookvocht toe, totdat je 
een gladde en dikke saus hebt (je hoeft dus niet perse al het kookvocht te gebruiken). Laat 
enkele minuten zachtjes pruttelen. Roer de geraspte kaas erdoor en verwarm tot de kaas 

gesmolten is. 
7. Vet de ovenschaal in en schep de aardappels, kip en groenten erin. Schenk de saus 

eroverheen. 
8. Bak circa 20 minuten in de oven, of totdat de bovenkant licht begint te kleuren en de 
saus iets is ingedikt. Laat voor serveren zeker 10 minuten afkoelen. 
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Een interview met… Aline Koekoek, organisator van de toetertoertocht 
 
Wie ben je, wil je je even voorstellen?  

Ik ben Aline Koekoek en woon aan de Haarweg in Nieuw Balinge. Ik ben bijna 21 jaar en 
werk bij Cosis, locatie de Wendakker als begeleider dagbesteding. Dit is een dagbesteding 
voor mensen met een beperking. In mijn vrije tijd voetbal en volleybal ik in Nieuw-Balinge. 

 

 
 
Wat is de toetertoertocht en wat is jouw rol daarin? 

De toetertoertocht is een optocht met vrachtwagens georganiseerd voor mensen met een 
beperking. Zij kunnen die dag mee rijden in de vrachtwagen. Mijn rol binnen de 
toetertoertocht is eigenlijk best groot, samen met (oud collega) Deborah organiseer ik deze 

dag.  

 
Zowel vrachtwagenchauffeurs als deelnemers kunnen zich hier voor aanmelden. We rijden 

maximaal met 50 vrachtwagens. Er komt best wat bij kijken zoals toestemming van de 
gemeente, verkeersregelaars, ontheffingen voor de chauffeurs zodat ze hun weekendrust 

kunnen onderbreken zonder een boete te krijgen, boodschappen etc. 

Hoe vaak is het al georganiseerd? 
Afgelopen september was de 3e 

editie. 

Hoe kwam je op het idee? 

Deborah kwam met het idee en we 
hebben het samen verder 
uitgewerkt. De 1e editie was met 

23 vrachtwagens en nu zaten we 
afgelopen jaar op 50 vrachtwagens. 

Dit is ook wel onze max. Er moeten 
namelijk verkeersregelaars mee die 
de stoet bij elkaar houden. Het 

moet wel te overzien blijven! 
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Wat zijn jullie plannen/wensen voor de toekomst? 
Voor de toekomst hopen we zo door te gaan. Elk jaar 50 vrachtwagens en deelnemers zou 

toch geweldig zijn! 

Wat is er zo leuk aan? 

Het leukste is de dag zelf. De voorbereiding zijn altijd wat minder maar je weet waar je het 
voor doet. De lachende gezichten op die dag zijn echt geweldig, je ziet zoveel mensen 

genieten en daar doen we het voor! 

Wil je verder nog iets kwijt? 
Ik wil graag nog kwijt dat we zonder de vrijwilligers en sponsoren deze mooie dag niet 

zouden kunnen organiseren! 

 

 
_____________________________________________________________________________________ 

 

De Heugte bestaat 50 jaar! 
 

Beste inwoners, 

 
Dorpshuis “De Heugte”  bestaat op 4 oktober 2018 50 jaar! 
Uiteraard kunnen we dit niet ongemerkt voorbij laten gaan. 
We gaan dit vieren met alle inwoners van 0 tot bijna 100 jaar,  

dus maak een aantekening in uw agenda of op de kalender! 

 
ZATERDAG 1 DECEMBER 2018 VIEREN WE  50 JAAR “DE HEUGTE” 

 
We proberen de gehele dag voor alle leeftijden, op verschillende tijden, iets leuks te 

organiseren zodat het voor iedereen een onvergetelijke morgen of middag of avond wordt! 
 
Wordt vervolgd,  

 
de Jubileum Commissie. 
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Nieuws van IKC Mr. Siebering  
vanuit de opvang en peutergroep 
 

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. 
Voor de leerlingen van school en voor de 
peutergroep was 4 september een nieuwe 

start, maar voor de kinderopvang was er 
deze zomervakantie op maandag en 

woensdag gewoon opvang. Wij hebben erg 
genoten van het mooie weer. Lekker met water gespeeld, veel buiten op het grote plein 
gespeeld en natuurlijk lekker ijsjes eten. Wij hebben gezellige activiteiten gedaan en 

tijdens het eten deden wij wat extra’s als poffertjes/pannenkoeken eten, zelf pizza’s 
bakken, lekker knakworstjes op brood of cup cakes bakken, versieren en natuurlijk opeten.  

 
Inmiddels zijn de groepen weer compleet en heeft iedereen zijn draai gevonden.  Inmiddels 
zijn er 5 peuters doorgestroomd naar de basisschool en zijn er op de peutergroep 5 peuters 

komen spelen, 3 nieuwe peuters en 2 vanuit de opvang. Zo stroomt het mooi door. Erg 
leuk hoor om de ‘oud’ peuters nu aan de andere kant van het hek te begroeten.  

 
Wij werken nu met de kinderen van de peutergroep en de kinderopvang met het thema 
baby. Dit doen wij samen met de kinderen van groep 1/2. Er zijn een paar moeders in 

verwachting of net bevallen dus een erg actueel thema. De kinderen verzorgen de ‘baby’s’, 
zingen liedjes voor ze, knutselen een kinderwagen en wij mochten zelfs aanwezig zijn bij 

de kleuters waar baby Tess in bad werd gedaan! Een erg leuk thema. 
 
Van 3 t/m 12 oktober zijn de Kinderboekenweken. De hele school werkt aan dit thema door 

allerlei (boeken)activiteiten, zoals op vrijdag 12 oktober een boekenmarkt. Wij van de 
peutergroep hebben op 8 oktober een gezellige activiteit met ouders, verzorgd door de 

bibliotheek. 
 

Na de herfstvakantie staat het thema reuzen en kabouters op de planning. Ook dit thema 
doen wij weer samen met groep 1/2. Het gaat over groot en klein, maar kabouters past 
natuurlijk ook uitstekend bij het thema herfst.  

 
Ook de buitenschoolse opvang groep wordt 

steeds groter. Er zitten nu al 9 kinderen op de 
bso. Ook op de VSO (voor school aan) zijn er 
bijna elke morgen al kinderen aanwezig. 

  
Hebt u ook kinderopvang of buitenschoolse 

opvang nodig of is uw peuter toe aan de 
peutergroep (2 – 4 jaar), kom dan gerust eens 
bij ons een kijkje nemen en informatie vragen, 

er is heel veel mogelijk! 

__________________________________________________________________ 

 

De brandwondenstichting zoekt collectanten in Nieuw-Balinge 
 
Met het opstarten van de collecteweek van 7 t/m 13 oktober, bleek dat alle collectantes 
niet meer willen lopen. Daarom wend ik mij tot u. Zijn er Nieuw-Balingers die zich willen 

inzetten voor de brandwondenstichting en hiervoor willen collecteren?  
 

Bij voorbaat dank,  
 
Tineke Kiers    |     Tel.: 0642307079     |      E- mail: tinekepauw59@gmail.com 
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Ingezonden verhaal: Ontmoeting in het park… 
 
Muisstil zat ze daar op een bankje in het park. Haar zilverwitte haren dansten op het ritme 
van de wind. Haar houding was recht, haar blik was open. Ze lachte en knikte me 

vriendelijk toe. Ze wuifde met haar hand naast zich “neem plaats, geniet met me mee”. “Ik 
zie het wel, je bent het nodig. Even helemaal tot rust komen. Even je dagelijkse 
bezigheden en beslommeringen van je afschudden. Even op adem komen. Geniet van de 

wind door je haren. Geniet van de zon op je gezicht. Geniet van de geuren van de bomen. 
Geniet van de geluiden om je heen. Geniet van het stil zijn”. 

 
Gewoon, omdat je mooi bent 
Gewoon, omdat je lief bent 

Gewoon, omdat je het nodig bent 
 

Haar zilverwitte haren strelen zacht mijn gezicht. Ze kijkt me aan. Stralende ogen in een 
prachtig doorleefd gezicht. Rimpels die haar leeftijd vertellen. Handen die broos in haar 
schoot liggen. Ze tilt één hand omhoog en raakt mij aan. “Geniet even met mij. Samen 

even stil”. Haar ogen spreken, haar handen strelen, haar gezicht straalt. “Even maar hoor… 
je doet er mij zo’n plezier mee. Even een beetje aandacht voor een oude vrouw”. Ik ga 

zitten, kijk stilletjes op mijn horloge. Even moet het kunnen. Niet te lang een paar 
minuutjes maar.  
 

Gewoon, omdat ze zo mooi is 
Gewoon, omdat ze zo lief is 

Gewoon, omdat ze het nodig is 
 
Muisstil zitten we daar op dat bankje in het park. De wind waait, het is wat frisjes, maar de 

zon tovert rode blosjes op onze gezichten. We genieten samen. Ik kom tot rust. Even een 
moment voor mezelf, even een moment om op te laden.  Haar zilverwitte haren lichten op. 

Haar broze hand pakt mijn hand vast. Ze kijkt me aan met ogen van liefde. Haar stem is 
zacht.  
Geniet van het leven lief kind. 

Geniet van je gezin, je familie, je vrienden. 
Wees je bewust van wat je hebt. 

De tijd gaat snel, sneller dan je denkt. 
Neem de tijd om even op een bankje te gaan zitten. 

Neem de tijd om even de zon te zien stralen. 
Neem even de tijd om de kleuren van het leven te zien. 
Neem even de tijd om de geuren van het leven te proeven. 

Neem de tijd om te leven. 
Haar zachte stem zweeft weg op de wind. 

Ze staat op, voorzichtig zet ze haar voeten in beweging. Haar zilverwitte haren dansen mee 
op het ritme van de wind. Haar liefdevolle ogen kijken me aan en terwijl ze spreekt loopt 
ze zachtjes bij mij vandaan. 

Bedankt lief kind dat je even de tijd nam om met mij te praten. 
Bedankt lief kind voor dit moment van rust en aandacht. 

Bedankt lief kind, ik zal het nooit vergeten! 
 
Muisstil zit ik daar op dat bankje in het park. 

Stil van verwondering.  
Stil van de kracht van haar rijkdom. 

De rijkdom van de jaren. 
En stil vraag ik me af… heb ik nu tijd genomen voor haar, of nam zij de tijd voor mij… 
 

Liefs Ria        Gedichten en gedachten van Ria 
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Nieuws van Bi’j Oons 
 
Dag allemaal, 

 
De herfst is ingevallen en de temperatuur begint te 
zakken. Doordat de avonden weer donker worden, 

spenderen we meer tijd binnen. We kunnen ons 
voorstellen dat u lekker op de bank gaat zitten met een 

warme kop thee en een goed boek. Dan is het fijn om te 
weten dat u bij ons een boek kunt lenen uit onze 
bibliotheek. U zoekt een leuk boek uit en u laat zelf een boek achter, zodat ons aanbod 

altijd wisselend is. Daarnaast willen we op zondagavond graag spelletjes gaan spelen. In 
een ongedwongen sfeer is iedereen welkom voor een leuk bordspel, een spannend potje 

klaverjassen of eventueel een ander spel naar keuze. Iedereen is welkom! 
 
Dan nog ander nieuws waar we heel blij mee zijn. Vanaf heden hebben we besloten dat 

Wiljo en Jessica bij ons in het bedrijf stappen. Doordat we flink gegroeid zijn was het voor 
ons vaak stevig aanpoten. Steeds vaker moesten we een beroep doen op hulp van 

buitenaf. We zijn dan ook heel erg blij dat Wiljo en Jessica zich gaan inzetten in ons 
theehuis, zodat we de verdere groei goed kunnen opvangen. Daarnaast is dit een solide 
basis voor de toekomst! 

 
Rest ons nog het menu voor de maanden oktober en november: 

 
 
 

                                                                                                                                                                                                                             
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Heeft u zin om mee te eten? U kunt zich de donderdag ervoor aanmelden via  tel: 06-
25390885 en dan zorgen wij dat er een bord klaar staat! 

 
Vriendelijke groet,     
 

Jan, Aukje, Wiljo en Jessica 

 

Vrijdag 19 okt: Patat met diverse snacks 

Vrijdag 26 okt: Bruine bonen en kapucijners  

Vrijdag 2 nov: Diverse soorten groentes 

met aardappelen en schnitzel  

Vrijdag 9 nov: Heerlijke snert 

Vrijdag 16 nov: Verschillende Mexicaanse 

gerechten 
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Yin en Yang Yoga; lessen in Nieuw-Balinge 
 
Je kent ongetwijfeld de begrippen Yin en Yang. Maar wat is dit is 
precies? En wat is het verschil tussen Yin en Yang Yoga? Past één van 
de twee beter bij je dan de ander? Of kun je per keer bepalen waar je 

het meeste behoefte aan hebt? 

 
Wat is Yin en Yang?                    

Yin en Yang zijn de Chinese benamingen voor twee tegengestelde krachten die we overal in 
ons leven tegenkomen: 

 
er is geen licht zonder donker 
er is geen hard zonder zacht 
er is geen dik zonder dun 

er is geen warm zonder koud 

 
Bedenk maar eens: Hoe kun je iets als ‘snel’ beoordelen als je niet weet wat ‘langzaam’ is? 

En hoe weet je wat ‘groot’ is zonder dat je weet wat ‘klein’ is? In de Yin Yang Yoga les 
combineren we beide. 

 
Yin houdingen worden 3 tot 5 minuten aangehouden en richten zich meer op het dieper 
liggende bindweefsel rondom gewrichten en organen en brengen je in contact met de stilte 
in jezelf. 

 
De Power Yoga en Easy Flow Yoga zorgt voor een krachtig en vitaal lichaam. 
Dynamische vloeiende bewegingen (Yang) uit de Power Yoga en Easyflow Yoga komen na 

de Yin houdingen. 

 
Yin Yoga houdingen vinden hun oorsprong in 1980. De Amerikaanse Paul Grilley is de 

grondlegger van Yin Yoga.  

 
Kortom: Yin en Yang zijn overal aanwezig, dus ook in de yoga. 

 
 
 

START:          Bij voldoende deelname  

 
WANNEER:     Woensdag 7 november van 19.00- 20.00 uur 

 
WAAR:           Zalencentrum De Heugte – Lijsterstraat 1 - 7938 PK Nieuw-Balinge 

 
Minimaal 5 – max. 12 deelnemers 

 
Opgave en info 06 216 36 165 - bodyfit@live.nl  

 
Kosten € 25,00 per maand 

 
 

 
 
Waarom Yoga? Zie: www.yogasport-hoogeveen.nl 

 
 

Wees welkom   -    Cisca                                                                                   
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Bericht van ‘het cluppie’ 
 
Het cluppie was weer actief na de zomervakantie! Zomaar even uit de losse pols diverse 

herfststukjes gemaakt. Heel creatief allemaal met een heel leuk stuk naar huis! De halve 
tuin van Aly en Mans Luinge lag op de tafel dus ook nog heel veel over! Niet heel erg, we 
maakten er nog een paar leuke stukjes voor in het Dorpshuis van, zo kunnen er nog heel 

veel mensen van genieten. 
 

Het was weer een 
gezellige avond met 3 
nieuwe leden en nieuwe 

ideeën voor de rest van 
het jaar! 

 
Tot de volgende keer 
dames, jullie krijgen een 

mail over de oktober 
bijeenkomst. 

Tot ziens en geniet van de 
foto's, tot volgende 
maand! 

 
Met vriendelijke groet, 

José Post Consent  
________________________________________________________________________ 
 

Activiteitenkalender  
 

 
 

 
 

OKTOBER 

 
2 & 9 oktober Fotografie cursus 

12 oktober  Klaverjassen ijsvereniging 
19 oktober  Kinderclub 
20 oktober  Spooktocht  

20 oktober  Dansavond de Heugte 
26 oktober  Klaverjassen ijsvereniging 

27 oktober  Bingo de Heugte 
 

 

NOVEMBER 
 

7 november  Start Yin en Yang Yoga 
9 november  Klaverjassen ijsvereniging 

14 november Oud papier 
17 november Dansavond de Heugte 
20 november Jaarvergadering ijsvereniging 

23 november Klaverjassen ijsvereniging 
24 november 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 7 oktober 

9.30 uur Student H.C. Bezemer 

14.30 uur Student H.C. Bezemer 

● Zondag 14 oktober    

9.30 uur Ds. C. Cornet 

14.30 uur Ds. C. Cornet 

● Zondag 21 oktober    

9.30 uur Ds. T. Wijnsma  

14.30 uur Ds. T. Wijnsma 

● Zondag 28 oktober    

9.30 uur Ds.  C. Cornet 

14.30 uur Ds.  C. Cornet 

● Zondag 4 november    

9.30 uur Prof. H.G.L. Peels  

14.30 uur  Prof. H.G.L. Peels 

● Woensdag 7 november (dankdag) 

14.00 uur Ds. C. Cornet    

19.30 uur Ds. C. Cornet  

● Zondag 11 november    

9.30 uur Ds. H.J.Th. Velema   

14.30 uur Ds. H.J.Th. Velema 

 

Wijzigingen voorbehouden. In de ochtend is er 

oppas voor de kleinsten in het jeugdgebouw ‘Het 

Anker’. 

 

Preekrooster 2018 

Ned. Hervormde Kerk Nieuw-Balinge 

 

● Zondag 7 oktober 

10:00 uur prop. J.P. Lensen (Oldebroek) 

15:00 uur ds. J.M. Viergever (Onstwedde) 

● Zondag 14 oktober 

10:00 uur ds. W.G. Hulsman (Genemuiden) 

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

● Zondag 21 oktober  

10:00 uur ds. M. v.d. Ruitenbeek (Dussen) 

15:00 uur ds. M. Noorderijk (Zetten)  

● Zondag 28 oktober  

(einde herfstvakantie)  

10:00 uur ds. F.J.K. van Santen (Kampen)  

15:00 uur ds. W. v. Vreeswijk (Rouveen)  

● Zondag 4 november  

10:00 uur ds. H. Westerhout (Hasselt)  

15:00 uur ds. J. Mulderij (Zwolle)   

● Woensdag 7 november (Dankdag)  

19:30 uur prop. M. Krooneman  (’t Harde) 

● Zondag 11 november (VHA)  

10:00 uur ds. J. Boer (Ermelo)  

15:00 uur ds. E. van den Noort (Emst). 

 

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  

 

10 okt GROEN      24 okt GROEN 

16 okt GRIJS        31 okt ORANJE 

17 okt ORANJE      7 nov GROEN 

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 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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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   

 

DINSDAG; Volleybal 

Herenvolleybal (16+)          20.30 – 21.30 

WOENSDAG; Volleybal 

Dames recreanten 3           19.00 – 20.00 

Dames Recreanten 1  20.00 – 21.00  

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! 
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