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Evelien Sok
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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 Oelen
(0528) 32 11 88
: 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.
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In deze editie van Kontakt leest u
onder andere:

Een nieuw raadselspel.
Er zijn 21 biggetjes geboren aan de
Koolveen!
De klootschietvereniging zoekt
nieuwe leden.
Een bericht van voormalig groep 8
van de meester Sieberingschool.
Heeft u zich al opgegeven voor de
spooktocht?
Er heeft een wisseling in de redactie
plaats gevonden. Ons nieuwe
redactielid stelt zich aan u voor!
Deze keer 3 huisdieren van de
maand!
De ontspannende en effectieve
werking van yoga door Cisca.
Alexandra schrijft over Nelson
Mandela.
Een heerlijk recept.
En… nog veel meer!
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Het raadselspel
De prijsvraag voor de maand juli luidde als volgt:
Welk kopje is als eerste gevuld?
Het enige juiste antwoord is
kopje nummer 5.
Als je goed kijkt, zie je dat de ‘weg’ naar
de overige kopjes ergens in de route
geblokkeerd wordt.
We hadden 7 inzenders, waarvan 4 met
het juiste antwoord.
De winnaar van deze maand is:
Tjitske Bruinenberg. Tjitske, de prijs
komt snel jouw kant op.
De prijsvraag voor de maand september luidt als volgt:
Welk voorwerp is hier van dichtbij gefotografeerd?

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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Huisdieren van de maand

Wat zijn jullie namen?
Zwarte hond: Rayza Span
Kleine witte hond: Diego Span
Bruine hond: Gerrie Verkleij

Wat voor ras zijn jullie?
Rayza: Rottweiler
Diego: Shih tzu
Gerrie: Labrador

Hoe oud zijn jullie?
Rayza: 1,5 jaar
Diego: 2 jaar
Gerrie: 2,5 jaar
Wie zijn jullie baasjes?
Rayza en Diego: Aaldert, Jeanette, Patrick, Jeroen en Jennifer Span.
Gerrie: Edwim, Agnes, Josien, Bart en Ellen Verkleij
Waar wonen jullie?
We wonen allemaal in Nieuw-Balinge. Gerrie woont bij de familie Verkleij aan de Verlengde
Middenraai en Rayza en Diego wonen aan de Matingerweg bij de familie Span.
Wat voor avonturen maken jullie mee?
We gaan graag samen zwemmen en spelen in het meer van Witteveen, maar natuurlijk ook
in onze eigen ijsbaan. Gerrie zwemt ook vaak met zichzelf in het kanaal en Rayza houdt
ervan om de tuinkussens weg te slepen en gaten te graven. Op de foto gaan we met zijn
drieën on tour.
Wat is jullie mooiste speeltje?
We spelen het liefst met zijn allen samen, samen achter een takje aan rennen!
Wat is jullie lievelingseten?
Rayza: Aardappels, snijbonen en een speklapje
Diego: Pasta zonder saus.
Gerrie: Gebakken aardappels, rode kool en een stukje gehaktbal
Jouw huisdier ook in deze rubriek? Leuk! Mail naar redactiekontakt@outlook.com.
Dorpsblad Kontakt 2018
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Vrijwillige bijdrage Kontakt
Medio september zullen onze
vrijwilligers weer bij u langs komen om
te vragen voor een financiële
ondersteuning voor ons dorpsblad.
Om elke maand een Kontakt bij u op
de mat te laten vallen, zijn we
afhankelijk van adverteerders en van
de vrijgevigheid van u en van clubs en
verenigingen in Nieuw-Balinge.
We hopen op uw ondersteuning, zodat
we gezamenlijk Kontakt in stand
kunnen houden.
Mocht u onverhoopt één van onze vrijwilligers missen, dan kunt u uw bijdrage ook
overmaken op IBAN: NL78 RABO 0369 4004 53, t.n.v. Plaatselijk Belang, o.v.v. vrijwillige
bijdrage Kontakt.
Met vriendelijke groet,
De redactie

_____________________________________________________________________________________
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Biljartclub blij met MOEK project!
Deelname aan het project MOEK leverde 1250 euro op, voor de biljartclub en 60+actief
samen! Het was leuk om te doen en er dan ook nog zoveel geld voor te krijgen is helemaal
top!
De 60+ actief groep heeft besloten dat 1000 euro in ieder geval ten goede mag komen aan
een ander biljart! Het DB van de Heugte heeft nog wat staan voor energiezuinige
maatregelen en daar kan het biljart prima voor vervangen worden. Als de stekker in het
biljart zit gebruikt hij net zoveel stroom als de grote koeling in de keuken, dus daar valt
nog wel wat winst te halen.
En of het zo moet zijn, 123 biljart Schoonoord had nog iets passends voor ons staan. 5
september wordt het “nieuwe” biljart geplaatst. We zijn allemaal heel benieuwd.
En op donderdag 6 september gaan de biljarters het biljart in gebruik nemen. Hoeveel
punten gaan ze scoren? Het ligt nu niet meer aan het biljart!
Veel plezier ermee biljarters, jullie kunnen weer jarenlang prettig biljarten!
Werkgroep 60 + actief en DB De Heugte.
Dorpsblad Kontakt 2018
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Zomerfeest 2018!
Wat was het gezellig dit jaar en wat hebben we genoten van jullie enthousiaste reacties!
Hier de fotoreportage van alle activiteiten.
We begonnen de week met knutselen. Het
zelfgemaakte stokpaardje past mooi in het
boerenthema.
Tussentijds konden de senioren zich vermaken met
Jeu de
Boules →


Dinsdagavond gingen we ringsteken op een
hobbelfiets. Best een hele opgave!

 En we sloten de avond af
met een wedstrijd
bierfietsen.
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We begonnen de woensdag met vissen in de ijsbaan →

 Gevolgd door boeren6-kamp

Iedereen deed zijn uiterste best! →

Ook de wat
oudere
deelnemers
deden volop
mee! →
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 Donderdag liepen we de speurtocht.
Vrijdag natuurlijk smeren
tijdens kliederdag! →

 Blije gezichten, dus leuk om te doen!

Tijd voor de
optocht op
zaterdag! →

10
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 Potje
varkenswroeten

Daarnaast was er een sfeervolle markt, met antieke
tractors en landbouwwerktuigen! →
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Have a lovely day!

Tijd voor jezelf en niets “moeten”? Dan is Have a Lovely Day op woensdag 19
september 2018 echt iets voor jou! Een dag helemaal voor jezelf, waar tijd en ruimte is
voor ontspanning en gezelligheid, niet de drukte van alle dag en het beroep dat op je wordt
gedaan. Gun jezelf deze heerlijke dag, alleen of met vriendin(nen). Genieten van
Mindfulness, Yoga, Yoga Nidra, lunch. Een heerlijke wandeling in het mooie Mantingerveld.
Je hoeft geen ervaring met Yoga of Mindfulness te hebben, wees welkom op deze mooie
dag.
Het programma ziet er als volgt uit:
10.30 uur

Ontvangst koffie – thee – iets lekkers: in het gezellige koffie en theehuis
van Jan en Aukje- Bij Oons- Voornweg 1- 7938 RC Nieuw Balinge

11.00 – 12.00 uur Easy Flow Yoga
12.15 – 13.15 uur Lunch
13.30 – 14.30 uur Wandeling in de prachtige natuur van het Mantingerveld
15.00 – 16.00 uur Yin Yoga – Yoga Nidra
We sluiten af met koffie, thee of fris met iets lekkers en evalueren de dag.
Aanmelden & meer informatie: aanmelden kan t/m 14 september – min.6 personen - max
10 – 12 personen via mail: bodyfit@live.nl of tel: 06-21636165 - www.yogasporthoogeveen.nl
De kosten zijn € 42,50 PP
Cisca Lunenborg van Melzen: is een ervaren Yogadocent en Mindfulness trainer, in haar
lessen is het belangrijk dat jij mag zijn wie je bent, je eigen grenzen respecteert. Ze is
betrokken en heeft oprechte aandacht voor jou. Haar motto: leef je droom, droom niet je
leven.
Er zijn werkgevers die de kosten voor deze dag vergoeden. Informeer naar de
mogelijkheden bij je werkgever.
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Halloween Nieuw-Balinge
Wanneer:
20 oktober 2018
Hoe laat:
Van 19:00 uur tot 23:00 uur
Waar:
Bos bij Mekelermeer,
de route wordt aangegeven
Kosten:
Gratis

In verband met het beperkt aantal personen is opgeven verplicht. Dit wordt gecontroleerd.
Opgaves kan je doen tot 1 oktober, via halloweentochtnb@gmail.com.
Graag horen we hoeveel personen er mee doen en de leeftijd van de kinderen die mee
doen. De adviesleeftijd is vanaf 8 jaar, onder begeleiding.

_____________________________________________________________________________________
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
Albert Snippe
Peter Tibben

0627563012
0621962616
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

Dorpsblad Kontakt 2018
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Recept
Zalmcarpaccio met roomkaas

Ingrediënten
2 sneetjes brood
200 gr gerookte zalm (in dunne plakjes)
50 gr pijnboompitten, licht geroosterd
rasp en sap van 1 citroen
paar takjes dille, fijngehakt
2 flinke eetl roomkaas naturel
Zwarte peper en zeezout
4 eetl olijfolie
handje vol waterkers
2 teentjes knoflook
1 eetl kappertjes

Bereiding
Snijd de korstjes van het brood en snijd de rest in vierkantjes. Verhit ongeveer 2 eetl
olijfolie in een koekenpan. Snijd de knoflook in schijfjes en bak eventjes in de olijfolie
totdat ze bruin kleuren, haal ze daarna uit de pan. Bak de blokjes brood in de olijfolie met
knoflooksmaak krokant. Laat ze daarna uitlekken op een stukje keukenpapier.
Leg de plakjes zalm mooi op een bordje. Pers of knijp de citroen uit en besprenkel de zalm
hiermee, hierdoor gaat de zalm ‘garen’. Doe de citroenrasp in een kom. Hak of sla
ongeveer 30 gr pijnboompitten fijn (mogen best nog wat grove stukken zitten) en roer
samen met de dille door elkaar. Roer de roomkaas er door en breng op smaak met wat
peper en zout.
Besprenkel de zalm met een beetje olijfolie en bestrooi met een klein beetje peper en zout.
Schep een mooie schep van het roomkaasmengsel in het midden van de zalm. Verdeel wat
waterkers, de knoflook croutons, kappertjes en overgebleven pijnboompitten er om heen.

16
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Yin Yoga
Yin Yoga is een rustige, ontspannende manier van yoga.
Het is vooral gericht op het versoepelen van bindweefsel en
gewrichten.
In Yin Yoga worden posities langer vast gehouden, zo heb je
meer tijd om je grenzen te verkennen en te verleggen. Deze
rustige houdingen voorkomen overbelasting en zorgen voor
souplesse en ontspanning.
Je gebruikt je lichaam niet om in een houding te komen, maar je gebruikt de houding om
je lichaam beter te voelen. Waar je bij de meeste sporten je spieren aan- en ontspant, gaat
het er bij Yin Yoga om dat je zoveel mogelijk spieren los laat.
Het bindweefsel is Yin, omdat ze stijf en niet elastisch zijn.
De spieren zijn Yang, dit staat voor het extraverte, het veranderlijke en beweeglijke.
Door lang zitten( bijvoorbeeld zittend beroep) belast je de gewrichten en het bindweefsel in
bekken en rug. Je spieren zijn constant aan het werk om je lichaam rechtop te houden.
Yin Yoga werkt positief voor mensen met spierklachten, denk hierbij bijvoorbeeld aan
reuma en fibromyalgie, het is voor iedereen geschikt.
Ook tijdens stressperiodes of burn-out, op een rustige manier ruimte geven aan het
lichaam en de geest zorgt voor een goed herstel. Ook kan Yin Yoga een hele goede
aanvulling zijn op een Yang sport, zoals bodysculpture, hardlopen, zwemmen of fitness.
Wat mij aanspreekt in Yin Yoga is dat het bij deze Yogastijl draait om het effect, het doel
van de houding. Hoe het eruit ziet is niet belangrijk. Het effect van Yin Yoga is een
flexibeler, beweeglijker en sterker lichaam. We sluiten de les af met Yoga Nidra, of een
andere ontspanning.
Start: Dinsdag 2 oktober bij voldoende aanmelding. Min. 8 - max. 12 deelnemers.
Tijd: 20.15 – 21.15 uur
Locatie: De Ploeger 1 Hoogeveen – Noorderbrug
Voor info/opgave mail, bel of app: bodyfit@live.nl – 06 216 36 165.
Opgave kan t/m 28 september 2018.
Kosten: €25,00 per maand, je mag hiervoor onbeperkt deelnemen aan alle lessen.
Je hoeft niet altijd zo enorm je best te doen, je mag ontspannen.
Wees welkom!
Cisca

___________________________________________________________
Jubileumeditie Kontakt 50 jaar
In augustus viel de jubileumeditie van Kontakt bij u op de mat. Dit unieke
exemplaar is door velen positief en enthousiast ontvangen. Ook online is
deze uitgave goed gelezen. We hebben veel leuke reacties gehad en dat
vinden we erg leuk. We hebben nog een tiental ‘Kontakten’ over. Mocht u er
één willen, bijvoorbeeld voor iemand die niet (meer) in Nieuw-Balinge
woont, mail dan naar redactiekontakt@outlook.com. Op=op ☺
Dorpsblad Kontakt 2018
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Een interview met… Thijs Jagt
De redactie van Kontakt kwam ter ore dat het Dagelijks
Bestuur van de Heugte is uitgebreid met een nieuwe
bestuurslid: Thijs. Ook weten we dat de Heugte bezig is
met het ontwikkelen van een toekomstvisie en
bijbehorende concrete plannen. Een mooie aanleiding om
Thijs daarover eens een aantal vragen te stellen.
Wil je je even voorstellen?
Natuurlijk: Mijn naam is Thijs Jagt en deze maand word
ik 36. Samen met Alet heb ik 2 dochters, Robin en
Nienke, en wonen we aan de Schepersweg (op nr. 9).
Sinds een half jaar ben ik werkzaam als productmanager
bij ANWB/Unigarant verzekeringen in Hoogeveen. Dat
houdt in dat ik een deel van het verzekeringsaanbod van
ANWB/Unigarant beheer. Verder ben ik sportief
(voetballen, hardlopen en mountainbiken) en drink ik graag een biertje met vrienden en
familie.
Sinds wanneer zit je in het bestuur van de Heugte?
Vanaf juni van dit jaar ben ik algemeen bestuurslid van ons dorpshuis.
Wat spreekt je aan in deze functie?
Als dorpje moeten we het toch een beetje met elkaar doen. Ik probeer daarom altijd wat
vrijwilligs in het dorp te doen. Ik zit nu in het bestuur van de Heugte omdat ons dorpshuis
volgens mij echt bijdraagt aan de leefbaarheid van Nieuw-Balinge. Ik vind het leuk om daar
vanuit het bestuur aan bij te dragen.
Wat zullen jouw taken worden? Waar ga je je voor inzetten?
Ik ben algemeen bestuurslid dus ik heb geen specifieke taak. Ik hoop dat we als dorpshuis,
samen met onder andere de school, plaatselijk belang en verenigingen in het dorp, ervoor
kunnen zorgen dat Nieuw-Balinge een fijn (en levendig) dorp blijft.
Het bestuur van de Heugte is, samen met een werkgroep, volop bezig met het
ontwikkelen van een toekomstvisie en een actieplan. Wat is de strekking hiervan?
De toekomstvisie en het actieplan passen wat dat betreft prima bij mijn vorige antwoord.
Die zijn namelijk bedoeld om vanuit het dorpshuis (ook in de toekomst) zo goed mogelijk
aan te sluiten op de wensen van de inwoners in en rond het dorp. Samen met de
werkgroep proberen we dit zo goed mogelijk uit te werken en in de praktijk te brengen. Erg
leuk dus om aan te werken!
De letterlijke visie van de Heugte luidt:
Stichting Dorpshuis de Heugte wil de inwoners van Nieuw-Balinge en omstreken een plek
bieden om elkaar te ontmoeten en (nieuwe) activiteiten te organiseren. We willen hiermee
een bijdrage leveren aan een leefbaar én aantrekkelijk dorp.
Zodra deze visie volledig is uitgewerkt zal de Heugte de inwoners van NieuwBalinge via een bericht in Kontakt uitgebreid informeren.
Wat hoop jij voor de toekomst van de Heugte?
Voor ons dorpshuis hoop ik dan ook dat na het 50-jarig jubileum van later dit jaar nog vele
jubilea zullen volgen.
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Wil jij/het DB van de Heugte verder nog iets kwijt aan de lezers van Kontakt?
Als bestuurslid ben ik vlak voor de feestweek ingestapt, best een drukke periode voor het
dorp en het dorpshuis. Dankzij alle vrijwilligers (ook van Stichting Zomerfeest) hebben we
volgens mij een hele leuke week gehad. Ik wil dus graag alle vrijwilligers (en sommigen
waren er elke dag) bedanken die dit mogelijk hebben gemaakt, ook namens Robin en
Nienke trouwens! ☺
M.
________________________________________________________________________

Klussendag Dorpshuis “De Heugte” groot succes!
Het is al even geleden
maar in juli heeft Gert
Slomp een oproep
gedaan voor een
klussendag in ons
dorpshuis.
Zaterdag is wellicht niet
voor iedereen een
geschikte dag, maar
gelukkig waren er toch
een aantal mensen en
die hebben zich goed
ingezet.
Allemaal van die klusjes
die vaak blijven liggen
en nu allemaal
gerealiseerd zijn.
Helaas waren er die dag te weinig schilders om alles te klaren, maar het begin was
gemaakt en Tinus en Joop hebben de week daarop alles “ROOD” gemaakt. En dat viel wel
op tijdens het zomerfeest, een prachtig gekleurd terras. En gezellig is het ook nog op zo’n
klusdag. Dus voor herhaling vatbaar.
Gert Slomp is onze coördinator en zal er een traditie van maken om de volgende
klussendag te regelen. Zo houden we met elkaar de boel in orde!
Joop en Tinus hebben beloofd alle terrasschotten nog een keer over te doen met de
buitenverf, zodat we er weer een paar jaar van kunnen genieten.
En voor iedereen die heeft geholpen, heel veel DANK!
Op vrijdag 21 september houden we
onze buren – klussers - vrijwilligers
dag: iedereen is van harte welkom!
Vanaf 10.00 uur zijn we te vinden in de
moestuin!
Namens het DB van de Heugte,
i.o. José
Dorpsblad Kontakt 2018
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Tips voor een leuk gevulde broodtrommel
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Toneelvereniging VDO, op naar jubileumjaar 2019!
Na de vakantie is het een goede gewoonte om de toneelkoorts
weer aan te wakkeren door toneelboekjes te bestellen en te
lezen. Welk stuk zullen we deze keer kiezen, we hebben er al
zoveel gespeeld in de bijna 40 jaar van ons bestaan. Maar er zijn
nog genoeg leuke toneelstukken, dus daar komen we wel uit!
De vraag is dan ook meteen wie willen er graag toneelspelen? Van een aantal leden weten
we dat, maar nieuwe of “oude” spelers die ook weer eens een keertje mee willen doen, zijn
natuurlijk ook van harte welkom.
Bij dezen stellen we daarom alle leden in de gelegenheid om het te melden als je ook graag
mee wilt doen. Binnenkort willen we graag starten met de repetities om in het voorjaar
weer goed voor de dag te komen met twee prachtige toneelavonden.
De laatste tijd was de donderdagavond de vaste repetitieavond, dit is geen wet, maar
gebleken is dat iedereen dit het beste uitkomt.
Als je denkt: Yes, hier heb ik zin in! Bel dan meteen 0528-321354 of 06-13621011 of mail
josepost4@hotmail.com. Het bestuur vergadert binnenkort over het nieuwe toneelstuk. Dus
niet twijfelen maar aanmelden.
Wat we verder in ons jubileumjaar gaan doen staat nog niet helemaal vast, maar we
hebben leuke plannen en het 40 jarig jubileum van VDO zal u beslist niet ontgaan. Wordt
vervolgd!
Tot ziens,
Bestuur VDO

_____________________________________________________________________________________
Sudoku
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Stappenplan btw terugvragen zonnepanelen
Op 20 juni 2013 deed het Hof van Justitie van de Europese Unie uitspraak in de zaak
Fuchs1 . Sindsdien kunnen particulieren met zonnepanelen onder voorwaarden btwondernemer worden en zo de btw op aanschaf en installatie terugvragen. Voor een
gemiddelde installatie gaat het om enkele honderden euro’s. De Hoge Raad 2 oordeelde op
15 december 2017 dat de wet geen termijn stelt voor het vragen van een teruggave.
Heeft u vóór 20 juni 2013 zonnepanelen aangeschaft, dan heeft u ook recht op aftrek van
de betaalde btw over de aanschaf en installatie van de zonnepanelen. Dit stappenplan helpt
u hierbij. Gemiddeld kan dit een teruggave opleveren van € 500.
Dit stappenplan is alleen bedoeld voor consumenten die door de exploitatie van
zonnepanelen (met een maximaal opwekvermogen van 10.000 wattpiek) ondernemer zijn
geworden voor de btw. Als u al ondernemer voor de btw was, of als u vragen heeft namens
de Vereniging van Eigenaars (VvE), dan kan het zijn dat de fiscale gevolgen anders zijn.
Neem dan contact op met de Belastingdienst of met uw belastingadviseur. Ook als u in een
eerder stadium om een teruggave heeft gevraagd en u heeft een onherroepelijke afwijzing
ontvangen, zal de Belastingdienst een nieuw verzoek afwijzen.
U heeft de volgende gegevens of informatie nodig om een btw teruggave te kunnen
verkrijgen:
• U moet de factuur of facturen die u voor de levering en installatie van de zonnepanelen
heeft ontvangen nog in uw bezit hebben. De Belastingdienst kan bij controle achteraf
hierom verzoeken. U hoeft de factuur niet met uw aanvraag mee te sturen;
• De energienota of het contract met uw energiebedrijf voor de levering van de opgewekte
stroom moet op het moment van aanschaf van de zonnepanelen op uw naam staan;
• Voor het invullen van de btw aangifte en het berekenen van de uiteindelijke teruggave
moet u weten wat het (totale) opwekvermogen is van uw zonnepanelen (wattpiek). Dat
staat in de offerte en/of de overeenkomst met uw leverancier of in de technische
specificatie van de zonnepanelen zelf.
Het terugvragen van de btw is niet ingewikkeld. U kunt dit met behulp van de
onderstaande stappen zelf in orde maken.
Stap 1 – Wanneer wordt u ondernemer voor de btw?
De Belastingdienst merkt u pas aan als btw-ondernemer als u voldoet aan de volgende
voorwaarden: u levert regelmatig en tegen vergoeding stroom aan uw energiebedrijf; de
terug levering loopt via maximaal een kleinverbruik aansluiting (3x80A).
Stap 2 – Wie kan de btw terugvragen?
Als u een partner heeft, kan slechts een van jullie het verzoek in gang zetten. Dat is
degene: die de btw heeft betaald over de aankoop, installatie en/of onderhoud van de
zonnepanelen, en: op wiens naam de energienota staat.
Stap 3 - Registreren bij de Belastingdienst
Om de btw terug te kunnen vragen, moet u zich eerst bij de Belastingdienst melden. U
doet dat via het formulier Opgaaf Zonnepaneelhouders. Omdat u met terugwerkende
kracht verzoekt om u te laten registreren, is het verstandig om in de Opgaaf
Zonnepaneelhouders uitdrukkelijk aan te geven per welke datum u zich als ondernemer
voor de btw aanmeldt. De datum waarop u de btw-factuur heeft ontvangen, wordt
aangemerkt als de datum per wanneer u zich laat registreren. U kunt op het moment van
registratie als btw-ondernemer meteen al verzoeken om te worden ontheven van
administratieve verplichtingen. Bij vraag 3 van het formulier Opgaaf Zonnepaneelhouders
kunt u ook de ontheffing aanvragen. Omdat u vaak maar over één tijdvak de btw in aftrek
wilt brengen (namelijk alleen over het aangiftetijdvak waarin u de zonnepanelen hebt
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gekocht), stuurt de Belastingdienst u voortaan ná dat tijdvak geen btw-aangiften meer. U
hoeft dus niet verplicht meer te vragen om een ontheffing van administratieve
verplichtingen om ervoor te zorgen dat u geen btw-aangiften meer krijgt. Zodra u
ontheven bent van administratieve verplichtingen hoeft u vanaf dat moment geen btwaangiften meer in te dienen. Stuur het formulier Opgaaf Zonnepaneelhouders ingevuld en
ondertekend naar: Belastingdienst, Postbus 2891, 6401 DJ Heerlen. Binnen 8 weken, na
ontvangst van uw verzoek, ontvangt u een reactie van de Belastingdienst over de
ontheffing.
Stap 4 – Eerste btw-aangifte
Als u zich heeft geregistreerd bij de Belastingdienst, ontvangt u per post uw persoonlijke
btwnummer en eerste papieren btw-aangifte. U kunt dan voor het jaar waarin u de
zonnepanelen heeft gekocht en geïnstalleerd de btw-aangifte indienen. Voor de btw is de
datum die op de eindfactuur van de aankoop van de zonnepanelen staat leidend. Ook
ontvangt u per brief uw persoonlijke inloggegevens (gebruikersnaam en wachtwoord)
waarmee u de Belastingdienst het rekeningnummer kunt doorgeven waarop de teruggave
moet worden gestort. Normaal gesproken, zal de Belastingdienst u binnen 5 werkdagen na
ontvangst van uw verzoek u een btw nummer toekennen. Maar vanwege de drukte en de
vernieuwde werkwijze bij de Belastingdienst kan dat oplopen tot 15 werkdagen.
Toelichting op de btw-aangifte:
• Vraag 1a in de eerste kolom (“Bedrag waarover omzetbelasting wordt berekend”) Vul de
Omzetbelasting in - het forfaitaire btw-bedrag te vermenigvuldigen met 100/21. Bij een
forfait van bijvoorbeeld € 60, bedraagt de omzet afgerond € 285. Lees hieronder welk
bedrag aan forfait u moet gebruiken.
• Bij vraag 1a in de tweede kolom (“Levering/diensten belast met hoog tarief”) van de
aangifte geeft u de verschuldigde btw op over de opgewekte energie. U kunt op deze plek
het volledige btw-jaarforfait noteren, zelfs als u niet het hele jaar de zonnepanelen heeft
gehad. De hoogte van dit forfait is afhankelijk van het opwekvermogen van de
zonnepanelen en de wijze waarop de zonnepanelen zijn geïnstalleerd. Er wordt namelijk
een verschil gemaakt tussen geïntegreerde zonnepanelen en niet-geïntegreerde
zonnepanelen.
Niet-geïntegreerde zonnepanelen zijn zonnepanelen die niet tegelijkertijd de functie
vervullen van dakbedekking. Dit is bijvoorbeeld het geval bij zonnepanelen die op de
bestaande dakbedekking worden aangebracht. In de meeste gevallen is sprake van nietgeïntegreerde zonnepanelen.
Geïntegreerde zonnepanelen zijn zonnepanelen die tegelijkertijd de functie vervullen van
dakbedekking. Dit is bijvoorbeeld het geval bij dakpannen met een zonnepaneelfunctie. In
tegenstelling tot niet-geïntegreerde zonnepanelen worden geïntegreerde zonnepanelen
over het algemeen niet op de bestaande dakbedekking aangebracht.
Als u niet-geïntegreerde zonnepanelen heeft (deze situatie komt het vaakst voor), kunt u
voor het achterhalen van de verschuldigde btw gebruikmaken van het volgende staatje:
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Als u geïntegreerde zonnepanelen heeft, kunt u voor het achterhalen van de verschuldigde
btw gebruikmaken van het volgende staatje:

Let op: Als u met uw geïntegreerde zonnepanelen een totaal opwekvermogen heeft van
meer dan 5.000 wattpiek, neem dan contact op met de Belastingdienst voor vragen over
de berekening van de verschuldigde btw. Voor hogere opwekvermogens geldt er namelijk
geen forfait.
Let op: Als u al eerder zonnepanelen heeft aangeschaft en de nieuwe zonnepanelen zijn
een aanvulling daarop, dan moet u voor het bepalen van het forfait ook rekening houden
met het totale opwekvermogen (dus inclusief het vermogen van uw oude panelen).
• Bij vraag 5b (“Voorbelasting”) van de aangifte geeft u de betaalde btw over de installatie
en aanschaf op. U kunt deze bedragen terugvinden op de factuur die u heeft ontvangen
van de zonnepanelenleverancier/installateur. Let op! Alleen als u geïntegreerde
zonnepanelen heeft, dan geeft u niet het volledige bedrag aan betaalde btw op maar 1/3de
van dat bedrag. Bijvoorbeeld: bij een bedrag van € 1.200 aan betaalde btw geeft u in dit
geval € 400 op als voorbelasting.
• Als u de bedragen bij de voorgaande vragen heeft ingevuld, dan rekent het formulier
automatisch het “Subtotaal” bij vraag 5c en het “Eindtotaal” bij vraag 5e en het “Totaal
terug te vragen” bij vraag 5g. Als het formulier deze velden niet automatisch doorrekent,
dan kunt u het formulier het beste even opslaan op uw harde schijf en het vervolgens
openen met Adobe – Acrobat Reader.
• De overige rubrieken van de btw-aangifte vult u niet in.
Stap 5 – Wat kunt u verwachten?
Update 4 maart 2018
Het ministerie van Financiën geeft aan dat ook kopers van zonnepanelen van vóór 20 juni
2013 een teruggaveformulier kunnen aanvragen.
• Als een verzoek om uitreiking van een aangiftebiljet over tijdvakken vóór 2018 door de
Belastingdienst wordt ontvangen, ontvangt de verzoeker een papieren aangifte. De
indieningtermijn voor die aangifte is één maand. Die aangifte kan niet digitaal worden
gedaan.
• Als een verzoek om uitreiking van een aangiftebiljet over tijdvakken vóór 2018 is gedaan,
kan het zijn dat het verzoek voorlopig is aangehouden. Inmiddels heeft de Belastingdienst
aangekondigd dat u vóór 1 mei 2018 een reactie krijgt.
• U hoeft voortaan alleen maar over één btw tijdvak aangifte te doen, namelijk het tijdvak
waarin u de factuur heeft ontvangen van de aanschaf en installatie van de zonnepanelen.
De vervolg (kwartaal)aangiftes worden niet meer door de Belastingdienst uitgereikt. Bent u
alleen maar ondernemer voor de btw vanwege uw zonnepanelen? En krijgt u nu nog
regelmatig btw-aangiften? Dan stopt dat binnenkort. U krijgt hierover een brief van de
Belastingdienst.
Bron: www.eigenhuis.nl
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Ingezonden door de ijsvereniging

Bron: www.ivn.nl
________________________________________________________________________________

60+ actief in dorpshuis “De Heugte”
Op donderdag 20 september a.s. is het weer zover: De eerste bijeenkomst
na de zomervakantie. Iedereen is weer van harte welkom om 14.00 uur.
We gaan er weer een gezellige middag van maken.
Tot ziens allemaal!
Dorpsblad Kontakt 2018
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Nieuws van Bi’j Oons
De zomerstop van Kontakt is weer voorbij. We hopen
dat iedereen weer fris en fruitig terug is van vakantie
en zijn of haar draai weer heeft gevonden. Waar de
meesten tijd hadden om uit te rusten, was het voor ons
flink aanpoten! Door het fantastische weer de
afgelopen tijd zat ons terras geregeld helemaal vol. De
drankjes vloeiden rijkelijk en het ijs was niet aan te
slepen. Een hectische, maar vooral leuke tijd!
Wellicht dat u er nog niet aan wilt denken, stiekem duurt het ook nog wel even, maar we
zijn alweer bezig met de voorbereidingen voor de kerstmarkt. We gaan de markt dit jaar
houden op zaterdag 22 december 2018. Mocht u het leuk vinden om deel te nemen aan de
kerstmarkt, dan kunt u zich daar nu al voor opgeven. Wij zorgen dat er voldoende
kraampjes zijn zodat u uw waar kunt verkopen. Exacte details komen nog, maar dat
vermelden we zo snel mogelijk in Kontakt en via Facebook.
Rest ons nog het menu voor de maanden september en oktober
Zondag 16 september: Chinees buffet

Vrijdag 21 september: Soep met brood

Vrijdag 28 september: Diverse soorten lekkere
quiche

Zondag 7 oktober: Verschillende soorten
stamppotten

Vrijdag 12 oktober: Broodje shoarma met
aardappelen en salade

Trek gekregen van dit menu? Opgeven kan de donderdag ervoor op tel: 06-25390885, wij
zorgen dan dat vrijdag om 18:00 uur een bord voor je klaar staat!
Vriendelijke groet,
Jan en Aukje
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Kleurplaat voor volwassenen
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Bericht van (voormalig) groep 8 van de meester Sieberingschool
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Klaverjassen bij de ijsvereniging
De ijsvereniging Nieuw-Balinge heeft het voornemen
om in de wintermaanden weer klaverjassen te gaan
organiseren in de kantine van de ijsbaan. Het
klaverjassen wordt georganiseerd voor zowel
beginnende als voor gevorderde kaarters. Wij
beginnen met het kaarten in oktober en spelen om
de 2 weken. De avonden beginnen om 20:00 uur.
12 oktober

18 januari

26 oktober

1 februari

9 november

15 februari

23 november

1 maart

7 december

15 maart

21 december

29 maart

4 januari
Namens het bestuur van de ijsvereniging Nieuw-Balinge

_____________________________________________________________________________________
Cursus fotografie buurtacademie
Er start in september een nieuwe fotografie cursus op 25
september en 2 en 9 oktober a.s.
Er zijn nog een paar plaatsen vrij.
De cursus wordt gegeven door Erik Buist uit Westerbork:
3 avonden voor 40 euro inclusief een syllabus.
Graag het bedrag betalen in een keer op 25 september!
Reageer snel want vol is vol!
Organisatie Buurtacademie Nieuw-Balinge.
José Post
tel. 0528 321354 of 06 13621011
josepost4@hotmail.com
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Verslag sportdag
Eerst ging ik met de auto Joran ophalen.
Daarna Maron, toen gingen we naar sportpark
VKW. Daar deden we eerst een warming-up.
We werden toen in groepjes gemaakt (Ik zat
bij Stan en andere kinderen). Eerst gingen we
trefbal doen, daarmee hadden we alles
gewonnen. Toen gingen we naar slagbal, daar
hebben we ook alles gewonnen.
Daarna gingen we wat eten. Na het eten gingen we naar de onderdelen, we begonnen met
sprinten. Toen gingen we naar mijn favoriete onderdeel de stormbaan!! Daarna deden we
blikje kapoef, een spel die ik niet kende. Je moet een glaasje water op een plank zetten en
dan moet je hem vangen en dan in de emmer doen. Wie het meeste water heeft wint, wij
hadden het record.
Het was een leuke dag!!
Nick Jager groep 7

_____________________________________________________________________________________
Geboortenieuws
Op 12 augustus jl. werden aan de Koolveen bij Fokke Steen maar liefst 21 biggetjes
geboren bij een oud Hollandse landvarken. Dit is een oud ras. De biggetjes maken het
allemaal heel goed.
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Stripverhaal
Jan, Jans en de kinderen
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Ingezonden column
HONDERD JAAR GELEDEN
In 2008 was het zijn 90e geboortedag, in 1993 kreeg hij de Nobelprijs voor de Vrede, in
1994 werd hij de eerste zwarte president van Zuid-Afrika. En dit jaar is het HONDERD jaar
geleden dat hij werd geboren: de held van de strijd tegen het racisme, de icoon van
vergevingsgezindheid en de verpersoonlijking van de gedroomde regenboognatie: Nelson
Mandela. Zijn geboortejaar, 1918, wordt dit jaar groots gevierd door het hele land. In 2013
overleed hij, maar nog altijd is hij op geen enkele manier uit Zuid-Afrika weg te denken. Al
is het maar dankzij de meer dan honderd straten die naar hem zijn vernoemd, de vele
standbeelden die voor hem zijn opgericht, onder andere in Johannesburg, Pretoria en
Bloemfontein. Zijn beeltenis vind je op elk bankbiljet, op vele enorme muurschilderingen en
in de etalage van praktisch elke toeristenwinkel. De grote Mandela-brug, enz. enz. En dat
terwijl hij 26,5 jaar vast zat in de vreselijke gevangenis op Robbeneiland, wegens zijn
verzet tegen het racistische apartheidsregime. Toen kenden maar heel weinig mensen
hem. Dat is nu wel anders. Centraal in de grootse viering van de honderdste geboortedag
van de “Vader van de Natie”, is het getal 67, dat staat voor het aantal jaren van zijn leven
dat Mandela zich inzette voor sociale gelijkheid en gerechtigheid: vanaf 1942, toen hij zijn
eerste campagnes voerde om de rechten van zwarte ZuidAfrikanen te verbeteren, tot 2009, toen hij zich grotendeels terugtrok uit het politieke
leven. Vanuit de gevangenis schreef hij honderden brieven, niet alleen aan zijn vrouw en
dochters, maar ook aan de huidige president, Cyril Ramaphosa, toen vakbondsleider, en
aan o.a. aartsbisschop Desmond Tutu. Die brieven werden natuurlijk zwaar gecensureerd
en mochten niet langer zijn dan 500 woorden (zoiets als deze korte column), maar ze
misten hun doel niet. Dit jaar dient een jaar van verbinding en van optimisme te worden.
Deze wens van Mandela blijkt uit zijn gevangenisbrieven: zijn vrouw raadt hij bijvoorbeeld
in 1969 al aan de boeken van Norman Peale te lezen, die gaan over de kracht van positief
denken. Niet voor niets heeft de Zuid-Afrikaanse regering zijn verjaardag (18 juli)
uitgeroepen tot dag van dienstbaarheid. Alle Zuid-Afrikanen werden aangespoord zich 67
minuten in te zetten voor de minderbedeelden in dit gelukkig politiek niet meer ongelijke,
maar economisch nog altijd onevenwichtige en gesegregeerde land. President Ramaphosa
gaf het goede voorbeeld in Mvezo, het geboortedorp van Mandela.
De oud-Amerikaanse president Barack Obama kwam naar Johannesburg om daar een
vlammend betoog te houden over de icoon van het optimisme.
Nelson Mandela heeft niet alleen geleden door zijn eindeloze opsluiting, maar ook door zijn
persoonlijke verliezen tijdens zijn gevangenschap: intens bedroefd schrijft hij in één van
zijn brieven over zijn verongelukte oudste zoon Thembi, wiens begrafenis hij niet mocht
bijwonen: -ik kan bijna niet geloven dat ik Thembi nooit meer zal zien-; ook de begrafenis
van zijn door hem zeer geliefde moeder mocht hij niet bijwonen. Aan zijn dochters (die
twee en drie waren toen hij de
gevangenis in ging) schrijft hij: Niemand weet wanneer ik vrij zal
komen. Maar ik weet zeker dat ik op
een dag weer thuis zal zijn om
gelukkig met jullie samen te leven
tot de laatste dag-. Wat een
ijzersterk optimisme. Al zou het nog
21 jaar na het schrijven van deze
brief duren, voordat hij ze weer in
zijn armen kon sluiten. Wat een
man, wat een vader, wat een
wereldheld. En wat een voorbeeld!
Alexandra van’t Veer
Dorpsblad Kontakt 2018
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Zomerfeest 2018, waarom vooraf opgeven?
We zullen proberen om deze vraag, die ons
meermaals is gesteld tijdens het Zomerfeest, zo
duidelijk mogelijk te beantwoorden.
We starten de voorbereidingen van het Zomerfeest
vaak al rond oktober. In meerdere vergaderingen
bedenken we een thema met bijpassende
activiteiten. Dit zijn hele leuke vergaderingen, omdat
we onze geest, voor zover mogelijk, de vrije loop
kunnen laten gaan. Je snapt dat hier een waslijst aan ideeën ontstaat die we moeten
filteren op haalbaarheid. Zowel op praktisch gebied, als financieel. Het Zomerfeest draait
immers alleen op de giften die we ontvangen uit het dorp. Tot zo ver geen vuiltje aan de
lucht!
Rond februari/maart komt de gemeente in beeld. Een goed georganiseerd Zomerfeest kan
niet zonder de steun van de gemeente. We hebben het geluk dat we een zeer goed
meedenkende gemeente hebben die ons op meerdere vlakken goed ondersteunt. Diverse
materialen worden gratis ter beschikking gesteld en we kunnen altijd rekenen op de
expertise binnen de gemeente. Daarnaast heeft de gemeente de kosten voor de
vergunning naar beneden gehaald, zodat het voor kleine kernen als Nieuw-Balinge
betaalbaar blijft. Echter, we zijn wel verplicht een vergunning aan te vragen, inclusief
bijbehorende strenge eisen. Hier is natuurlijk iets voor te zeggen! We kennen allemaal de
verschillende schokkende gebeurtenissen die in het verleden zijn gebeurd tijdens feesten
waarbij meerdere doden en gewonden zijn gevallen. Elke organisator zegt: Dit gebeurt ons
niet, zeker niet in een klein dorp. En deels hebben die mensen gelijk: Het gebeurt gelukkig
ook zelden. Maar “zelden” is voor ons niet voldoende. Het laat ruimte open voor ellende en
daar willen we op voorbereid zijn. Hoe klein de kans ook is!
In de praktijk komt het er op neer dat we een gedegen plan moeten voorleggen aan de
gemeente, waarin we minutieus aangeven wat we van plan zijn en hoe we gaan
zorgdragen voor de veiligheid. Dit boekwerk wordt getoetst door de gemeente, aangepast
en akkoord bevonden. De eisen: Voldoende ehbo-ers, eventueel verkeersregelaars, een
werkende AED in de buurt, plastic glazen in de horeca in plaats van glas, gecertificeerde
beveiligers tijdens het optreden van de band en ga zo maar door.
Mooi, dat hebben we voor elkaar! Nu de verzekering. Een evenementenverzekering is een
verplichte eis in de vergunning. En terecht overigens! Als er iets gebeurd, heeft ieder
slachtoffer recht op een goede afhandeling van de ontstane situatie in welke vorm dan ook.
We zijn al jaren naar tevredenheid verzekerd geweest bij een bepaalde partij. Echter, door
recente gebeurtenissen elders, heeft deze partij besloten de premie te verdubbelen. De
obstakelrun werd hiervan buitengesloten in verband met het verhoogde risico op letsel.
Dus een verdubbeling van de premie, maar minder dekking. We konden een extra
verzekering afsluiten voor de obstakelrun á € 750,-. Slik… Wat nu?! Middels een inventieve
set van de organisatoren van de obstakelrun heeft Henk Mulderij deze verzekering deels
gesponsord. Geweldig, we zijn gered!
2017 was een geweldig jaar voor de obstakelrun. Met meer dan 160 deelnemers die zich
vooraf hadden opgegeven waren we voorzien van voldoende inkomsten om de grootste
kosten te dekken. We dachten dit trucje in 2018 te kunnen herhalen. Maar iedereen weet
hoe dit is afgelopen: De obstakelrun werd afgelast. Niet alleen een verzekering kost geld,
ook het opbouwen van de obstakels kost een lieve duit. Met iets meer dan 50 vooraf
opgegeven deelnemers was het te onzeker of alle kosten gedekt konden worden. De kans
op een financiële strop was te groot, waardoor niet alleen de obstakelrun in gevaar zou
komen, maar ook het Zomerfeest. Daarnaast werd de organisatie geconfronteerd met
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strenge eisen vanuit de gemeente en de verzekering. Obstakels moesten worden gekeurd
en een gedegen veiligheidsplan met voldoende EHBO-ers was een eis. Onvoorziene kosten
lagen dus op de loer. Het was dan ook erg zuur dat we natijd werden geconfronteerd met
Nieuw-Balingers die toch mee wilden doen. Hier uit zich dus het belang van vooraf
opgeven.
Voor de spooktocht golden dit jaar grotendeels dezelfde eisen. Niet zozeer vanuit het
oogpunt van de verzekering, maar wel vanuit Natuurmonumenten. Na lang lobbyen en
zeuren kregen we de kans om op het munitiekamp te komen. De eisen: Een gedegen
draaiboek met alle scenes minutieus uitgewerkt, een sluitend veiligheidsplan en een
deelnemerslijst zodat we weten wie op het terrein komt. Om niet de locatie te verklappen
hebben we alle zeilen bij moeten zetten om dit voor elkaar te krijgen. Gelukkig, met de
hakken over de sloot kon de spooktocht doorgaan! Maar wat hebben we moeten zeuren.
Moraal van dit verhaal: We hebben een geweldig Zomerfeest gehad, maar we moeten als
organisatie bepaalde zaken meer inzichtelijk hebben. Jullie kunnen ons daarbij helpen door
je vooraf op te geven als dit gevraagd wordt. We weten dat dit niet “Nieuw-Balings” is,
maar we moeten er toch aan wennen. Daarnaast geeft het ons, de organisatie, meer rust
en tijd. We kunnen zonder gemor feiten aanleveren aan instanties en we kunnen ons beter
voorbereiden op activiteiten. Hierdoor kunnen we het Zomerfeest nog verder verbeteren
met als doel een nog leuker Zomerfeest!
Volgend jaar bestaat het Zomerfeest 55 jaar, groot feest dus! Over een maand beginnen
de voorbereidingen weer. We hopen dat het net zo gezellig wordt als afgelopen jaar. We
willen jullie complimenteren voor de leuke sfeer die jullie brachten. Er is geen onvertogen
woord gevallen, super! Wij als organisatie hebben genoten, hopelijk jullie ook!
Namens Stichting Zomerfeest en dorpshuis “De Heugte” hartelijk dank en tot volgend jaar!
________________________________________________________________________

Wisselingen redactie
De redactie van Kontakt heeft helaas van twee redactieleden afscheid moeten nemen deze
zomer. Voor Rosalie en Ramon bleek deze vrijwilligersfunctie niet meer te combineren met
hun overige bezigheden. Middels een gezellig etentje hebben we stil gestaan bij dit
afscheid. We zijn blij te kunnen mededelen dat de redactie inmiddels versterking heeft
gekregen van Karin Gils.
Karin stelt zich hieronder even voor:
Ik ben Karin Gils, voor sommigen misschien beter bekend als Karin Vos.
Op mijn 22e ben ik naar Beilen verhuisd en gaan samenwonen met Henri Gils. Wij hebben
inmiddels 2 zonen, Rick (21) en Jordi (18). Sinds 2012 ben ik werkzaam in Nieuw-Balinge
als peuterleidster. Inmiddels werk ik voor Kitsprimair en doe ik er ook kinderopvang en
buitenschoolse opvang bij en zitten wij in de meester Sieberingschool.
Er wordt mij nog geregeld gevraagd: “Wil je niet weer terug naar Nieuw-Balinge?” Het
bevalt mij erg goed in Beilen dus nee… Maar door mijn werk als leidster en dus nu als
redactielid van Kontakt blijf ik mooi betrokken bij het reilen en zeilen in Nieuw-Balinge.
Dit is mijn eerste editie waarbij ik betrokken ben, ik moet het dus nog allemaal gaan
ondervinden, maar het lijkt mij een mooie uitdaging. Ik lees Kontakt altijd online of even
bij mijn ouders. Kontakt hoort bij Nieuw-Balinge. Leuk om daar nu intensiever bij
betrokken te zijn!
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Activiteitenkalender

SEPTEMBER
12 september

Oud papier

15 september

Dansavond de Heugte

19 september

Have a lovely day

20 september

60+ actief

25 september

Fotografie cursus

29 september

Bingo de Heugte

OKTOBER
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2 & 9 oktober

Fotografie cursus

12 oktober

Klaverjassen ijsvereniging

20 oktober

Spooktocht

20 oktober

Dansavond de Heugte

26 oktober

Klaverjassen ijsvereniging

27 oktober

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

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 9 september
9.30 uur Ds. C. Cornet (VHA)
14.30 uur Ds. C. Cornet
● Zondag 16 september
9.30 uur Ds. C. Cornet (HA)
14.30 uur Ds. C. Cornet
● Zondag 23 september
9.30 uur Ds. H.J.Th. Velema
14.30 uur Ds. H.J.Th. Velema
● Zondag 30 september
9.30 uur Ds. C. Cornet
14.30 uur Ds. C. Cornet
Het verdere rooster heeft de redactie nog niet
ontvangen.
Wijzigingen voorbehouden. In de ochtend is er
oppas voor de kleinsten in het jeugdgebouw ‘Het
Anker’.

• 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 9 september (HA)
10:00 uur ds. D. van der Streek(Zwartebroek)
19:00 uur ds. D. van der Streek(Zwartebroek)
● Zondag 16 september
10:00 uur ds. P. Vermeer (Wezep)
19:00 uur ds. J. Veldhuijzen (Putten)
● Zondag 23 september
(opening winterwerk)
10:00 uur ds. W.C. Zuijderduijn (Rijssen)
15:00 uur ds. J. den Dikken (Nunspeet)
● Zondag 30 september
10:00 uur ds. H.G. v.d. Ziel (Ooltgensplaat)
15:00 uur ds. J. den Dikken (Nunspeet)
● 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)
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
12 sept GROEN
18 sept GRIJS
19 sept ORANJE

26 sept GROEN
3 okt ORANJE
10 okt GROEN

Oud Papier
Oud papier wordt opgehaald door de mr.
Sieberingschool op 12 september, 14 november.
Vanaf 17.00 uur wordt het oud papier met een
pers/kraakwagen opgehaald. Het verzoek om
het papier gebundeld, in dozen of in de daarvoor
bestemde container, aan de weg te zetten. De
handvatten van de container naar de weg toe
zetten. Voor de Breistroeken geldt; het papier
langs de hoofdroute zetten!

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

Dorpsblad Kontakt 2018

OBS Meester Sieberingshool

(Peuter)opvang bij Kindcentrum
Siebering (0-12 jaar)

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

*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.
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 Sallomons (wedstrijdsecretaris)
besteld worden: (0528) 32 13 00.
Harry Hurink (penningmeester)
Netty Jager (ledenadministratie)
Verder is het dorpshuis op alle dagen geopend op
Miranda Schutte (scheidsrechtercoördinator)
afspraak, voor diverse activiteiten.
Lo Dijkstra (leden)
Website: www.svnieuw-balinge.nl
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GJVV
Bestuur:
Voorz. Evelien Sok
Penn. Fia Jager
Secr. Delia Slomp
Lid
Heidi Koekoek
Lid
Mariska Schonewille
MAANDAG; Volleybal
Dames recreanten 3
DINSDAG; Volleybal
Herenvolleybal (16+)
WOENSDAG; Volleybal
Dames Recreanten 1
DONDERDAG; Volleybal
Dames Recreanten 2
DONDERDAG: gymnastiek
1e groep, vanaf 4 jaar
2e groep
3e groep

Tel.
Tel.
Tel.
Tel.

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

32
32
32
32

14
12
10
10

82
24
11
24

19.00 – 20.00
20.30 – 21.30
19.45 – 20.45
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
18.00
17.30
16.00

uur
uur
uur
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

48

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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