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: Familie Jager
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IBAN nummer
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t.n.v. Plaatselijk Belang, o.v.v. Kontakt

In deze editie van Kontakt leest u
onder andere:

Diverse activiteiten van de Heugte.

Belangrijke punten voor het inzenden van kopij:

Een lekker winters recept.

-

Een nieuw raadselspel, plus de winnaar
van afgelopen maand.

-

-

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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Muzikaal talent in de meester
Sieberingschool.
Een klein verslag van de snertloop.
De pubquiz was een groot succes.
Diverse nieuwtjes van de ijsvereniging.
Een machtigingsformulier van plaatselijk
belang.
Een oproep van Minima Noord.
Pépé is huisdier van de maand.
De kaartjes voor de jubileumbingo van
GJVV kunnen gekocht worden.

En… nog veel meer,
veel leesplezier!
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Het raadselspel
De prijsvraag voor de maand januari luidde als
volgt:
Het juiste antwoord is: VRIJDAG.
We hadden 3 inzendingen, waarvan 2 goede
antwoorden.
De winnaar van deze maand is: Petra Sok.
Gefeliciteerd Petra, de prijs komt snel jouw kant op!

De prijsvraag voor de maand februari luidt als volgt:

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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Snertloop S.V. Nieuw-Balinge
Op zaterdag 5 januari vond de traditionele snertloop plaats bij de
voetbalvereniging. 55 mensen deden mee. Er waren 10 hardlopers voor
de 6 kilometer. Damian Kroezen, Marc Schutte, Tom Wielink en Chris
Schutte passeerden na 27 minuten tegelijk de finishlijn. De enige dame die mee liep met
de hardlopers was Linda Wielink. Ze kwam na 36:40 minuten de finish over. Er waren vier
mannen die zich waagden aan de 13 kilometer route. Richard van den Bosse was de
snelste loper, in 46:45. Verder waren er 11 wandelaars die 12 km liepen en 16 personen
die 6 km gingen wandelen. De mountainbikers waren met 12 personen. Tot slot waren er
nog 2 personen op de racefiets.

__________________________________________________________________
Oud papier datum rectificatie!
In de vorige editie van Kontakt is een foutje geslopen in het overzicht van de oud papier
data. 19 september moet 18 september zijn!
________________________________________________________________________

Oproep Minima Noord
Wij zijn een vrijwilligers organisatie die zich inzet voor
de minima gezinnen in Nederland.
Dat er in Nederland steeds meer gezinnen bij komen die
de eindjes aan elkaar moeten knopen is een feit. Waar
we het bestaan van voedsel en kledingbanken 10 jaar
geleden nauwelijks kenden, is het nu iets waar we
dagelijks mee worden geconfronteerd.
Wij bieden al enkele jaren hulp in de vorm van
voedselpakketten, kledinginzameling en uitgifte, het
organiseren van activiteiten en het aanbieden van dagjes uit of vakanties. Dit kunnen we
echter niet zonder de hulp van donaties van particulieren of sponsoren.
Mocht u als bedrijf of particulier bruikbare spullen willen doneren neem dan contact op via
www.minimanoord.nl
info@minimanoord.nl
of heeft u zelf onze hulp nodig dan kunt u zich aanmelden via
https://www.facebook.com/groups/369349733815322
Dorpsblad Kontakt 2019
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Weet ik veel in de Heugte
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Carbid Team Nieuw-Balinge
Namens Carbid Team Nieuw-Balinge willen wij al
onze bezoekers en sponsoren bedanken! Het
was een geslaagd en gezellig feest en gelukkig
zat het weer mee.
Sponsoren:
S.V. Nieuw-Balinge
Handelsonderneming Spallink
Café Time Out Hoogeveen
HTS/NCH
Scholing installatietechniek Drijber
R. Prins dienstverlening
Vuurwerk Stuifzand

Graag zien wij jullie volgend jaar weer!

___________________________________________________________
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Vooraankondiging van de ijsvereniging
NL Doet
Op 22 en 23 maart vindt het jaarlijkse NL Doet plaats. Ook bij de
ijsvereniging nemen we deel aan deze activiteit. Er zullen verschillende
werkzaamheden worden uitgevoerd, zoals schilderen, timmeren,
schoonmaken, terrein onderhoud, voor elk wat wils dus.
Wij gaan op zaterdag 23 maart aan de slag met deze werkzaamheden en een ieder die ons
hier bij wil helpen, kan zich aanmelden bij een van de onderstaande bestuursleden:
Petra van der Weide
06-25229566
Jan Gosink
06-49782821
Marleen Pol
06-30377345
Roelof Bisschop
06-50746052
Jan Sikkinga
06-50298168
Pasen
Op 20 april wordt er het jaarlijkse “Paaseieren zoeken” georganiseerd bij de ijsbaan. Net
als andere jaren wordt de schooljeugd uitgenodigd om aan deze activiteit deel te nemen. Er
wordt ingedeeld in groepen naar leeftijd en er zullen weer een aantal prijzen te winnen zijn
voor diegene die het “speciale ei” vindt. Voor opgave zal er op de school een
opgaveformulier worden verstrekt, in de verschillende klassen. Tevens zal er weer een
verloting gehouden worden met een aantal geldprijzen en diverse ander prijzen. Voor de
verkoop van de loten zal er in de weken 9, 10 en 11 iemand bij u aan de deur komen. Wij
hopen dat op beide activiteiten veel publiek af zal komen, zodat het geslaagde dagen zullen
worden.
Namens het bestuur van de IJsvereniging Nieuw-Balinge.
Roelof Bisschop
|
tel. 06 50746052 |
E-mail: roelof.bisschop@ziggo.nl
________________________________________________________________________

Kroegavond de Heugte
Op zaterdagavond 23 maart is er in het café
van de Heugte een ouderwetse kroegavond!
Iedereen is van harte welkom!
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Huisdier van de maand
Wat is jouw naam?
Pépé Kroezen.
Wat voor dier (ras) ben je?
Ik ben een grijze roodstaartpapegaai.
Hoe oud ben je?
Bijna 1 jaar geleden ben ik uit m’n ei
gekomen bij Roelof en Manny van Egten.
Ik heb daar een fijne tijd gehad met mijn
zusjes/broertjes. Ze hadden het maar druk
met ons! Ze zijn de beste papegaaienfokkers
ever! Ik ben namelijk (al zeg ik het zelf) een
hele mooie vogel. Ik ben heel gezond en heb
prachtige veren.
Wie zijn jouw baasjes?
Senna, Damian, Richard, maar vooral
Therese! Die kwam mij al af en toe voeren
toen ik nog een “baby” was en bij Roelof en
Manny woonde. Ze heeft mij gekregen op
haar verjaardag dus benoem ik haar tot mijn
opperbaasje.
Waar woon je?
In mijn mooie kooi maar meestal zit ik er bovenop of wandel ik door de kamer.
Wat voor avonturen maak je mee?
Er is hier altijd wel wat te beleven samen met de andere dieren:
Honden: Coco, Buddy
Katten: Sammy, Mo
Dat zijn mijn vrienden. Maar komen ze te dichtbij me dan pik ik ze gewoon.
Ik ga ook regelmatig onder de douche. Wij papegaaien zijn soms wat “stoffig”. Daarna ff
föhnen en ik kan er weer een weekje tegen aan. Afgelopen zomer stond mijn kooi
regelmatig buiten en hoorde ik andere vogels, gezellig hoor. Ik klets de hele dag door:
“Hallo, kusje, Coco kom, koppiekrauw, koekje, fiet fiew” en steeds meer woordjes.
Maar komen er mensen die ik niet zo goed ken, dan zeg ik lekker niks! Ik ben soms wat
verlegen! Bij “Kroezon” ben ik ook wel eens te vinden. Dan neemt Therese mij mee naar
haar werk. Ze wil namelijk niet dat ik een hele dag alleen ben.
Wat is jouw mooiste speeltje?
Gekleurde belletjes, touwtjes, stokjes vind ik leuk maar geef je mij een frisdrank fles, dan
vermaak ik mij ook prima.
Wat is jouw lievelingseten?
Vooral koekjes naast mijn papegaaienvoer, fruit en groente. Ik vraag er ook gewoon om:
“Pépé koekje?” en meestal vinden mijn baasjes dat zo grappig dat ik wel een meelkoekje
krijg! O ja en deze dip ik dan even in mijn waterbakje.
Uw huisdier ook in deze rubriek? Leuk! Mail naar redactiekontakt@outlook.com
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Felicitatie

Jack, van harte
gefeliciteerd met
je 16e verjaardag
op 27 februari!
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Bemiddelaars gezocht
Gezocht: Vrijwillige bemiddelaars bij burenproblemen
Wat is het: Je helpt buren die er zelf niet meer uit
komen
Voor wie: Je kunt goed luisteren, bent nieuwsgierig en je hebt geduld
Hoeveel tijd kost het: gemiddeld 4-6 uur per maand, de zomer is de drukste periode
Wat levert het op: uitdagend, nuttig vrijwilligerswerk, regelmatig een scholing,
reiskostenvergoeding en ondersteuning door een professionele coördinator
Meer informatie bij: Tineke Posthoorn, t.posthoorn@welzijnswerkmd.nl, 088-1651276
Ervaringen van een vrijwilliger
Vrijwilliger bij Buurtbemiddeling; waarom zou je het doen?
Omdat het ook na 10 jaar nog steeds uitdagend is. Geen situatie is gelijk. Ook na 10 jaar
voel ik nog steeds een lichte spanning bij ieder nieuw ‘geval’. Welk verhaal krijgen we te
horen? Laat de andere partij ons binnen? En hoe kijkt die partij tegen het probleem aan?
In 2 van de 3 situaties bereiken we resultaat. Vaak door een bemiddelingsgesprek tussen
beide partijen samen met de bemiddelaars. En wat is er nu mooier dan buren die elkaar na
een bemiddeling de hand schudden of gewoon weer prettig samen kunnen wonen in de
buurt?
Door bijeenkomsten met alle bemiddelaars en bijscholing word je zelf ook steeds
deskundiger. Het onderlinge contact tussen de bemiddelaars is gericht op samenwerking en
respect. De groep en de coördinator zijn goed op elkaar ingespeeld. Kortom, waarom zou
je het niet doen?

_____________________________________________________________________________________
Toneeluitvoering V.D.O.
Vrijdag 22 februari en zaterdag 2 maart 2019
“T IS BINGO OP DE CAMPING”
Geschreven door Evelien Everts
Zaal open 19.00 uur
Aanvang 20.00 uur
Geschikt voor het hele gezin!
Heel graag tot ziens allemaal in Dorpshuis “De Heugte”

Dorpsblad Kontakt 2019

13

Nieuws van Bi'j Oons
Dag allemaal,
We hebben een leuke maand achter de rug! Ieder
weekend was ons theehuis volgeboekt met een leuk
feestje of een gezellige bijeenkomst. Dit varieerde van
een compleet verzorgd feest met gebak, hapjes,
drankjes, al dan niet afgesloten met een lekker diner, tot
een leuke receptie gecombineerd met een high tea. We
zijn in staat om voor elke gelegenheid het juiste maatwerk te leveren zodat ieder feest een
geslaagd feest is. Neem vooral contact met ons op om vrijblijvend te praten over de
mogelijkheden die we bieden.
Wilt u liever uw feestje thuis houden, maar ziet u op tegen de bereiding van de hapjes in
eigen beheer? Wij verzorgen ook lekkere hapjesschalen die naar wens zijn samen te
stellen. Zelfs de bereiding van een lekkere maaltijd kunnen wij voor onze rekening nemen!
Bel voor meer informatie naar tel: 06-25390885.
Rest ons nog het menu voor de maanden februari en maart:
Vrijdag 8 feb: Heerlijke Italiaanse
gerechten

Vrijdag 15 feb: Rijst met lekkere saté

Vrijdag 22 feb: Aardappels met groente
en schnitzel

Vrijdag 1 maart: Soep met vers gebakken
brood

Vrijdag 8 maart: Diverse Mexicaanse
gerechten

Heeft u zin om mee te eten? U kunt zich de donderdag ervoor aanmelden via tel: 0625390885, of laat een berichtje achter op onze Facebookpagina. Dan zorgen wij dat er een
bord voor u klaar staat!
Vriendelijke groet,
Jan, Aukje, Wiljo en Jessica
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Recept: Snert
Ingrediënten
2 liter water
500 g spliterwten
400 g schouderkarbonaden
1 el zout
400 g knolselderij
3 vastkokende aardappelen
300 g winterpeen
2 uien
2 preien
2 gedroogde laurierblaadjes
40 g bladselderij
250 g op beukenhout gerookte rookworst
1. Doe het water samen met de spliterwten, de karbonaden en het zout in een grote
(soep)pan. Breng aan de kook. Zet het vuur laag als het water kookt en schep gedurende
30 min. met een schuimspaan het schuim er regelmatig af.
2. Schil ondertussen de knolselderij, snijd in plakken van 1 cm en snijd die in blokjes. Schil
de aardappelen en snijd in kleine blokjes. Schil de winterpeen en snijd in kleine blokjes.
Snipper de uien. Was de prei en snijd in ringen. Doe alle groenten en de aardappel in de
pan. Voeg de laurier toe en laat de soep ca. 1½ uur zachtjes koken. Roer regelmatig. De
soep is goed als de spliterwten zijn stuk gekookt. Breng op smaak met peper en zout.
3. Neem de karbonaden uit de soep. Verwijder bot en vet en snijd het vlees in kleine
stukjes. Doe terug in de soep. Verwijder de laurier. Snijd de bladselderij fijn en de worst in
plakjes. Voeg toe aan de soep en verwarm 2 min.
Als je de soep een dag van tevoren maakt, wordt hij extra stevig en nog lekkerder. Laat
hem eerst goed afkoelen en bewaar afgedekt in de koelkast. Lekker met roggebrood met
katenspek (het gerecht is dan niet meer glutenvrij).
________________________________________________________________________

Waarom telt februari maar 28 (en soms 29) dagen?
Misschien heb je het je altijd al afgevraagd maar was je net een tikkie te
lui om het uit te zoeken. No worries, wij hebben het antwoord voor je.
Het heeft te maken met de winter, Romeinen en heerlijk portie
egotripperij.
Voor de uitleg moeten we terug naar het Romeinse tijdperk. De eerste kalender van de
Romeinen telde tien maanden; van maart tot december. Onze voorvaderen telden de
winter voor het gemak namelijk niet mee, want dan kon er toch niet op het land verbouwd
worden. Uiteindelijk bleek dat toch niet te werken en voegden de Romeinen januari en
februari toe aan hun kalender. Het jaar had daarmee 355 dagen.
De Romeinen stuitten vervolgens op een nieuw probleem: de kalender liep niet meer gelijk
met de seizoenen en ineens was het in september hoogzomer. Julius Caesar besloot
daarom de kalender op de stand van de zon te baseren: de Juliaanse kalender. Daarmee
kreeg de kalender z’n huidige 365 dagen, met een keer in de vier jaar een schrikkeljaar
omdat de aarde 365-en-een-kwart-dag nodig heeft om rond de zon te draaien.
Caesar vernoemde de maand juli(us) naar zichzelf én besloot daarnaast dat die maand
extra lang moest duren, net als de maand erop. Die dagen moesten ergens vandaan
komen en zo komt het dat er een schamele 28 dagen voor februari overbleef.
Maar niet getreurd, zo zijn we sneller bij de lente. Tenminste, voor ons gevoel dan.
Dorpsblad Kontakt 2019
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Tegeltjeswijsheden
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Jubileumbingo GJVV

Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van GJVV,
organiseren we een gezellige

JUBILEUMBINGO
Wanneer:
Waar:
Hoe laat:
Kosten:

Donderdag 28 februari 2019
Dorpshuis de Heugte
Zaal open 19:00 uur
Aanvang: 20:00 uur
€ 17,50 inclusief welkomstdrankje en lekkere hapjes

Vanaf 25 januari kunt u kaarten kopen bij kapsalon Priscilla,
Verlengde Middenraai 45 (ingang Haarweg)

Graag tot ziens!
Bestuur GJVV

_____________________________________________________________________________________
Uitnodiging mantelzorg Midden Drenthe
Het contactpunt mantelzorg Midden-Drenthe nodigt u van harte uit op woensdagmiddag 13
februari a.s. van 13.30 – 15.30 uur voor een gezellige middag waarop we elkaar
ontmoeten, bijpraten en afsluiten met een bingo. De middag wordt verzorgd door de
Kerngroep Mantelzorg Midden Drenthe. Locatie: Gebouw Karspelhof, Hofstraat 19, 9411 LA
Beilen
OPGAVE TOT 12 februari 2019
KOMT U OOK? U BENT VAN HARTE WELKOM!
Aanmelden c.q. opgavestrookje bijeenkomst gezellig samenzijn 13 februari 2019
Naam:
_________________________________________________________
Adres en plaats:
Telefoon:
E-mailadres:

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

*) Dit strookje a.u.b. inleveren tot 12 februari 2019 bij: Welzijnswerk Beilen, Smilde of Westerbork
of opsturen naar CPM, Postbus 57, 9410 AB Beilen. Ook kunt u zich aanmelden via mail:
contactpuntmd@gmail.com
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Uit de krant van Midden-Drenthe
Sidney helpt graag anderen

Sydney Booij met zijn jeugdlintje. © NDC/ Ron de Vos
Nieuw-Balinge - De dertienjarige Sydney Booij uit Nieuw-Balinge is een van de jonge
mantelzorgers in de gemeente die dagelijks in de weer zijn om iemand in het gezin te
verzorgen.
Onlangs kreeg Sydney voor zijn vrijwillige inzet voor zijn moeder Linda een jeugdlintje
uitgereikt door burgemeester Damsma. Een emotioneel moment voor hem vanwege de
verrassing, maar voor de rest komt Sydney over als een nuchtere jongen die gewoon graag
wil helpen: ‘Het voelt goed om te helpen en dat zorgende heb ik alleen thuis. Het komt uit
mezelf. Mijn moeder is gehandicapt en vindt het wel fijn dat ik haar help. Ze waardeert het,
maar ze heeft er wel moeite mee, omdat ze graag zelf de dingen doet. Als ze een lange
dag heeft gehad, help ik haar. Ondersteunen, kousen uitdoen, uit de auto helpen, broodje
maken. Dat soort dingen, geen zware dingen. Dat doet mijn vader wel.’
Vader Stoffer over het zorgende karakter van zijn zoon: ‘Hij heeft een hoog zorggehalte.
Dat levert soms wat stress op en dan moet er even gas terug genomen worden. Dan
zeggen we: ga jij maar even buiten spelen. Maar ook heeft hij wel dagen dat hij moe is van
school en dan remmen we hem wel af.’ Zijn broertje Caylan is ook hulpvaardig, vertel
Stoffer: ‘Maar niet zoals Sydney.’
Het is niet zo dat Sydney na zijn school continu aan het mantelzorgen is. Hij heeft ook wel
contact met vrienden en ook met een jonge mantelzorgcollega, David, uit Smilde: ‘We
kennen elkaar van de mantelzorgdagen die we een paar keer per jaar hebben. Dan ga je
een dagje uit of zo. We appen regelmatig over hoe het gaat, wat we gedaan hebben.’
Voor Sydney is dat mantelzorgen in deze mate geen enorme opoffering: ‘Zo was ik al toen
ik klein was. Dat ging automatisch, zo van: oh, dat pak ik wel op. Ik ben blij dat ik zo ben.’

20
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Valentijnsdoolhof

Valentijnsrebus
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Een interview met… Saskia Koekoek
Hallo ik ben Saskia Koekoek, ik ben 16 jaar oud en woon aan De Breistroeken 69.
Ik zit in mijn laatste jaar op de groene driehoek op het niveau TL.
Ik kickboks nu al 6 jaar bij sportpaleis muay thai Hoogeveen.
Ik vecht in de gewichtsklasse 60 kilogram en heb onlangs de Nederlands kampioen in die
gewichtsklasse verslagen. Ik kreeg een berichtje van mijn trainer dat ik moest vechten
tegen de Nederlands kampioen. Ik vroeg meteen of er een titelgevecht van gemaakt kon
worden, maar dat wilde de bond niet waar ik bij zou vechten.
Ik train ongeveer 4 à 5 keer in de week en ik heb altijd plezier om heen te gaan. Soms is
het ook wel moeilijk als je bijvoorbeeld moet afvallen voor een wedstrijd of wanneer je een
feestje hebt in het weekend waarin je ook moet vechten. Dan kan ik daar niet heen, want
je moet de dag van te voren op tijd slapen.
Ik heb nu in totaal 16 wedstrijden gevochten. In dit jaar ben ik van plan om veel meer
wedstrijden te gaan vechten. Ik ben net 16 geworden dus ga ik naar een andere klasse, ik
heb dus weer allemaal nieuwe tegenstander. In het noorden van het land heb ik al veel
mensen uit mijn gewichtsklasse gehad, daarom gaan we nu meer naar andere delen van
het land, dan wordt het reizen wel wat verder.
Tijdens de wedstrijden voel ik geen pijn want je zit vol adrenaline. Maar na de wedstrijden
voel je soms wel wat als je bijvoorbeeld vaak op je been bent geraakt. Ik had een poosje
geleden een blessure aan m’n teen en aan m’n scheen. Maar ik vocht gewoon en trainde
ook gewoon door.
Mijn trainers zijn Enrico Grootenhuis en Johan Jassies, maar als ik wedstrijden heb gaan
meestal Jarvin en Jeffery Jassies ook mee als coach. Mijn vader gaat altijd mee naar de
wedstrijden en traint ook 2x in de week mee. Mijn zus is er ook altijd bij, die vindt het ook
super leuk om te kijken. Mijn moeder vindt het niet altijd leuk om te kijken maar als ze ziet
dat de eerste ronde goed gaat, vindt ze het prima 😊. En als ik moet afvallen steunt ze me
daar ook in. Ze doet dan gezonde dingen op mijn brood en neemt dan niet te veel lekkere
dingen mee.
Het is geen dure sport als je alle spullen hebt aangeschaft, maar om alle spullen te kopen
is nog wel redelijk duur. Je betaalt maar 10 euro per jaar aan de bond waarbij je vecht dus
dat valt wel mee. Ik krijg waarschijnlijk dit jaar een sponsor namelijk Bork sloopwerken.
Bij elke wedstrijd krijg je een beker of een medaille. Ik zou nog heel graag een belt willen
winnen en daar krijg ik de kans voor op 7 april.
Ik wil dit jaar kampioen worden bij meerdere bonden en ik hoop ook de kans te krijgen om
wedstrijden te gaan doen in het buitenland. En ik hoop dat ik in de toekomst bij glory of
enfusion mag vechten, de grote bonden van de kickboks.
Op de volgende pagina ziet u een foto impressie van Saskia’s hobby.
We danken Saskia voor haar openhartigheid en wensen haar nog veel ‘veilige’ wedstrijden
toe, in deze toch wel pittige sport! Succes dit jaar en hopelijk komen jouw sportwensen uit!
M.
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De Heugte bedankt bouwbedrijf Hilberink!
Tijdens het 50 jarig jubileum van “De
Heugte”, bood bouwbedrijf Hilberink het
dorpshuisbestuur de mogelijkheid, wat
wensen in vervulling te laten gaan.
Inmiddels is alles geleverd en in gebruik
genomen. 4 chafing dishes (warmhoud
bakken) die met al die kerstdiners heel
goed dienst deden. Een beamer met
scherm en een draadloze microfoonset!
Wij zijn Bouwbedrijf Hilberink
zeer dankbaar, voor deze
prachtige nuttige cadeaus!
Foto: Henk Hilberink met een deel
van de aangeboden cadeaus →
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Cultureel Nieuw-Balinge

Info-avond Cultureel Nieuw-Balinge

De gemeente Midden-Drenthe is vanaf de zomer van 2019 tot en met de zomer van 2020
dé culturele gemeente van Drenthe. Dit betekent dat er extra aandacht is voor cultuur in
welke vorm dan ook. Vanuit Welzijnswerk Midden-Drenthe is er in samenwerking met
Dorpenoverleg Midden-Drenthe een project ontwikkeld voor dit jaar: de Culturele
Fakkelestafette.
Omdat diverse verenigingen in Nieuw-Balinge dit jaar verschillende jubilea vieren, is dit
een uitgelezen kans om wellicht het één en ander te combineren! Graag willen we de
diverse verenigingen die Nieuw-Balinge rijk is uitnodigen om hier met elkaar over te
discussiëren en te brainstormen om te kijken wat we hierin voor elkaar kunnen betekenen.
Daarnaast willen we ook alle inwoners uitnodigen om hierover mee te praten. Heb je een
verborgen talent, kan je goed zingen, dansen, of ben je juist erg goed in toneel of sport of
welk ander kunstje dan ook? Schroom niet, en kom op onze info-avond! Met elkaar kunnen
we ervoor zorgen dat Nieuw-Balinge een fantastische zomer tegemoet gaat voor jong en
oud!

Waar: Dorpshuis de Heugte, Nieuw-Balinge
Wanneer: 27 februari 2019
Hoe laat: 20:00 uur
Voor wie: alle inwoners van Nieuw-Balinge

Graag tot dan!
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Column
COLIJNSPLAAT
Een klein dorpje in Zeeland.
Belangrijk voor mij. Waarom?
Mijn vader is er geboren. Hij heeft mij er een paar keer mee naar toegenomen. Het fijne
was dat de mensen hem nog herkenden. Ze kwamen, toen we door de Voorstraat liepen,
hun huizen uit, keken even goed , en begonnen toen te roepen: Broer! BROER! Want zo
werd hij als kind genoemd. Dat was toen heel gewoon. Zijn zus, mijn tante Cato (in de
wandeling Tuppie), was in de volksmond Zus. Mijn vader vond het geweldig. En ik ook.
Veertien was ik, en eindelijk kregen de vele verhalen van pappa een gezicht. En dat waren
er nogal wat. Ik kon er nooit genoeg van krijgen. Wat een mooi dorpje trouwens. Klein
maar fijn, midden in het boerenland gelegen. Je moest een lange bochtige weg rijden,
dwars door de weilanden, totdat je in de verte Colins (Zeeuws voor Colijnsplaat) zag
liggen.
Hoe kwam dat aan zijn naam? Voor de kust lag een schor Colinsplate dat in 1598 werd
ingedijkt, waarna het dorp werd gesticht, zoals eeuwen later de Noordoostpolder. Er waren
strenge regels: in verband met brandgevaar moesten de huizen minimaal ten dele in steen
worden opgetrokken, en ook de straten kregen al in 1600 een plaveisel van steen. En op
straffe van een flinke geldboete was iedere inwoner verplicht elke zaterdag zijn gedeelte
van de straat flink te boenen.
Je kunt je afvragen wat de reden was van deze geboorteplek van mijn vader. Mijn opa had
medicijnen gestudeerd en zocht een praktijkplek, waar hij, en zijn vrouw Berndine, mijn
oma, zich prettig konden voelen. In Colins vonden ze dat.
Eerst in een huurhuis, terwijl het doktershuis gebouwd werd. Dat staat er trouwens nog
steeds. Mijn vader heeft er nog op twee-jarige leeftijd de eerste steen gelegd. (In een
jurkje! Dat was toen heel gewoon). In dat huis, dat er nog steeds staat, heeft sindsdien
altijd de dokter van het dorp gewoond. Ook nu nog. Met dit verschil, dat opa niet alleen het
dorp bediende, maar het hele eiland Noord-Beveland, met zijn koetsje, en een koetsier.
Telefoon was er niet, en het gebeurde regelmatig dat er midden in de nacht op de deur
werd gebonsd, door een opgewonden vader in spé, met de mededeling “dat de vrouw zover
was”. Opa riep dan naar de ‘lochkieker’ dat-ie vast moest inspannen. (De koetsier had
maar één oog dat recht vooruit keek). Je kunt je voorstellen dat ze niet altijd op tijd waren.
Zo ging dat op het eind van de 19e eeuw.
Mijn vader heeft er een heerlijke jeugd gehad. Hij hoepelde met zijn grote ronde hoepel het
hele dorp rond, en als de boeren in de noen een dutje deden tegen de dijk, met hun mond
open, was hij niet te beroerd om een kikker in
die gapers te stoppen. Er was maar één ding
dat hij als kind niet leuk vond. Alle kinderen
kwamen op klompen naar de dorpsschool, en
dat wou hij ook zo graag! Hij zeurde net zo
lang bij mijn oma totdat ze over haar hart
streek, hem klompjes aan deed en zijn leren
schoentjes in de gang liet staan. Apetrots was
hij. Maar o wee, de juffrouw vond het maar
niets: ze stuurde hem stante pede naar huis
om fatsoenlijke schoenen aan te doen. Het
zoontje van de dokter op klompen, dat kon
niet. Als hij dat aan ons vertelde, keek hij nóg
boos. Maar dat was dan ook het enige. Ik zie
hem nog lopen in de prachtige Voorstraat, met
de oude lindebomen uit 1825. Ze staan er nog
steeds. Ach, Colijnsplaat…
Alexandra van’t Veer
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Pubquiz de Heugte
Op zaterdag 19 januari vond er weer een pubquiz plaats in dorpshuis de Heugte. De ronde
zaal was goed gevuld, met twaalf deelnemende teams. Er hing een gezellige sfeer en een
ieder was fanatiek. Op veel verschillende gebieden werd de algemene kennis getest. Er
waren o.a. geschiedenis vragen, vragen over ‘food & fruit’, BN-ers, songteksten,
evenementen, waar of niet waar enzovoorts.
Onder bezielende leiding van Hilde en Ilse kan terug gekeken worden op een geslaagde
avond met de volgende uitslag:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Team Zak Hooi
Team geen idee
Team Eddypedia
Team de Muppets
Van de regen in de pub
Team Agro
Team Denise/ Doellozen
WIBDM
Team Amstel
Team Bakkie Bier
Team 6 tieten 6 bier
Team Villa Dramatica

94 punten
91,5 punt
91 punten
86 punten
85,5 punt
82 punten
77,5 punt
69,5 punt
68,5 punt
67 punten
62 punten
41 punten

Het winnende team, met een leuke tegoedbon als prijs!
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Uitvaartvereniging Nieuweroord e.o.
nodigt hierbij haar leden uit tot het
bijwonen van haar jaarlijkse

Ledenvergadering

die gehouden zal worden op donderdag 21 maart 2019
om 20.00 uur in het dorpshuis “De Vuurkorf” te Nieuweroord.
Agenda:
1. Opening
2. Notulen
3. Jaarverslag
4. Jaarverslag penningmeester
5. Verslag kascommissie
6. Benoeming nieuw lid kascommissie
7. Bestuursverkiezing
8. Vergoeding uitvaartpakket
9. Eventuele mededelingen van het bestuur
10.Rondvraag
11.Sluiting
Het bestuur
________________________________________________________________________

Sh’bam
In maart/april willen we starten met Sh’bam.
Sh'bam is een populaire dans groepsles. Het is een
effectieve workout om kilo's kwijt te raken. Je hebt geen
danservaring nodig om mee te doen met sh’bam. Elke les
is fun, uniek en afwisselend.
Waar? Dorpshuis de Heugte.
Voor wie? 18 jaar en ouder
Dag en tijd moet nog besloten worden.
De opgaven druppelen heel langzaam binnen. Graag zien
we nog wat meer animo zodat we er zeker van kunnen
zijn dat dit door kan gaan.
Dus geef je op!
joycesalomons93@msn.com
korinavos@hotmail.com
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Sportcarrousel
Zoals u in Kontakt van januari heeft
kunnen lezen willen wij een sportcarrousel
organiseren. Na wat vragen van ouders
hebben wij besloten om de leeftijd te
verlagen. De sportcarrousel is bedoeld
voor de jeugd vanaf groep 4 en de tieners
van 12 (groep 8) t/m 15 jaar. En de
jeugdsoos vanaf 16 jaar en ouder.
We gaan in 1 februari starten met
zaalvoetbal. Op de vrijdagavond. Kosten hiervoor bedragen €2,50 per keer. Het is in onze
eigen sportzaal. Tijd is 18.15 uur tot 19.15 uur.
Voor de rest van het jaar ziet het programma er als volgt uit:
Maart
April
Mei
Juni
Juli/augustus
September
Oktober

kickboksen
streetdance
yoga
rugby
zomerstop/vakantie
mountainbike
teakwondo

Wij zijn hiervoor ook nog op zoek naar trainers. Mocht je iemand weten of lijkt het je zelf
leuk om training te geven. Mail ons dan.
Elke maand zetten wij in Kontakt de tijden en de kosten en waar de sport plaats vindt. Dus
houd Kontakt in gaten.
De opgaves druppelen binnen. Je kunt je tegelijk opgeven voor de andere sporten.
Opgave voor de sporten kan bij
Joyce Salomons
joycesalomons93@msn.com
Korina Vos
korinavos@hotmail.com

Mantingerweg 8
Lijsterstraat 8

Opgave het liefst z.s.m. zodat we dan ook zeker weten of iets door kan gaan of
niet. (Voor 15 februari voor de overige sporten)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------OPGAVESTROOK
Naam: ……………………………………………………………………………….…………….
Leeftijd: …………………………………………………………………………………………..
Telefoonnummer:……………………………………………………….……………………(ouders)
Welke sporten:…………………………………………………………………….………….
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Nieuws vanuit de meester
Sieberingschool
De Popsterren van de toekomst
worden opgeleid in Nieuw
Balinge!
De afgelopen weken was het elke vrijdagochtend weer een sfeervol tafereel in de sporthal.
De leerkracht van de Rijdende Popschool had een heel arsenaal aan instrumenten
meegebracht, waarmee de leerlingen de mooiste popliedjes konden spelen. De gitaren,
piano’s en drumstel werden flink gebruikt door de leerlingen van groep 6, 7, 8.
De liedjes werden aangeleverd door de leerkracht,
waarna de leerlingen de tekst en de muziek
gingen instuderen. De Rijdende Popschool is een
organisatie die de muziekschool richting dorpen
brengt. De kinderen (of volwassenen) leren
samen met de muziekleraar instrumenten te
bespelen of te zingen. Je hoeft als deelnemer
geen eigen instrument aan te schaffen, maar de
Popschool levert alle materialen.

Door deze lessen ontwikkelen de leerlingen hun
interesse in muziek en ook komen er veel nieuwe
Engelse woorden aan bod. Dubbel succes voor de
leerlingen.
Onze groep 6, 7, 8 zal aan het einde van de
lesperiode een optreden verzorgen voor de andere
leerlingen en geïnteresseerde ouders/familie.
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Activiteiten de Heugte
Sinds kort is er binnen dorpshuis de Heugte een
activiteitencommissie opgericht, onder andere bestaande
uit Ramon, Agnes, Maureen, Anouk, Rick en Hilde. In de
maart editie van Kontakt stellen ze zich middels een
interview in Kontakt uitgebreid voor.
Er is nu een concept jaarplanning, maar daar kunnen altijd meer activiteiten bij. Wanneer
je goede ideeën hebt, deel ze dan met Hilde Wielink (06 4682253).
Houdt Kontakt en Facebook in de gaten voor meer informatie.

9 februari
Feestje jeugdsoos
22 februari
VDO
2 maart
VDO
23 maart
Ouderwetse kroegavond
6 april
Weet ik veel
11 mei
Beach/hawaiparty
30 mei – 10 juni Badkuipzitten voor een goed doel
23-38 juli
Feestweek
7 september
Fris het nieuwe schooljaar in
21 september
Buitenbioscoop
25 oktober
Halloween
29 november
Sint Pannekoek
22 december
Kerstwandeling
31 december
Oudjaarsfeest
________________________________________________________________________

Mededeling vanuit Plaatselijk Belang
Contributie/Automatische incasso
In de maanden februari/maart zal Plaatselijk Belang de
jaarlijkse contributie voor 2019 bij u aan de deur innen. Met
ingang van dit jaar is er de mogelijkheid, door het afgeven van een machtiging, de
contributie via een (doorlopende) automatische incasso te voldoen. Dit
machtigingsformulier treft u verderop aan. Wanneer u hier gebruik van wilt maken, vragen
wij u vriendelijk deze alvast in te vullen en mee te geven aan de persoon die bij u de
contributie komt innen. De keuze voor het persoonlijk laten ophalen blijft bestaan, maar
het bestuur van Plaatselijk Belang hoopt natuurlijk dat het merendeel een machtiging zal
afgeven.
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MACHTIGINGSFORMULIER AUTOMATISCHE INCASSO

Gegevens incassant

:

Plaatselijk Belang “De Vooruitgang”
Haarweg 67
7938 PS Nieuw Balinge

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Plaatselijk Belang ‘De
Vooruitgang’ om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag
van uw rekening af te laten schrijven wegens “contributie Plaatselijk Belang” en uw bank
om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht
van het Plaatselijk Belang “De Vooruitgang”.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem
hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar
de voorwaarden.

Naam

:

Adres

:

Postcode

:

Woonplaats

:

Emailadres

:

Land

:

Nederland

Rekeningnummer(IBAN) :

Plaats en datum van ondertekening:
Nieuw-Balinge,

Dorpsblad Kontakt 2019

Handtekening:
------------------------------
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Activiteitenkalender

FEBRUARI
1 februari
9 februari
15 februari
21 februari
22 februari
23 februari
26 februari
27 februari
28 februari

Klaverjassen ijsvereniging
Wild west party jeugdsoos
Klaverjassen ijsvereniging
60+ actief
Toneeluitvoering VDO
Bingo de Heugte
Ons Cluppie
Infoavond cultureel Nieuw-Balinge
Verrassingsbingo 50-jarig bestaan GJVV

MAART
1 maart
2 maart
15 maart
20 maart
19 maat
21 maart
23 maart
23 maart
29 maart
30 maart

Klaverjassen ijsvereniging
Toneeluitvoering VDO
Klaverjassen ijsvereniging
Oud papier
Ons Cluppie
60+ actief
NL Doet ijsvereniging
Kroegavond in de Heugte
Klaverjassen ijsvereniging
Bingo de Heugte

APRIL
6 april
16 april
18 april
20 april
27 april
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Weet ik veel de Heugte
Ons Cluppie
60+ actief
Paaseieren zoeken ijsvereniging
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 2019
Chr. Geref. Kerk Nieuw-Balinge

Preekrooster 2019
Ned. Hervormde Kerk Nieuw-Balinge

• Zondag 10 februari
9.30 uur Ds. C. Cornet
14.30 uur Ds. C. Cornet
• Zondag 17 februari
9.30 uur Ds. B. de Graaf
14.30 uur Ds. B. de Graaf
• Zondag 24 februari
9.30 uur Ds. C. Cornet (VHA)
14.30 uur Ds. C. Cornet
• Zondag 3 maart
9.30 uur Ds. C. Cornet (HA)
14.30 uur Ds. C. Cornet
• Zondag 10 maart
9.30 uur Student J. van Limbeek
14.30 uur Student J. van Limbeek
• Woensdag 13 maart (Biddag)
14.30 uur Ds. C. Cornet
19.30 uur Ds. C. Cornet
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 10 feb.
10:00 uur ds. H.A. v.d. Pol (Wierden)
10:00 uur ds. H. Born (Rouveen)
• Zondag 17 feb.
(begin voorjaarsvakantie)
10:00 uur ds. H. Born (Rouveen)
15:00 uur prop. H.J. Teeuwissen (Huizen)
• Zondag 24 feb.
(einde voorjaarsvakantie)
10:00 uur ds. M. Maas (Dordrecht)
15:00 uur ds. P. Vermeer (Wezep)
• Zondag 3 mrt. (VHA)
10:00 uur ds. E. Mijnheer (Oene)
15:00 uur prop. T.J. Lucas (IJsselmuiden)
• Zondag 10 mrt. (HA)
10:00 uur ds. J. den Dikken (Nunspeet)
15:00 uur ds. J. den Dikken (Nunspeet)
14.00 uur ds. A.J. Mensink (Elburg)
19:30 uur prop. H.R. Fokkert (Rijssen)
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!
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Buurtpreventie App
Wilt u lid worden van de buurtpreventie
WhatsApp groep? Neem contact op met Martin
Wind: 06-30939420
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Ophaalschema containers
13 febr GROEN
6 mrt ORANJE
20 febr ORANJE
13 mrt GROEN
27 febr GROEN
20 mrt ORANJE
5 mrt
GRIJS
27 mrt GROEN
Oud Papier
Oud papier wordt opgehaald door de mr.
Sieberingschool. De datums van ophalen zijn:
20 maart, 15 mei, 10 juli, 18 september, 20
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,
Postbus 107, 9400 AC Assen
Geopend: ma t/m za 9.00 – 17.00 uur
vrijdagavond tot 21.00 uur.
Bureau Beilen, Ettenstraat 9
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
Wijkagent Bert Eefting ook te volgen via twitter:
@BertEefting
Trombosedienst
Iedere dinsdagmorgen in Dorpshuis de Heugte.
Aanvang om 10.15 uur, tot de laatste cliënt
geweest is.
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

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)

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.
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 één van
de bestuursleden:
Geert Dijkhuis
Tel.: 0528 321210
Aaldert Kroezen
Tel.: 0528 321274

• Voor vragen of doorgeven van wijzigingen:
info@uitvaartvereniging-nieuweroord.nl
• Informatie over de vereniging:
www.uitvaartvereniging-nieuweroord.nl
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IKC Meester Sieberingschool

Kindcentrum Siebering (0-12 jaar)

Haarweg 27 – Tel. (0528) 32 13 55
e-mail: info.sieberingschool@kitsprimair.nl

Voor opvang van uw kinderen en/of ter
voorbereiding op de basisschool.

Schoolfonds mr. Sieberingschool
Word ”Vrienden van IKC mr. Siebering”.
Vanaf 1979 bestaat het schoolfonds al. De leden
van Vrienden van IKC mr. Siebering zijn mensen
die het IKC een warm hart toedragen en daarom
jaarlijks een financiële bijdrage geven die ten
goede komt aan de leerlingen (hierdoor kunnen er
extra activiteiten/materialen worden geregeld en
soms een presentje voor de kinderen).
Rond oktober/november komt mevr. Zijnge-Hulshof
bij u langs voor een vrijwillige bijdrage van
minimaal €5,-. Nieuwe leden zijn van harte
welkom, opgeven kan bij één van de
bestuursleden. Mochten er nog vragen zijn, dan
kunt u contact opnemen met één van onderstaande
bestuursleden:
Hiske Wielink
Jan-Peter Strijker
Mariska Brookman (06 13 74 87 43)
Wout Strijker (06 51 35 23 49)
Albert Wielink (32 13 23) of
José Post (32 13 54)

*Peutergroep, maandag-, woensdag- en
vrijdagmorgen, 8:30-11:30 van 2 tot 4 jaar.
*Thematisch aanbod middels Uk en Puk ter
voorbereiding op de basisschool. Ook
worden er gezamenlijke activiteiten met de
school gedaan.

Vertegenwoordiger van het schoolteam:
Tel. (0528) 32 13 55
S.V. Nieuw-Balinge

*Kinderopvang, 5 dagen per week van
06:30 uur tot 18:30 uur.
*BSO (buitenschoolse opvang) voor school
aan en/of na 14:00 uur en vakantieopvang,
voor opvang alleen in de vakanties.
Op de BSO en de kinderopvang kunnen
kinderen vrij spelen, maar werken wij ook
met programma’s. Zo is er voor de BSO het
lifestyle programma met leuke activiteiten.
Er zijn verschillende opvang mogelijkheden,
kijk daarom voor meer informatie op
www.kitsprimair.nl of kom eens gezellig
langs voor informatie en om een kijkje te
nemen op de groepen.
E-mail: kc.siebring@kitsprimair.nl
Tel.nr: (0528) 820996
Jeugd- en tienersoos

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

* Vrijdag; Jeugdsoos, vanaf 16 jaar en
ouder. Vanaf 21.00 tot 24.00
* Zaterdag; Tienersoos, vanaf basisschool
tot 16 jaar. Vanaf 20.00 tot 23.00
Er wordt géén alcohol geschonken!
Voor het toevoegen in de app van
openingstijden kan je Aline Koekoek een
appje sturen. 06-83273270

S.V. Nieuw-Balinge

Openingstijden dorpshuis de Heugte

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.

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Vrijdag
Keuken
Zaterdag
Keuken Bingo
Zondag
Keuken

Voor meer info kunt u zich wenden tot het bestuur:
Evelien Sok (voorzitter)
Inge Tump (afdeling jeugd)
Winfred Salomons (wedstrijdsecretaris)
Harry Hurink (penningmeester)
Netty Jager (ledenadministratie)
Miranda Schutte (scheidsrechtercoördinator)
Lo Dijkstra (leden)
Website: www.svnieuw-balinge.nl
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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

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.
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GJVV
Bestuur:
Voorz. Evelien Sok
Penn. Fia Jager
Secr. Delia Slomp
Lid
Heidi Koekoek
Lid
Mariska Schonewille
DINSDAG; Volleybal
Jeugdvolleybal
Herenvolleybal (16+)
WOENSDAG; Volleybal
Dames Recreanten 3
Dames Recreanten 1
DONDERDAG; Volleybal
Dames Recreanten 2
DONDERDAG: gymnastiek
1e groep, vanaf 4 jaar
2e groep
3e groep

Tel.
Tel.
Tel.
Tel.

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

32
32
32
32

14
12
10
10

82
24
11
24

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

De kosten zijn: tot 18 jaar € 30,- per half jaar en
vanaf 18 jaar € 40,- per half jaar. Nieuwe leden
kunnen we altijd gebruiken. Dus: KOM EENS
LANGS ALS JE DURFT!
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!

Strijker en Strijker
Technische groothandel en verhuurbedrijf.
Tel. (06) 54 36 30 15
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
12.00

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

uur
uur
uur
uur

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!
Yin Yang Yoga
Woensdagavond 19.00- 20.00 uur
In de voormalige peuterspeelzaal De Heugte
Info en opgave: Cisca Lunenborg van Melzen
06 216 36 165 - bodyfit@live.nl
www.yogasport-hoogeveen.nl
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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.

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.
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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