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In deze editie van Kontakt leest u
onder andere:

Dat de dames van GJVV nieuwe outfits
hebben.
Nieuwe datums van 60+ actief en Ons
Cluppie.

Belangrijke punten voor het inzenden van kopij:

Nieuws vanuit de mr. Siebering.

-

Een lekker recept.

-

-

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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De leden van VDO gaan weer op de
planken.
U kunt weer lekker eten bij Bi’j Oons.
Plaatselijk belang heeft een
zwaluwwand aangelegd.
Een nieuw huisdier van de maand.
De jeugdsoos houdt een wild west
party.
De tienersoos heeft een muziekavond.
Dorpszorg ‘sport en beweging’ biedt
nieuwe sporten aan.
Verslag van de deelname van s.v.
Nieuw-Balinge aan het Protos Weering
toernooi.
En… nog veel meer,
veel leesplezier!
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Dames 1 van GJVV Nieuw-Balinge in het nieuw gestoken door kapsalon
Priscilla
De dames volleyballen in de tweede klasse van de Knapper competitie en doen het
momenteel goed. Er worden flink wat punten gewonnen. Dat is ook nodig, want de dames
zouden graag promoveren naar de eerste klasse, waar ze vorig seizoen nog in speelden.
Aan de outfit kan het in ieder geval niet meer liggen. De eerste wedstrijd in het nieuwe
tenue was tegen Pesse en werd, onder toeziend oog van de nieuwe sponsor en veel
publiek, met 3-0 gewonnen.

Op de foto: v.l.n.r. Deborah Salomons, Hilde Wielink, Manon Reinders, Chantal Koekoek,
Priscilla Salomons, Heidi Koekoek, Mellanie van den Bosse, Rosalie Jager, Angelique
Wilting.
________________________________________________________________________

De redactie van Kontakt wenst
iedereen een mooi en gezond
2019 toe!
Bij deze willen wij ook de
adverteerders bedanken voor weer
een jaar sponsoring.
Wij hopen dat wij ook dit jaar weer mooi gevulde edities kunnen maken. Daarbij is uw hulp
als lezer van belang. Zo zijn wij op zoek naar jarigen van de maand, huisdier van de
maand, verslagjes van leuke evenementen en/of aankondigen van leuke activiteiten.
Mail uw verslagjes en mededelingen naar redactiekontakt@outlook.com!

2

Dorpsblad Kontakt 2019

Het raadselspel
De prijsvraag voor de maand december luidde als volgt:

Wat moet er staan op de plaats van het vraagteken?
Het goede antwoord is 6.
6 + 6 is twaalf. Het woord twaalf
bestaat uit 6 letters.
We hadden 2 inzenders en allebei
hadden ze het goed, maar de familie
Best kwam als winnaar uit de bus.
De prijs komt jullie kant op!

We zitten nu weer in januari, lekker weer
alles in het gewone ritme.
Want wat is het lastig met al die zon- en
feestdagen… Wat moest ik vaak denken
welke dag is het vandaag?
Zo ook het raadsel van deze maand,
Welke dag zoeken wij?

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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Zwaluwwand

Half december heeft Plaatselijk
Belang, in samenwerking met
Landschapsbeheer Drenthe,
de zwaluwenwand aan het
zandweg gedeelte van de
Haarweg weer gereed gemaakt
voor het nieuwe broedseizoen
van de oeverzwaluwen. Hiertoe
moest de buitenkant van de
wand afgeschraapt worden met
een kraan.
Loonbedrijf Lodewijks heeft de
klus uitgevoerd.
Hopelijk komen de
oeverzwaluwen dit voorjaar
weer in groten getale naar
Nieuw-Ballinge.

Namens plaatselijk belang, Kees Wielink

___________________________________________________________
Theatervoorstellingen voor kinderen.
Zaterdag 26 januari theater de Tamboer in Hoogeveen
Musical De brief voor de koning 8+
Zondag 27 januari theater de Tamboer in Hoogeveen
Het peuterfestijn 2+
Dinsdag 19 februari theater de Tamboer in Hoogeveen
Musical Masha en de beer 2+
Zondag 24 februari theater de Tamboer in Hoogeveen
Voorstelling de geheimzinnige grotten 6+
Kijk voor informatie en boekingen op www.detamboer.nl
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Huisdier van de maand
Wat is jouw naam?
Guus
Wat voor dier (ras) ben je?
Spaanse waterhond
Hoe oud ben je?
7
Wie zijn jouw baasjes?
Raymond en Joyce
Waar woon je?
Mantingerweg 8
Wat voor avonturen maak je mee?
Lekker struinen over de hei en
zwemmen in de ijsbaan. Ik vind het fijn
om in huis voor iedereen zijn voeten te
liggen.
Wat is jouw mooiste speeltje?
Oude sok van mijn baasje Raymond
Wat is jouw lievelingseten?
Gewone hondenbrokken
Jouw huisdier ook in deze rubriek? Leuk! Mail naar redactiekontakt@outlook.com.
________________________________________________________________________

60 + ACTIEF!
Nog nagenietend van een heerlijk en gezellig kerstdiner,
wensen wij jullie alvast een heel Gelukkig en Gezond 2019!
En we gaan gewoon verder met de gezellige bijeenkomsten.
De eerste bijeenkomst is op 10 januari a.s.: Nieuwjaarsvisite!
De bijeenkomsten zijn gepland op de volgende datums, noteer ze in de agenda of op de
kalender!
De aanvangstijd is 14.00 uur!
21
21
18
16

februari
maart
april
mei

19 september
17 oktober
21 november
13 december Kerstdiner!

Heel graag tot ziens,
Werkgroep 60 + actief!
Dorpsblad Kontakt 2019
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Ons Cluppie
Beste Cluppie leden,
Allemaal een heel gelukkig en gezond 2019 toegewenst!
Bij deze vast de datums voor de bijeenkomsten in 2019.
Rekening gehouden met schoolvakantie enz.
We hebben afgesproken te beginnen met een nieuwjaarsvisite om dan samen het
programma in te vullen voor 2019.
Als je wat leuks hoort of ziet neem het mee!
15
26
19
16
15
24
15
19
17

januari Nieuwjaarsvisite!
februari
maart
april b.v. Paasstukje maken?
mei Kegelen?
september
oktober
november
december Kerstdiner!

Heel graag tot ziens op de bijeenkomsten aanvang 20.00 uur in Dorpshuis De Heugte!

Bedankt
Langs deze weg willen wij iedereen bedanken die ons gesteund
hebben tijdens en na de reanimatie van Jan. Alle berichtjes,
telefoontjes en interesse heeft ons veel goeds gedaan.
Familie Zijnge

___________________________________________________________________________
Kind- en Oudercafé
Voorlezen, liedjes zingen en knutselen. Kom gezellig samen naar de Bibliotheek. Voor
kinderen tot en met 3 jaar en hun (groot)ouders, verzorgers of oppas.
De toegang is gratis!
Wanneer?
Westerbork: 1e woensdag van de maand, 9.30-10.30 uur
Smilde: 2e dinsdag van de maand, 9.30-10.30 uur
Beilen: 3e vrijdag van de maand, 9.30-10.30 uur
Thema's
•
Januari: Wonen, mijn huis
•
Februari: Emoties
•
Maart: Workshop Babygebaren
•
April: Lente
•
Mei: Zindelijk worden
•
Juni: Jarig zijn
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Wild West Party Jeugdsoos

___________________________________________________________________________
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Column
ZON EN REGEN
Het klinkt een beetje vreemd, zo in de dagen voor kerst, (over januari, maar dat moet nu
eenmaal van de redactie, vanwege de deadline), maar ik moet telkens even aan Finland
denken. We waren daar een tijd geleden in juli, want dat is de tijd om naar Scandinavië te
gaan. Daarvóór is het nog te koud, en daarna begint het al weer koel te worden. En het
klopte helemaal, het was prachtig weer, en we toerden van de ene camping naar de
andere. Na een paar dagen gebeurde er iets geheel onverwachts: de temperatuur bleef
maar stijgen en kwam niet meer onder de 32 graden. Warm is fijn, maar die hitte…
De Finnen waren hilarisch, dit kenden ze niet, en we zagen ze eigenlijk alleen maar in
badpak, want ze wierpen zich voortdurend in die eindeloze, prachtige meren, om af te
koelen en te genieten. Zo nu en dan deden ze een handdoek om, renden naar de camping
om iets te eten, en daarna begon het waterfestijn opnieuw. Als nuchtere Nederlanders
zeiden wij tegen elkaar: dit is de opwarming van de aarde, dat kan niet anders. Maar we
lieten onze vakantie in dit prachtige land niet bederven.
En waarom moet ik daar nu aan denken? Ik schrijf dit in de dagen voor Kerstmis, en de
regen valt met bakken uit
de hemel, het houdt maar
niet op. En ik denk eraan,
dat in Finland de mensen
aan die eindeloze
hoosbuien gewend zijn, en
ze blij zijn met elke
zonnestraal. Laatst las ik
over iemand, die bang was
voor al dat water, want de
zeespiegel stijgt nu al, en
ons kikkerlandje zou wel
eens overstroomd kunnen
worden. Nu wonen wij hier
in Nieuw-Balinge op de
Drentse Hooglanden, een eind boven NAP, dus het zal zo’n vaart wel niet lopen, maar al die
kinderen en kleinkinderen van ons wonen in de polders van de Randstad, dus dat is niet
best. En die hitte van van de zomer die maar niet ophield, was ook een veeg teken. Zolang
helden als Donald Trump en consorten de baas spelen, schiet het niet op, want hij beweert
dat de opwarming van de aarde niet door de mensen wordt veroorzaakt. Terwijl dat
natuurlijk een aperte onwaarheid is. We kunnen er een heleboel aan doen, en iedereen
weet wel wat. Ik heb geen bezwaar tegen windmolens in de Noordzee, alleen vanwege het
uitzicht. Wat een onzin. En zo lelijk zijn die molens nou ook weer niet. Afval scheiden is ook
niet zo’n ramp, en niet meer kopen dan je nodig hebt ook niet. Trouwens, waarom is het zo
erg om twee dagen achter elkaar hetzelfde te eten? En minder kadootjes kopen,
bijvoorbeeld met Kerstmis. Even nadenken voordat je weer wat nieuws aanschaft.
Misschien is dat wel een goed voornemen voor het Nieuwe Jaar: wat tot onze
mogelijkheden ligt, ook echt doen. Ik zie tenminste heel vaak dat plaatje van een
zeepaardje voor me, dat leuk aan ‘t spelen is met een plastic wattenstokje. Vroeger als
kind vond ik dat het mooiste beestje dat er bestond. En nog, eigenlijk. En dan zullen we
het maar niet hebben over al dat andere plastic in de zee.
Intussen wens ik u allemaal een gelukkig en gezond 2019, met de juiste voornemens erbij
in het hoofd.
Geniet van onze mooie aarde!
Alexandra van ’t Veer
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Interview met Maaike Kolk van kapsalon Priscilla
Wie is Maaike, kan je jezelf even voorstellen?
Hoi hoi! Ik ben Maaike Kolk, getrouwd met Marco en moeder van Stan (8jaar) en Kaylie (6)
Bijna 12 jaar geleden ben ik van Dronten naar Westerbork verhuisd, voor de liefde.
Hoe lang werk je al bij kapsalon Priscilla en hoe ben je er zo terecht gekomen?
Via een collega-kapper zijn Priscilla en ik in contact gekomen, Priscilla was destijds op zoek
een collega en inmiddels ben ik hier alweer bijna twee jaar.
Welke dagen kunnen wij jou vinden in de kapsalon?
Wij wisselen nog weleens van werkdagen maar op dit moment ben ik op dinsdagmorgen,
vrijdag en om de zaterdag aan het werk in de kapsalon.
Kun je een gemiddelde werkdag beschrijven?
Ons werk is heel afwisselend, hierbij kun je denken aan knippen, kleuren, permanenten
opsteken etc. Sinds begin 2018 kun je ook bij ons terecht voor gelpolish wat echt een hype
is op dit moment. Ik ben geen stilzitter dus tussen het werk door doen we de bestellingen
en houden we de kapsalon netjes en schoon. Je
kunt je dus voorstellen dat geen dag hetzelfde is
en dat maakt het werk juist zo leuk!
Wat doe je in je vrije tijd, wat zijn je hobby’s?
Nou.. ik geloof dat ik wel kan zeggen dat ik een
nieuwe hobby heb, haha. Begin 2018 ben ik
begonnen met de opleiding nagelstyliste. Het
zetten van gelnagels leek me altijd al super leuk
om te doen en nu de kinderen allebei naar
school gaan, en ik dus weer meer tijd over had,
besloot ik deze opleiding te gaan doen. Ik heb
er nog geen moment spijt van, wat een
geweldig vak! Gelukkig is er altijd wel een
vriendin of een moeder op het schoolplein
waarbij ik mag oefenen, zodat ik in 2019 mijn
laatste examen kan doen.
Verder vind ik haken erg leuk en met een
dochter in huis is dat extra leuk! Ik maak dan
dekentjes voor in de poppenwagen, knuffeltjes,
rokjes, van alles. Vooral haar knalroze poncho is
haar favoriet en nu deze te klein is begin ik
binnenkort aan een nieuwe.
Heb je wel eens wat geks mee gemaakt in de kapsalon, heb je nog een leuke anekdote?
Niet in de kapsalon zelf, maar wel met een aantal klanten van de kapsalon. Ik heb namelijk
een tweelingzus, en nu raad je het al... wij worden nogal eens door elkaar gehaald. Niet
iedereen weet namelijk dat ik tweeling ben en als iemand dan verwacht mij te zien in de
winkel, (of in Duine Zathe 😜) dan levert dat hele grappige situaties op.
Wat vind je het leukste aan kapster zijn?
Oh jee, eigenlijk vind ik alles leuk... vooral de afwisseling vind ik erg leuk zodat ik niet
steeds hetzelfde doe.
Lees jij als ‘niet Nieuw-Balinger’ Kontakt ook?
Jazeker! Ik vind het leuk om te lezen wat er speelt in het dorp.
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Wil je tot slot nog iets delen met ons?
Graag wil ik van dit moment gebruik maken om alle klanten van de kapsalon te bedanken.
Mede dankzij jullie voel ik mij enorm thuis in de kapsalon! Ten tijde van het interview is het
eind december, wat was dit een toffe maand! Eerst het sinterklaasfeest in de kapsalon,
waar boven verwachting veel kinderen bij aanwezig waren. We hadden dan ook een
geweldige piet, die er ook erg veel plezier in had! Dan de drukte voor de feestdagen met
een leuke kerstborrel op de vrijdagmiddag, wat hebben we gelachen met elkaar, top!
Maar hoe gezellig we het ook hebben met elkaar, kwaliteit staat bij ons voorop!
Ben je nog niet eerder bij ons in de kapsalon geweest? Wees welkom!
In de maand januari hebben we nog een leuke aanbieding: Maak je deze maand een
afspraak samen, en kom je op dezelfde dag? Dan krijgt de tweede persoon 50% korting op
een knipbehandeling!
Wij bedanken Maaike voor haar openhartigheid en wensen haar veel succes met haar
opleiding!
K.G.
________________________________________________________________________

Sportcarrousel
Wij van dorpszorg Sport en Beweging wensen
iedereen een gezond en sportief 2019.
Om dit jaar goed te beginnen starten wij met een
sportcarrousel. Elke maand een andere sport.
Voor wie? Voor tieners van 12 (groep 8) t/m 15 jaar.
Mocht de oudere jeugd van 16 en ouder hier ook belangstelling voor hebben, mail ons dan.
We kunnen dan kijken of we de sporten ook voor jullie kunnen laten doorgaan.
We gaan in februari starten met zaalvoetbal. Op de vrijdagavond. Kosten hiervoor
bedragen €2,50 per keer. Het is in onze eigen sportzaal. Tijden krijg je te horen bij opgave.
Voor de rest van het jaar ziet het programma er als volgt uit:
Maart:
streetdance
April:
kickboksen
Mei:
yoga
Juni:
rugby
Juli/augustus: zomerstop/vakantie
September: mountainbike
Oktober:
taekwondo
Wij zijn hiervoor ook nog op zoek naar trainers. Mocht je iemand weten of lijkt het jezelf
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 hou Kontakt in gaten.
In maart/april is het de bedoeling om te starten met Sh’bam. Dit voor de mensen van 18
jaar en ouder.
Opgaven voor de sporten kan bij Joyce Salomons;
joycesalomons93@msn.com of
Korina Vos; korinavos@hotmail.com
Opgave het liefst z.s.m. zodat we dan ook zeker weten
of iets door kan gaan of niet.
Laten we er een sportief jaar van maken.
Dorpsblad Kontakt 2019
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Oudejaarsvolleybal
Op vrijdagavond 28 december werd het
traditionele oudejaarsvolleybaltoernooi
georganiseerd door GJVV.
Er was dit jaar veel animo van teams. Al
ruim voor de uiterste opgavedatum werd de
inschrijving gesloten. Twaalf teams hadden
zich opgegeven, wat echt wel maximaal is als
je de wachttijden en speelronden voor
iedereen leuk wilt houden.
Er werd leuk volleybal gespeeld en de
onderlinge sfeer was goed. Tussen de
wedstrijden door was het café goed
gevuld, maar ook bleef er het nodige
publiek in de zaal zitten om de spelende
teams aan te moedigen.
Na spannende kruisfinales en uiteindelijk
een bloedstollende finale, mocht team De
Goeisten zich de terechte winnaar van de
avond noemen.
Na afloop was het nog lang gezellig in De
Heugte. GJVV had nog een verloting georganiseerd en alle teams genoten van een schaal
met bittergarnituur.
Al met al kan terug gekeken worden op een zeer geslaagde avond en kijken we nu al uit
naar het toernooi in 2019.
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GJVV bestaat 50 jaar

___________________________________________________________
Oproep GJVV
Hallo jongens en meisjes,
Wie van jullie lijkt het leuk om te komen gymnastieken? We hebben een
leuk klein groepje op de donderdagavond van 17:15 tot 18:00 uur, onder
leiding van Jari Hooijer. Het is vanaf de leeftijd van 4 jaar.
Je mag een keer proberen om te kijken of je het leuk vind. Dus lijkt het je leuk, kom dan
eens langs en neem je vriendje of vriendinnetje mee.
Groetjes Jari,
Bestuur GJVV (Heidi Koekoek)
Dorpsblad Kontakt 2019

19

Nieuws van Bi'j Oons
Dag allemaal,
We kunnen terugkijken op een leuke kerstmarkt.
Ondanks het akelige weer ’s middags hebben toch veel
Nieuw-Balingers de gezelligheid opgezocht. Dit maakte
het een erg geslaagde dag, die wat ons betreft zeker
voor herhaling vatbaar is. Bij deze kunnen we dan ook
melden dat er volgend jaar gewoon weer een kerstmarkt
georganiseerd wordt. Wanneer en hoe, melden we
uiteraard in Kontakt.
Tijdens de kerstmarkt heeft u een sfeervol kraampje kunnen bekijken waarop allerlei leuke
weggeefcadeaus uitgestald stonden. We hebben hier goede reacties op gehad en we willen
u dan ook erop attenderen dat deze cadeaus in ons gezellige cadeauwinkeltje te koop zijn.
Kom gerust binnen om dit eens te bekijken! Staat er toevallig niets van uw gading bij? Ook
een op maat gemaakt cadeau is geen enkel probleem.
Rest ons nog het menu voor de maanden januari en februari:
Vrijdag 18 jan: Rode kool met hachee

Vrijdag 25 jan: Chinees buffet

Vrijdag 1 feb: Diverse stamppotten

Vrijdag 8 feb: Heerlijke Italiaanse
gerechten

Vrijdag 15 feb: Rijst met lekkere saté

Heeft u zin om mee te eten? U kunt zich de donderdag ervoor aanmelden via tel:
06-25390885, 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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Nieuws vanuit de Siebering
namens de peuters en de
kinderopvang/BSO
Wat een feestelijke maand hebben we achter de rug!
Eerst natuurlijk Sinterklaas. We hebben met de
peuters stoombootjes geverfd en zwarte piet had daar ook nog lekker snoep in gedaan! Dat
hadden wij verdiend natuurlijk omdat wij ons pietendiploma hebben behaald.
Dit jaar kwam Sinterklaas met zijn pieten ook gezellig
bij ons op de groep. Iedereen genoot van hun
gezelschap en veel kinderen hadden een gezellig
praatje met de Sint. We kregen een grote doos met
Playmobil en voor de kleintjes was er een mooie
bromtol. Natuurlijk kreeg ook iedereen wat lekkers
van zwarte piet.
Met de bso hebben wij lekker pepernoten gebakken,
piet bezocht in de kapsalon en ons stiekem ook nog
even verkleed als zwarte piet.
Daarna gingen
we over naar
de kerst. Wat
een gezellige
tijd, met
lichtjes en blije
gezichtjes. We
hebben samen
de boom
versierd met
ballen,
sterren, lampjes en de piek bovenin. We lazen
boekjes, zongen gezellig liedjes rond de kerstboom.
Er zaten zelfs een keer lekkere koekjes in de
kerstboom!
Met de
kinderen van
de BSO
hebben we
leuke zout
kunstwerken gemaakt van lijm, zout en waterverf.
Op woensdag 19 december hadden wij een gezellig
kerstdiner met de hele school. We hadden heerlijke
hapjes als een kerstboom van ontbijtkoek, poffertjes,
mini pizza, gehaktballetjes, fruitspiesjes in de vorm
van een kerstman en natuurlijk een heerlijk
danoontje na. En wat was het gezellig zo in het
donker op school!
Na het eten hebben we buiten met alle leerlingen nog
liedjes gezongen voor alle papa’s en mama’s.
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Toen was het voor de leerlingen en de
peuters vakantie. Maar niet voor iedereen,
want in de kerstvakantie was er ook gewoon
opvang.
We waren deze vakantie 5 dagen open en we
hadden mooie volle groepen! Erg gezellig.
Tijdens deze dagen hebben we lekkere dingen
gemaakt en gegeten, vuurwerk geknutseld,
oliebollen gegeten en met knalerwten
gegooid.
Al met al dus weer een drukke maar heel
gezellige tijd. Straks weer het gewone ritme
met onze VVE Puk thema’s en de Nat.
Voorleesdagen. Ook nemen er in januari weer
kinderen afscheid om naar de basisschool te
gaan en komen er weer baby’s op de opvang.

We gaan er weer een mooi 2019 van maken met
elkaar.
Voor iedereen de beste wensen!
Wordt uw peuter ook 2 jaar in 2019 of heeft u opvang
nodig, neem dan contact op met kindcentrum
Siebering via (0528) 820996 of via kitsprimair (0593)
535100.

Betreft: naamsverandering schoolfonds mr. Sieberingschool
”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 en
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. Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Mochten er nog vragen zijn, dan kunt u contact opnemen met één van onderstaande
bestuursleden:
Mariska Brookman, Wout Strijker, Hiske Wielink, Albert Wielink, Jan Peter Strijker en José
Post.
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V.D.O. Nieuw-Balinge

Zoals u kunt zien heeft onze toneelvereniging dit jaar iets te
vieren: Het 40-jarig notarieel bestaan! Hier hoort u uiteraard meer van dit jaar!
Maar eerst willen wij u graag vertellen dat onze leden al een hele tijd aan het repeteren
zijn voor de uitvoeringen. Daar nodigen wij u graag voor uit!
Op vrijdag 22 februari en op zaterdag 2 maart 2019 spelen ze het blijspel in 3 bedrijven:
‘T IS BINGO OP DE CAMPING
Geschreven door
EVELIEN EVERTS
Zaal open: 19.00 uur, aanvang 20.00 uur.
Geschikt voor het hele gezin!
Dit stuk wordt gespeeld door:
Jan Joop Schonewille – Anneke Oelen – Margreeth Schonewille – Arjan Schutte –
Henriëtte Kreeft – Gerda de Weerd – Gretha Sok – Evelien Sok.
Souffleurs: Marja Jonkers en Laura Wielink
Grim.: Netty Jager, Marloes Scholten en Manuela Mulderij
Toneelmeesters: Bert Sok en Richard Compagner.
Regisseur: Jan Dilling.
HEEL GRAAG TOT ZIENS ALLEMAAL!
________________________________________________________________________

Vogelvoer maken
Je kan heel makkelijk zelf vogelvoer maken.
Je bent het volgende nodig:
Wc-rol – pindakaas,
vogelzaad, stukje
draad. Evt. nog leuke
kralen. Neem een wc
rolletje en besmeer
deze met pindakaas. Je kan speciale nemen voor
vogels, maar gewone pindakaas kan ook prima.
Rol daarna het rolletje door de vogelzaadjes.
Doe het draadje door de rol zo kan je hem mooi
kan ophangen aan een tak of aan de schutting.
Als je de draad nog mooi versiert met leuke kralen
wordt het nog vrolijker in de tuin!
Geef het een mooi plekje in de tuin en goed kijken hoor ze hebben het zo op.
Dorpsblad Kontakt 2019
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Muziekavond Tienersoos “Nieuw-Balinge’’
Houd jij ook zo van een gezellige muziekavond? Kom
dan gezellig met je vrienden en vriendinnen naar de
Tienersoos in Nieuw-Balinge!
Iedereen is welkom, hoe meer mensen hoe gezelliger de avond is!!
Dresscode “feestelijk’’.
Trek feestelijke kleding aan en kom gezellig met ons feesten.
Het wordt een gezellige avond, waar van alles te doen is, zoals:
- Een karaoke avond
- Ook gaan we een muziekspel/kwis doen
- Dansen en feesten
Dus het wordt een gezellige avond. Wij zouden het erg gezellig vinden als jullie zouden
komen.
Waar: Tienersoos ‘Teenspirit’ Nieuw-Balinge
Datum: Zaterdag 19 januari
Tijd: Vanaf 20.00 tot 23.00
Leeftijd: Vanaf groep 8 t/m 15 jaar
De Tienersoos is de 3e zaterdag van de maand. Voor 2019 is dit:
19 januari, 16 februari, 16 maart, 20 april, 18 mei, 15 juni en de afsluiting is in juli.
Tenzij anders wordt aangegeven. Schrijf het alvast in je agenda!

Carbid schieten 2018
Traditiegetrouw werd er op oudejaarsdag weer volop met carbid geschoten. In menig
schuur werden oliebollen gebakken, met de muziek van de top 2000 en het geknal van
carbid op de achtergrond. Op het voetbalveld werd onder toeziend oog van veel publiek
met 57 melkbussen geschoten. Ook was er een heuse vuurwerkshow. Op Facebook deden
diverse foto’s de ronde. Zie hieronder, voor een kleine impressie:
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Pub quiz zaterdag 19 januari
Wanneer: Zaterdag 19 januari
Waar: Dorpshuis de Heugte
Tijd: Start quiz om 20:30 uur
Zaal open om 20:00 uur
Kosten: 10 euro per team
Let op: Een team bestaat uit minimaal 4 en maximaal 6 personen.
Na het succes van de afgelopen keer zijn we er binnenkort weer met de pub quiz! De
categorieën houden we nog even geheim maar het belooft weer een leuke avond te
worden.
So you think you know it all? Prove it!
Voor het winnende team is er wederom een leuke prijs!
Geef je snel op want vol = vol!
Hilde Wielink: 06-46822533
Ilse Koekoek: 06-13660762

_____________________________________________________________________________________
Om alvast te noteren in de agenda!
*Op zaterdagavond 23 maart is er een ‘kroegavond’ in De Heugte. Nadere info volgt!
*Zomerfeest 2019 is van 22 juli tot en met 28 juli.
BINGO AVONDEN 2019 DORPSHUIS DE HEUGTE
Zaterdag 26 januari – 23 februari – 30 maart – 27 april – 25 mei – 29 juni
Donderdag 25 juli Zomerfeest - Zaterdag 31 augustus – 28 september – 26 oktober – 30
november – 28 december!
Iedereen van harte welkom!
Elke maand zijn er veel leuke prijzen, goed gevulde Jumbo tassen en kratten,
vleesschotels, geld en diverse andere prijzen en 3
Jackpotten van 100 – 150 en 300 euro te winnen
door het juiste laatste nummer op de volle kaart! De
3 jackpot nummers worden elke Bingo voor aanvang
getrokken!
Zaal open 19.00 uur. Aanvang 20.00 uur!
Heel graag tot ziens!
Het Bingo team.
Dorpsblad Kontakt 2019
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42e editie Protos Weering zaalvoetbaltoernooi
Ook dit jaar was s.v. Nieuw-Balinge weer van de partij.
Wie wordt de opvolger van Elim?
Zaterdag 22 december was de eerste ronde. Voor
Nieuw-Balinge was dat in Westerbork. De eerste
wedstrijd was tegen Witteveens Boys. Nieuw-Balinge
won deze met 4-0, een goed begin. Daarna tegen
Dwingeloo (5-1), fc Meppel (0-3) en VKW (1-1).
Met 3 gewonnen en 1 gelijk was Nieuw-Balinge dus door
naar de 2e ronde!
Het waren mooie wedstrijden. Er waren ook veel
supporters mee dus een hele gezellige en
geslaagde 1e ronde!
Na de kerstdagen was op 27 december de 2e
ronde in Hoogeveen.
Hier moesten ze tegen Germanicus (verloren met
1-5), Beilen (verloren met 0-5), DZOH (verloren
met 4-1) en tegen Noordscheschut. Helaas
verloren ze ook deze met 1-7. Dus was NieuwBalinge uitgeschakeld. Erg jammer.
De finale is op 5 januari dus op het moment van
schrijven is er nog geen winnaar bekend.
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Recept
Zoete-aardappelstamppot met prei, geitenkaas en walnoten
Een spannende stamppot waarbij ieder hapje weer een nieuwe smaak geeft.
Ingrediënten:
750 g zoete aardappelen
250 g kruimige aardappelen
125 g geitenkaas naturel in plakjes
50 g ongezouten walnoten
1 el traditionele olijfolie
2 tl Euroma Original spices by Jonnie Boer
Vadouvan
800 g koelverse gesneden prei
Bereiden:
*Schil alle aardappelen en snijd ze in gelijke stukken van ca. 4 cm. Kook in ca. 20 min
gaar. Snijd ondertussen de geitenkaas in stukjes. Hak de walnoten grof.
*Verhit de olie in een wok of hapjespan en fruit de vadouvan op laag vuur 2 min. Zet het
vuur middelhoog en roerbak de prei 5 min. Giet de aardappelen af en stamp ze fijn. Voeg
de prei toe en schep om.
*Haal de pan van het vuur en roer de helft van de geitenkaas door de stamppot.
Bestrooi met de walnoten en de rest van de geitenkaas.
_______________________________________________________________________

Oud papier IKC Meester Siebering
november 2018
In november hebben onze vrijwilligers weer oud
papier opgehaald. Het bedrag voor deze keer was
€495,59.
Van dit geld hebben we onder andere een heel mooi sinterklaas- en kerstfeest kunnen
vieren. Gelukkig hadden Sinterklaas en zijn pieten weer tijd gevonden om onze school te
bezoeken op 5 december. Deze keer kwam hij echt op Amerigo aan bij het dorpshuis.
De kinderen van de bovenbouw hadden lootjes getrokken en van de ouderraad een envelop
met geld gekregen om een kado te kunnen kopen. Er waren mooie kado's en hele mooie
surprises en gedichten.
De kinderen van de onderbouw hadden een echte pakjes kamer. Dit zag er heel mooi uit!
In de aanloop naar 5 december hadden de kinderen ook allemaal al hun schoen mogen
zetten. Zo werden ze de volgende ochtend verrast met een schoenkadootje en iets
lekkers.
Het kerstdiner werd gemaakt door de ouders en de kinderen zelf. Het zag er allemaal
heerlijk uit! De ouderraad verzorgde het drinken bij het diner. Dit jaar zijn er ook mooie
borden gekocht die we volgend jaar weer met het kerstdiner kunnen gebruiken.
Ook is er nieuwe buitenverlichting voor kerst aangeschaft.
Namens de ouderraad bedankt voor uw bijdrage het afgelopen jaar en op 16 januari
2019 komen we weer langs.
Dorpsblad Kontakt 2019
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Activiteitenkalender

JANUARI
10 januari
15 januari
16 januari
18 januari
19 januari
19 januari
26 januari

Nieuwjaarsvisite 60+ actief
Nieuwjaarsvisite ons Cluppie
Oud papier
Klaverjassen ijsvereniging
Pubquiz de Heugte
Muziekavond tienersoos
Bingo de Heugte

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

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

MAART
1 maart
2 maart
19 maat
21 maart
23 maart
30 maart
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Klaverjassen ijsvereniging
Toneeluitvoering VDO
Ons Cluppie
60+ actief
Kroegavond in de Heugte
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

* Dinsdag 1 januari
9.30 uur Ds. C. Cornet
* Zondag 6 januari
9.30 uur Ds. C. Cornet
14.30 uur Ds. B.L.C. Aarnoudse
* Zondag 13 januari
9.30 uur Ds. J. Bos
14.30 uur Ds. J. Bos
* Zondag 20 januari
9.30 uur Ds. C. Cornet
14.30 uur Ds. C. Cornet
* Zondag 27 januari
9.30 uur Kand. J.C. Pronk
14.30 uur Kand. J.C. Pronk
* Zondag 3 februari
9.30 uur Prof. dr. J.W. Maris
14.30 uur Prof. dr. J.W. Maris
* Zondag 10 februari
9.30 uur Ds. C. Cornet
14.30 uur Ds. C. Cornet
Wijzigingen voorbehouden.
In de ochtend is er oppas voor de kleinsten in
het jeugdgebouw ‘Het Anker’.
Gym 55+ers in Dorpshuis de Heugte
Dinsdag van 9.15 uur tot 10.00 uur,
Loop gerust eens binnen!
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• 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

* Dinsdag 1 jan. (nieuwjaarsdag)
10:00 uur ds. P. Vermeer (Wezep)
* Zondag 6 jan. (einde kerstvakantie)
10:00 uur ds. P. de Jager (Wilsum)
15:00 uur ds. J.A.A. Geerts (Zalk-Veecaten)
* Zondag 13 jan.
10:00 uur prop. A. Vonk Noordegraaf (Veenendaal)
15:00 uur prop. H.J. van der Wal (Groningen)
* Zondag 20 jan.
10:00 uur ds. E. van den Noort (Emst)
15:00 uur dr. M. Visser (Wezep)
* Zondag 27 jan.
10:00 uur ds. J. Boer (Ermelo)
15:00 uur ds. G.H. Nijland (Mastenbroek)
* Zondag 3 feb.
10:00 uur ds. J. den Dikken (Nunspeet)
15:00 uur ds. C. v.d. Worp (Wezep)
* Zondag 10 feb.
10:00 uur ds. H.A. v.d. Pol (Wierden)
10:00 uur ds. H. Born (Rouveen)
Wijzigingen voorbehouden.
In de ochtend is er oppas voor de kleinsten in
de consistorie bij de kerk.
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
8 jan GRIJS
30 jan
9 jan ORANJE
5 feb
16 jan GROEN
6 feb
23 jan ORANJE
13 feb

GROEN
GRIJS
ORANJE
GROEN

Oud Papier
Oud papier wordt opgehaald door de mr.
Sieberingschool. De datums van ophalen zijn:
16 januari, 20 maart, 15 mei, 10 juli, 19
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, 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.
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:
L.A. Bemener
Haarweg 67 – Nieuw-Balinge
Tel. 0528 32 12 21
E-mail: penningmeester.pb@nieuwbalinge.eu

• 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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