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Evelien Sok
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Mellanie van den Bosse
Kopijadres
E-mailadres
Postadres

Bezorging
Dorp
De Breistroeken

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

: redactiekontakt@outlook.com
: Verlengde Middenraai 53a
7938 PA Nieuw-Balinge

In deze editie van Kontakt leest u
onder andere:

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

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

Dames 1 van S.V. Nieuw-Balinge
zoekt supporters en enthousiaste
dames.
Een heerlijk recept.

Belangrijke punten voor het inzenden van kopij:

Oppas en tuinhulp gezocht.

-

S.V. Nieuw-Balinge nodigt u uit voor
de jaarvergadering.

-

-

-

-

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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Er is een workshop yoga.
Nieuws van de kinderclub.
Groep 3/4/5 laat van zich horen met
een mooi gedicht.
Een interview met juf Lianne.
Dorpshuis De Heugte organiseert een
spooktocht voor lefgozers.
Nieuw huisdier van de maand.

En… nog veel meer,

veel leesplezier!

1

Raadselspel
De prijsvraag voor de maand juli luidde als volgt:

We hadden 12 inzenders met het juiste antwoord: Het is overdag.
Marjan Stegehuis kwam als winnaar uit de bus.
Marjan, van harte gefeliciteerd! De prijs komt snel jouw kant op.
Het raadsel voor de maand oktober is:

Wat gaat de hele wereld rond, maar blijft altijd in een hoekje?

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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Weetjes over de maand oktober: van dieren naar Halloween
Oktober is een echte overgangsmaand. De zomer ligt al ver achter ons
en de winter komt met rasse schreden dichterbij. Begin oktober vieren
we werelddierendag en worden onze favorietjes eens flink verwend.
Eind oktober is het de beurt aan geesten, spoken en zwarte katten.
Het is tijd voor Halloween! In Duitsland wordt er flink wat bier
gedronken tijdens de Oktoberfesten en het laatste weekend van
oktober verzetten we de klok. Dan is het weer wintertijd!
Oktober tiende maand of achtste?
Oktober is de tiende maand van het jaar in de Gregoriaanse kalender. In het Romeinse
kalenderjaar was het de achtste maand, vandaar zijn naam. Octo betekent immers acht in
het Latijn en tot 153 V.C. begon het jaar in maart. Tot in de 18de eeuw werd nog vaak de
afkorting 8bris of 8ber gebruikt. Het lijkt wel SMS taal avant la lettre!
Omschakeling van zomertijd naar wintertijd
Tijdens het laatste weekend van oktober wordt de zomertijd omgeruild voor de wintertijd.
Hiervoor zetten we om drie uur 's nachts de klok terug op twee uur. In het najaar wordt de
tijd immers achteruit gezet. Door deze ingreep is het 's morgens een uur vroeger licht en
wordt het 's avonds een uur vroeger donker. Velen houden niet van dit ritueel omdat zowel
mens als dier er volgens hen van slag door raakt. Eén voordeel: in de nacht waarop de
omschakeling gebeurt, winnen we een uur. Dit betekent dus een uur langer slapen of een
uur meer tijd voor onze hobby's!
4 oktober: Werelddierendag
Vier oktober is de sterfdag van Franciscus van Assisi. Deze man had zich zijn hele leven om
(zwerf)dieren bekommerd. Hij wordt vaak afgebeeld met een leeuw. Toen Ilse Winter uit
Brno in Tsjechië in 1927 met het idee kwam om een dag in het leven te roepen waarop
aandacht zou worden besteed aan de dieren, koos men daarom dus voor vier oktober. De
eerste Werelddierendag vond plaats in 1930. Op 4 oktober wordt nu nog steeds wereldwijd
de aandacht gevestigd op het feit dat ook dieren rechten hebben en dat ze beschermd
moeten worden.
31 oktober: Samhain en All Hallows' Eve oftewel Halloween.
Samhain, het Keltisch nieuwjaar, begon bij zonsondergang op 31 oktober. De scheiding
tussen de dodenwereld en onze wereld werd op dat moment heel dun. Volgens de Kelten
konden de doden op dat moment terug naar de wereld van de levenden komen. Daarom
dat ze de tafel voor de overledenen dekten. Zo werd hen gezegd dat ze welkom waren. De
Romeinen namen een deel van dit gebruik over maar voegden er katholieke elementen aan
toe. Zo ontstond later All Hallows' Eve. Nu kent iedereen het feest onder de
naam Halloween. In de beginjaren was het vooral heel populair in Amerika, Ierland en
Engeland. Nu wordt er ook in onze contreien flink gefeest op 31 oktober. Kinderen
lopen verkleed op straat en gaan de huizen af. Mensen geven hen snoepjes of een centje.
Overal staan pompoenen in alle maten en in alle soorten. Meer en meer worden er ook
fakkeltochten en Halloweenparty’s georganiseerd. Ook de grote attractieparken zijn mee op
de kar gesprongen en versieren hun park in het griezelige thema. In Mexico vieren ze el
Dia de los Muertos. Ook hier wordt eten klaargezet voor de overledenen op een soort
altaar.
Ontgroening schachtjes
Tijdens de eerste week van oktober vindt traditioneel de ontgroening van de schachtjes
plaats op de meeste universiteiten. De schachtjes zijn de nieuwelingen. Zij moeten een
aantal proeven en testen afleggen om daarna als volwaardige student te worden
beschouwd. Vaak gaat deze ontgroening gepaard met veel geroep en getier op de
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schachten, veel vettigheid, een stoet door de straten van de universiteitssteden en daarna
een stevige fuif waar alle ellende of plezier kan worden doorgespoeld.
Het Oktoberfest in Duitsland
Het Oktoberfest is een beroemd folkloristisch feest dat wordt gevierd in München (Beieren)
en waarbij het bier rijkelijk vloeit. Het grootste bierfestival ter wereld duurt ongeveer
veertien dagen en begint, ondanks zijn naam, in de laatste week van september. Mensen
gaan er gekleed in de traditionele klederdracht: een Lederhose of leren broek voor de
mannen en een Dirndl (kleedje) voor de vrouwen. Het bier wordt geschonken in enorme
glazen van een halve liter tot zelfs een liter. Het eerste Oktoberfest vond plaats in 1810 ter
ere van de bruiloft van prinses Theresia van Saksen-Hildburghausen en kroonprins
Lodewijk van Beieren. Nu zijn er in Duitsland ook Oktoberfesten buiten München. In
België en Nederland worden eveneens Oktoberfesten georganiseerd, weliswaar niet van
dezelfde omvang als die in Duitsland.
________________________________________________________________________

Recept

Hartige taart met zwarte knoflook

Hartige taart met kaas, bladerdeeg en best of all: een héle bol knoflook!
4 personen
610 kcal voedingswaarden en zonder vlees/vis.
20 min. bereiden
35 min. oventijd
Ingrediënten:
270 g vers bladerdeeg
1 bol Balsajo zwarte knoflook
100 g Pecorino Romano
2 takjes verse rozemarijn
2 middelgrote eieren
250 g ricotta
100 ml verse slagroom
1 citroen
Keukenspullen:
quichevorm (Ø 24 cm)
bakpapier
blindbakvulling (bijv. gedroogde bonen)
Bereiden:
Verwarm de oven voor op 180 °C.
Vet de quichevorm in. Rol het verse bladerdeeg uit en bekleed de quichevorm. Snijd het
overtollige deeg eraf. Bedek het bladerdeeg met bakpapier dat iets groter is dan de vorm
en vul met de blindbakvulling. Bak de bodem ca. 20 min. in het midden van de oven.
Pel ondertussen de tenen knoflook en snijd grof. Rasp de kaas. Haal de naaldjes van de
rozemarijn en snijd fijn. Klop de eieren los met de ricotta en slagroom. Meng vervolgens de
knoflook, geraspte kaas en rozemarijn erdoor. Bestrooi met versgemalen peper.
Neem de bodem uit de oven en verwijder de blindbakvulling en het bakpapier. Verdeel de
vulling over de bodem en bak de taart nog 35 min. in het midden van de oven goudbruin
en gaar. Boen de citroen schoon en rasp de gele schil boven de knoflooktaart.
Bereidingstip:
Kun je de knoflook niet makkelijk snijden, maak dan je mes nat.
Combinatietip:
Lekker met een simpele salade van kropsla en vinaigrette.
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Interview met… Lianne Sijbom

Wie is Lianne Sijbom?
Ik ben dus Lianne en ben 32 jaar. Ik woon in
Valthe. Daar woon ik samen met mijn vriend
Maarten en onze dochter Bo die inmiddels
bijna 7 maanden is. Ook hebben wij 2 katten,
Jop en Jip. In mijn vrije tijd vind ik het leuk
om hard te lopen en te wielrennen en
natuurlijk lekker knuffelen met onze dochter.
Hoe lang werk je al als leerkracht en hoe lang
al op de Mr. Siebering, welke groepen?
Dit is mijn tweede jaar op de Mr.
Sieberingschool. Vorig jaar ben ik er
natuurlijk even tussenuit geweest i.v.m.
zwangerschapsverlof. Ik werk al een aantal
jaren in het onderwijs, maar 2 jaren binnen
Kits Primair.
Waarom heb je voor dit vak gekozen, wat
vind je zo leuk aan het ‘juf’ zijn?
Als klein meisje riep ik al dat ik juf wou
worden. Nadat ik eerst begonnen was met de
studie orthopedagogiek besloot ik toch over te stappen naar de Pabo, want daar lag mijn
hart. Het leuke aan juf zijn is, dat elke dag anders is. De kinderen geven je veel energie.
De kinderen zien groeien in de loop der tijd is erg mooi!
En wat zijn de mindere kanten van je vak?
Er zijn weinig mindere kanten van het vak. Als ik dan toch iets moet noemen is dat het
nooit ophoudt. Je bent altijd bezig. Valkuil is om toch nog even snel op je vrije dag iets te
doen. Dit ligt natuurlijk ook aan jezelf.
Wat vind je van die reuring binnen het onderwijs?
De stakingen en alle meningen van iedereen?
Ik snap dat er werkdruk wordt ervaren. Al heb ik er zelf nog weinig last van. Ik vind de
kloof tussen de salarissen wel te groot. We hebben een hele verantwoordelijkheid als
leerkrachten in het basisonderwijs en dat wordt nog niet altijd beloond.
Wat zou je tegen een student zeggen die twijfelt of hij/zij nu naar de pabo moet gaan ja of
nee?
Als je denkt dat daar je passie ligt, dan zeker doen!
Lees je Kontakt ook, zo ja wat vind je het leukst om te lezen?
Deze ligt altijd in de teamkamer en dan lees ik het. Ik vind het leuk om te lezen. Ik heb
geen favoriet onderdeel.
Heb je nog tips of ideeën voor de redactie?
Ga zo door!
Namens de redactie bedankt voor je openhartigheid en nog een fijne tijd op de Siebering.
K.
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Yoga workshop
MEDITATIE

MINDFULNESS

YOGA

YOGA NIDRA
Een heerlijk begin van de
ochtend/middag waarin je
volledig gaat ontspannen en
ervaart hoe het is om in het
moment te zijn.
Je gaat voelen en accepteren
wat er is om vervolgens los te
kunnen laten.
Inclusief een heerlijke gezonde
lunch.

Zondag 13 oktober van 10.00 – 13.30 uur.
10.00 uur welkom
10.15 -11.45 uur Meditatie – Mindfulness - Yoga- Yoga Nidra
12.00 -13.00 uur een heerlijke lunch.
Kosten € 42,75
Minimaal 4 personen, maximaal 8 personen.
Opgave tot 9 oktober via: bodyfit@live.nl, 06 216 36 165 of Breistroeken 33.
Cisca Lunenborg van Melzen is een ervaren Yogadocent en Mindfulness trainer. In haar lessen
is het belangrijk dat jij mag zijn wie je bent, je eigen grenzen respecteert. Ze is betrokken
en heeft oprechte aandacht voor jou.
Haar motto: leef je droom, droom niet je leven.
Na opgave krijg je een bevestiging via de mail.
LET OP: Restitutie is niet mogelijk, wel mag je iemand in jouw plaats laten gaan.
Wees welkom!

_____________________________________________________________________________________
Oppas gezocht
Wie wil er oppassen op de dinsdagavond voor een extra
zakcentje? Het gaat om een jongen van 9 jaar.
Neem contact op met Margriet Keimpema via 06-31218583.

_____________________________________________________________________________________
Gezocht tuin en klusjes hulp
Beste lezers. Mijn naam is Mirjam Stukje. Ik ben werkzaam
bij Welzijnswerk Midden-Drenthe als onafhankelijk
clientondersteuner. Ik ondersteun de inwoners van
Westerbork en omliggende dorpen met allerhande vragen. Zo
komen er ook regelmatig vragen bij ons binnen van mensen die moeite hebben met klusjes
en het onderhouden van de tuin. Ik zoek voor een inwoner van Nieuw-Balinge iemand die
het leuk vindt af en te een klusje te doen en de tuin een beetje netjes te houden. Bent u
die persoon, of heeft u misschien zelf een vraag aan welzijnswerk, neemt u dan gerust
contact met mij op. Mijn telefoonnummer is 06- 256 381 77 (u mag ook whatsappen) en
mijn email adres is: m.stukje@welzijnswerkmd.nl. Ik werk op maandag, dinsdag en
donderdag.
Ik hoor graag van u!
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Samenwerking vriendenloterij en S.V. Nieuw-Balinge
S.V. Nieuw-Balinge is een samenwerking aangegaan met
De Vriendenloterij met als doel het opknappen van de
kantine en keuken.
Iedereen die S.V. Nieuw-Balinge een warm hart toedraagt
en de renovatie van de kantine en keuken mogelijk wil
maken, kan lid worden via de site van de vriendenloterij,
bij opgave kun je direct aangeven dat je onze club wilt
steunen.
De helft van de lotprijs zal dan ten goede komen van S.V Nieuw Balinge.
Ook iedereen die al lid is van de vriendenloterij kan via de site van de vriendenloterij
aangeven dat ze S.V. Nieuw Balinge willen steunen.
Mocht je lid willen worden van de vriendenloterij of
als je al lid bent, je lot willen omzetten naar steun
voor S.V. Nieuw Balinge maar kom je er niet
helemaal uit, dan kun je contact opnemen met
Winfred Sallomons via 06-22331414 of mail naar
winfredsallomons@online.nl
________________________________________________________________________

Uitnodiging voor de jaarvergadering S.V. Nieuw-Balinge
Uitnodiging aan alle leden tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering die
gehouden zal worden op woensdag 30 oktober 2019, aanvang 20.00 uur.
En zal plaatsvinden in de kantine van S.V. Nieuw Balinge.
-Agenda1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Opening/Vaststellen Agenda.
Presentielijst
Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 03-12-2018
Ingekomen stukken en mededelingen.
Jaarverslag secretaris over het verenigingsjaar 2018-2019
Rekening en verantwoording door de penningmeester.
Verslag van de kascontrole commissie.
Bestuurssamenstelling
-aftredend als bestuurslid: Evelien Sok en Lo Dijkstra
-voorgedragen als bestuurslid: Dirk Tump en Richard Kats
9. Benoemen van de kascontrole commissie voor het verenigingsjaar 2019-2020
10. Rondvraag.
11. Sluiting.
Nieuw Balinge 15-09-2019
Het Bestuur.
De jaarrekening ligt ter inzage in de bestuurskamer.
De jaarrekening is digitaal op te vragen bij de penningmeester: harryhurink@hotmail.com.
Deze uitnodiging komt in de plaats van de papieren versie.
Met het publiceren van deze uitnodiging in/op het verenigingsorgaan (de website) heeft het
bestuur voldaan aan het hieromtrent gestelde in de statuten.
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Nieuws van Bi’j Oons
Dag allemaal,
Buiten begint het langzamerhand guur te
worden, dus zoeken mensen de gezelligheid
binnen weer op. Voor ons een goede aanleiding
om het haak- en breicafé na de zomerstop weer
op te starten! Dus vanaf nu kan je weer iedere
woensdagavond gezellig langskomen voor een
kopje koffie of thee om met elkaar lekker de
dag door te nemen. Ondertussen haken en
breien we de mooiste creaties!
Verder krijgt de kerstmarkt al goed vorm.
Diverse standhouders mogen we verwelkomen
op 14 december met allerlei verschillende
artikelen en producten die ze verkopen.
Uiteraard zorgen we ervoor dat er voldoende te
eten is voor iedereen! Vanaf 16 uur ben je
welkom om een kijkje te nemen. Heb je zelf zin
om ook met een kerstkraam op onze markt te
staan? Geen enkel probleem! Je kunt een
kraam reserveren via tel: 06-25390885.

Vrijdag 11 okt:
Chinees buffet

Hiernaast het menu voor de komen de maand!
Opgeven kan de donderdag ervoor via tel: 0625390885.

Vrijdag 1 nov:
Italiaanse gerechten

Vriendelijke groet,
Jan, Aukje, Wiljo en Jessica

Voor cadeaus…
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IJs…

En lekkernijen
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Kinderyoga
Voor kinderen van 7 t/m 11 jaar.
Als je over kinderyoga hoort denk je
misschien aan lekker ontspannen. Dat is
waar, maar kinderyoga is meer.
Kinderyoga is vooral leuk om te doen
omdat je met je eigen lichaam bezig bent.
We maken kennis met de zonnegroet en de yogahoudingen door middel van spel
en verhalen.
Naast de yoga houdingen oefenen we met ademhalings- en mindfulness oefeningen.
Kinderyoga is nooit een wedstrijd, je mag het doen op jouw manier.
Kinderyoga helpt je om bijvoorbeeld:
jezelf te zijn, dat je goed bent zoals je bent
jou zelfvertrouwen te geven
je spieren soepel en sterk te laten worden, je houding krachtiger te maken
zelfrespect te hebben en respect voor de ander
je rustig te leren voelen, goed te ademen
beter te kunnen slapen
stil te zijn en met aandacht te voelen en aanwezig te zijn
Woensdag 6 november 2019
Breistroeken 33 – Nieuw-Balinge
Van: 14.30 – 15.15 uur
Het lesgeld is: € 52,75 voor 8 lessen
Minimaal 4 kinderen - maximaal 8 kinderen
Voor meer informatie mail: bodyfit@live.nl – bel: 06 216 36 165
Opgave kan t/m 31 oktober www.yogasport-hoogeveen.nl
Wees welkom bij Cisca, de kinderyoga juf
Kidsyoga® opleiding afgerond 2016

Rectificatie Mannenyoga
In de september editie van Kontakt is een fout geslopen, waarvoor excuses namens de
redactie.
De juiste informatie is dat de mannenyoga 25 euro voor 4 lessen kost en niet 25 euro per
les.

Gratis brandhout af te halen
Bij G. Dijkhuis
Haarweg 25
Nieuw-Balinge
Tel: 0528-321210.
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S.V. Nieuw-Balinge Dames 1
Hoi allen!
Wij; dames van S.V. Nieuw-Balinge willen even van ons laten horen!
Wij zijn namelijk super trots op wie we zijn en wat we doen!
We zijn net begonnen aan de nieuwe competitie en na een zwaarbevochten strijd in een
echte derby tegen Witteveen hebben wij de eerste drie punten binnen!

Wat vinden wij erg leuk?
Wij vinden het erg leuk, dat er de eerste wedstrijden van het seizoen wat toeschouwers
waren (en dat bij uitwedstrijden)! We zouden het erg leuk vinden als er wat meer publiek
bij, in ieder geval, onze thuiswedstrijden is! We zijn zeker niet het Nederlands
vrouwenelftal, maar ons voetbal is erg leuk om naar te kijken en aanmoedigingen geven
ontzettend veel steun in soms moeilijke wedstrijden!
We hebben sinds dit seizoen eigen tassen, gesponsord door Beautysalon Miranda. Zij is
tevens een zeer welkome aanwinst in ons team!
Wat zouden wij erg leuk vinden?
Sinds kort hebben we eindelijk een vaste trainer, we trainen op dinsdagavond van 19:30
tot 21:00 uur. Wat we erg missen is een vaste vlagger. Nu moeten de wissels elke keer om
beurt vlaggeren en dat is verre van ideaal. We worden toch uit onze concentratie gehaald
als we er toch opeens in moeten en we zijn immers op voetbal gegaan om te voetballen.
Verder zijn wij uiteraard op zoek naar nieuwe speelsters. Dit seizoen hebben we op papier
genoeg speelsters, maar er zijn altijd mensen die niet kunnen of geblesseerd raken, dus
nieuwe speelsters zijn altijd welkom! We willen namelijk dat het damesteam van S.V.
Nieuw-Balinge voort blijft bestaan!
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Wie zijn wij?
We zijn een ontzettend gezellig team, dat continu bezig is om de teamgeest te versterken.
Zo hebben we nu een competitieopening gepland en proberen we gedurende het seizoen
regelmatig leuke dingen te doen als team.
Wat bieden wij?
Een warm welkom en een heel hecht team, waar tijd is voor heel veel gezelligheid, serieuze
trainingen om beter te worden en het allerbelangrijkste; plezier hebben in de hobby die je
uitoefent!
En ja een hele gewaagde uitspraak, wij gaan voor het kampioenschap! Je moet altijd voor
het hoogst haalbare gaan! En wij zien vooral uit naar het feestje erna… En dat feestje komt
er toch wel in dit team…
Jullie kunnen ons altijd volgen op;
Instagram: svnieuwbalingedames
Facebook: SV Nieuw Balinge dames 1
________________________________________________________________________

Huisdier van de maand
Wat is jouw naam?
Joy.
Wat voor dier (ras) ben
je?
Ik ben een paard (kwpn).
Hoe oud ben je?
Ik ben geboren op 20
mei 2019, ik ben dus nog
0 jaar.
Wie is jouw baasje?
Marjan Beukema
(medewerker
kinderopvang IKC
meester Siebering).
Waar woon je?
Ik woon in Drijber.
Wat voor avonturen maak je mee?
Rennen en springen door het land en als er mensen langs lopen ga ik altijd snel naar het
hek, misschien krijg ik dan wat aandacht!
Wat is jouw mooiste speeltje?
Een rietstengel.
Wat is jouw lievelingseten?
Brokjes en wortels ben ik gek op!

Ik sta op de foto met mijn mama en ben daar 2 dagen oud.
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Spooktocht The Mid Evil Playgrounds
Een onverwachts enorm
succes, dat was de plots
georganiseerde spooktocht
vanuit het dorpshuis vorig
jaar. Binnen twee weken
wisten we een spannende
tour door het dorpshuis uit de
mouwen te toveren. Ondanks
de korte tijd om reclame te
maken, hadden we maar
liefst 60 deelnemers en zeer
lovende reacties.
Dat smaakt natuurlijk naar
meer! Daarom pakken we het
dit jaar iets anders aan.
Naast dat de tocht door het
dorpshuis loopt, gaan we ook
voor een deel de buitenlucht
in! Zorg dus dat je warm
gekleed bent en goede
schoenen aantrekt!

Op deze beestachtige
spooktocht nemen we je
mee op een
duizelingwekkende tour
door het verleden. Op
welke manier wisten
mensen zich vroeger te
vermaken en past dit nog
bij wat we vandaag doen?
Aanschouw en huiver en
raak vooral je naasten niet
kwijt…

Klinkt spannend toch?! Geef je daarom snel op in groepen van maximaal 6 personen per
mail via r.s.vandersleen@hotmail.com of per whatsapp op tel: 06-23963487.
Vervolgens krijg je van ons een tijd wanneer je kunt starten. Het streven is om op 25
oktober te starten vanaf +/- 19:00/19:30 uur voor de allerjongsten. De laatste groep
hopen we tegen 01:00 uur weer binnen te krijgen. We houden met onze planning rekening
met de leeftijd van de deelnemers.
De entree bedraagt € 2,- per persoon en een minimum leeftijd hanteren we niet. Wel
adviseren we om kinderen jonger dan 12 jaar te voorzien van passende begeleiding.
Na de tocht zorgen de vrijwilligers in het dorpshuis voor een lekker hapje en drankje
passend bij het thema! Blijf nog even lekker nazitten, zodat je weer lekker kunt opwarmen
en de angsten van je af kunt zetten.
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SportDrenthe geeft ATB-clinics met Tour de Fun Bus cadeau.
Persbericht september 2019

SportDrenthe viert dit jaar haar 50-jarig bestaan.
En bij een verjaardag horen cadeautjes.
Met de ATB-clinic met de Tour de Fun
Bus geeft SportDrenthe alle 12
gemeenten een cadeautje om kinderen
in beweging te zetten, om Op Fietse te
stimuleren en om met sport Drenthe
(nog) beter te maken.
Rabobank Het Drentse Land maakt dit
aanbod mede mogelijk. Inmiddels staat de planning bijna vol en wordt het jubileumjaar op
16 november afgesloten met bijna 100 clinics.
Inzet in de 12 gemeenten
In Meppel werd de clinic ingezet bij de buitenspeeldag in juni en op basisschool Oosterboer
vlak voor de zomervakantie. In september zijn de ATB-fietsen te vinden tijdens burendag
op 28 september in Oosterboer. De gemeente de Wolden koos ervoor de clinic op alle
scholen te geven. In Assen en Tynaarlo werd de clinic ingezet tijdens Summerbreak en de
speldag. Ook Hoogeveen zette de Tour de Fun Bus in bij het sport en cultuur kamp, maar
bewaart nog het toetje voor het speciaal onderwijs in september. In Emmen beginnen 2
scholen het schooljaar goed met een clinic op 3 september en in Midden-Drenthe kunnen
alle kinderen die het leuk lijkt meedoen aan de clinic tijdens de sportinstuif op 14
september. Ook in Noordenveld kunnen de kinderen meedoen aan de clinic op 25
september en 2 oktober met het naschoolse sportaanbod. Tijdens de superprestige in
oktober kunnen kinderen hun hart ophalen in Aa en Hunze, de clinic zal daar worden
gegeven op het parcours aan basisschoolleerlingen. Ook Coevorden kiest ervoor de clinics
in oktober in te zetten.
De Tour de Fun Bus
Alle 12 Drentse gemeenten kunnen gebruik maken van twee ATB clinics van een dagdeel
met de Tour de Fun bus. In een dagdeel kunnen 2 groepen van maximaal 25 kinderen in
de leeftijd van 9 tot 12 jaar ruim een uur aan een mountainbike clinic meedoen. In de Tour
de Fun bus zitten 25 ATB’s in verschillende maten, helmen en materialen om een
hindernisparcours uit te zetten. De Tour de Fun bus komt met een ervaren ATB instructeur.
Iedere gemeente maakt zelf de keuze waar de clinics worden ingezet, dit varieert van een
clinic op de basisscholen tot de inzet tijdens kinderspeldagen en kampen.
De bijdragen van de Rabobank
Rabobank Het Drentse Land vind het belangrijk om initiatieven die sport en bewegen in de
maatschappij stimuleren te ondersteunen. Bovendien was de 50e verjaardag van
SportDrenthe een mooie aanleiding om hier een cadeautje te geven die direct ten goede
komt aan de inwoners van de provincie. Mede dankzij deze ondersteuning lukte het om
meer dan het gewenste aantal clinics weg te zetten. SportDrenthe wilde in haar
jubileumjaar 50 keer de Tour de Fun Bus inzetten, inmiddels is dat al bijna 100 keer
gebeurd.
________________________________________________________________________

Lijstcollecte Kontakt 2019
Langs deze weg willen we onze collectanten en alle gulle gevers bedanken voor hun inzet
en bijdrages. Dankzij jullie hebben wij de mogelijkheid om weer een jaar Kontakt voor u te
maken! Hartelijk dank namens de redactie!
Dorpsblad Kontakt 2019
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Kinderclub Nieuws
Hallo allemaal,
Het schooljaar is weer begonnen en we
hebben een agenda gemaakt voor
kinderclub activiteiten voor dit najaar.
Knutselen
Vanuit de culturele fakkel estafette, die op 22 december a.s. in ons dorp gaat plaatsvinden,
is de kinderclub gevraagd om te helpen met het versieren van de ronde zaal van het
dorpshuis.
Er zal onder andere een mooie kerstboom door ons versierd mogen worden en de zaal zal
mooi ingericht/versierd worden. Kortom, genoeg knutselactiviteiten voor de kinderen.
Hiervoor hebben we een aantal vrijdagmiddagen geprikt om hier mee bezig te gaan:
(Mocht een andere middag handiger zijn, of hebben jullie andere ideeën, dan horen we het
graag)
-Vrijdag 18 oktober
-Vrijdag 8 november
-Vrijdag 13 december
Omdat deze activiteit voor de fakkelestafette is, hebben wij besloten dat deze middagen
gratis zijn. We vinden het fijn dat de kinderen die het willen, kunnen helpen, want alle
handjes zijn welkom.
Geef je op en kom ons helpen een gezellige en mooie zaal te maken voor de kerst tocht.
Sinterklaas
Op vrijdag 29 november a.s. vieren we met de kinderclub weer het Sinterklaasfeest in het
dorpshuis! Nadere informatie volgt hierover.
*Verzoek
Voor het versieren zijn we op zoek naar groentepotten/Olvarit potjes in alle soorten en
maten.
Willen jullie die voor ons verzamelen?
Inleveren bij Martha en/of Tjitske
________________________________________________________________________

Column
Deze maand geen column.
Wij van de redactie kregen een mail
van Alexandra en Dick.
Het is Alexandra niet gelukt voor het
oktober nummer een stuk te schrijven.
Ze is te ziek met naweeën van de
operatie.
Wij wensen ze sterkte en beterschap
toe.
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Nieuws van het IKC Meester Siebering

De kop van het schooljaar is er af
De eerste weken zijn achter de rug
We hebben alweer heel veel geleerd
De tijd gaat soms echt vliegensvlug
We krijgen instructie en werken zelfstandig
Dat laatste doen we op het leerplein
Maar soms werken we het liefste in stilte
Een plek in het stiltelokaal is dan fijn
We rekenen op onze eigen niveaus
Groep 3 is nu bezig met sommen tot 10
Groep 4 leert moeilijke sommen tot 20
Groep 5 krijgt grote tafelsommen te zien
Met taal hebben we het over zelfstandig naamwoord
Werkwoorden zijn woorden die laten zien wat je doet
We kennen de lidwoorden en de voorzetsels
En weten hoe je bijvoeglijke naamwoorden gebruiken moet
We spellen de letters, we kennen de klinkers
Horen het verschil tussen de f en de v
Leren de spellingsregels van mollen en molen
Maar die goed toepassen valt nog niet mee
Groep 3 leert echt als een tierelier lezen
Ze zijn alweer klaar met het derde boek
Lezen is fijn, dat is echt genieten
We promoten boeken in onze boekenhoek.
In de middag gaan we gymmen
Of we doen Engels of ons project
We hebben het nu over onze directe geschiedenis
Alle flippo’s op tafel is echt te gek!
Soms hebben we uitstapjes of een voorstelling
De laatste show ging over verkeer
Daar mochten de kinderen zelfs in meespelen
Als het kon, gingen we morgen weer!
Al met al doen we dus best veel
We hebben het heel gezellig met elkaar
En als we zo doorgaan als deze eerste weken
Dan wordt het een mega fantastisch cool jaar
Groep 3/4/5

Dorpsblad Kontakt 2019

27

Boeken markt IKC MR Sieberingschool
Als afsluiting van de Kinderboekenweek is er
weer een boekenmarkt.
Boeken kopen en verkopen voor 50 eurocent.
Vrijdag 11 oktober a.s.
12.30 tot 13.30 uur.
Iedereen is welkom, dus graag tot dan!

___________________________________________________________
Prentenboek van de Kinderboekenweek 2019
Voor de kleinsten is er het Prentenboek van de
Kinderboekenweek: André het astronautje, op zoek naar
Laika. Kinderen zullen smullen van dit fantasievolle verhaal en de
prachtige tekeningen.
André het astronautje, op zoek naar Laika is vanaf de eerste dag van
de Kinderboekenweek® 2019 in de boekwinkel te koop voor € 7,25.

___________________________________________________________
Kersttocht op 22 december 2019
In samenwerking met de Culturele
Fakkelestafette organiseren we dit jaar een
sfeervolle kersttocht van +/- 2 kilometer door
ons dorp. Tijdens deze tocht vertellen we het
verhaal van de geboorte van Jezus op basis van
de kinderbijbel van Anne de Vries. Dit zorgt
ervoor dat de tocht zeer toegankelijk is voor
iedereen!
Diverse plaatsen in het dorp toveren we om in
een sfeervolle scene uit die tijd. Telkens wordt een deel van het verhaal beeldend verteld,
waarna de route verder gaat naar de volgende scene. Uiteraard is er onderweg ruimschoots
de tijd om te genieten van de omgeving en zorgen we voor een lekker hapje en drankje.
Na deze sfeervolle tocht openen we in het dorpshuis
feestelijk een tentoonstelling over het verenigingsleven
van Nieuw-Balinge. Nieuw-Balinge kent zeer veel
verenigingen, waarbij iedere vereniging zijn eigen verhaal
heeft. Leuke anekdotes, foto’s en onderwerpen uit het
verleden en heden maken deze tentoonstelling zeker de
moeite waard om te bekijken.
Exacte tijden zijn op dit moment nog niet bekend, maar dit
zullen we uitgebreid bekend maken in het volgende
Kontakt en uiteraard via Facebook.
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Activiteitenkalender
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OKTOBER
11 oktober
11 oktober
13 oktober
14 oktober
15 oktober
17 oktober
18 oktober
19 oktober
23 oktober
25 oktober
26 oktober
30 oktober
30 oktober

Klaverjassen ijsvereniging
Boekenmarkt IKC Mr. Siebering
Yoga workshop
20:00 uur ledenvergadering DEL
Ons Cluppie
60+ actief
Kinderclub
VDO feest
Klaverjassen ijsvereniging
Spooktocht de Heugte
Bingo de Heugte
Start mannenyoga
Jaarvergadering s.v. Nieuw-Balinge

NOVEMBER
2 november
6 november
8 november
8 november
19 november
21 november
22 november
29 november
30 november

Revue Dorpshuis De Heugte
Start kinderyoga
Kinderclub
Klaverjassen ijsvereniging
Ons Cluppie
60+ actief
Klaverjassen ijsvereniging
Sinterklaas kinderclub
Bingo de Heugte

DECEMBER
6 december
13 december
13 december
14 december
17 december
20 december
22 december
22 december
26 december

Klaverjassen ijsvereniging
Kinderclub
60+actief kerstdiner
Kerstmarkt Bij Oons
Ons Cluppie kerstdiner
Klaverjassen ijsvereniging
Kerstknutselen kinderclub
Kersttocht dorpshuis De Heugte
Bingo Dorpshuis 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
• Beilen, Raadhuisplein 1
Maandag
Dinsdag

8.30 - 16.30 uur
8.30 - 14.30 uur

Woensdag
8.30 - 16.30 uur
Donderdag
8.30 - 20.00 uur
Vrijdag
8.30 - 16.30 uur
• Smilde, Hoofdweg 24
Maandag van 8.30 tot 12.00.
• Tel. (0593) 53 92 22
• De gemeente is ook per WhatsApp
bereikbaar: (06) 52 56 75 73.
• Spoedeisende storingen buiten kantoortijden:
(06) 55 87 39 09
E-mail: gemeente@middendrenthe.nl
Website: www.middendrenthe.nl

Fysiotherapie
Praktijk Fysio Ettenheim; Roel Schoemaker
Dinsdag- en donderdagmiddag praktijk in
Dorpshuis de Heugte. Alleen op afspraak.
Tel. (0528) 34 35 18 of (06) 43 45 37 99
E-mail: info@fysioettenheim.nl

Weekenddiensten
Voor het rooster van de weekenddiensten van
tandarts, apotheker, dierenarts, Icare, Bureau
Slachtofferhulp en de Stichting Welzijnswerk zie
bladzijde 2 van de (huis-aan-huis)
woensdageditie van de Hoogeveense Courant

Preekrooster 2019
Chr. Geref. Kerk te Nieuw-Balinge

Preekrooster 2019
Ned. Hervormde Kerk Nieuw-Balinge
● zondag 13 okt.
10:00 uur ds. M. Aangeenbrug (Apeldoorn)
15:00 uur ds. T. Beekman
● zondag 20 okt. (begin herfstvakantie)
10:00 uur ds. T. Beekman
15:00 uur ds. J.W. Goossen (Vriezenveen)
● zondag 27 okt. (einde herfstvakantie)
10:00 uur ds. J. Mulderij (Wezep)
15:00 uur ds. G.H. Vlijm (Nieuwer ter Aa)
● zondag 3 nov.
10:00 uur ds. T. Beekman
15:00 uur ds. A. Goedvree (Uddel)
● woensdag 6 nov. (Dankdag)
14:00 uur ds. T. Beekman
19:30 uur ds. H.F. Klok (Nijkerk)
● zondag 10 nov. (VHA)
10:00 uur ds. M. Noorderijk (Zetten-Andelst)
15:00 uur ds. T. Beekman
● zondag 17 nov. (HA)
10:00 uur ds. T. Beekman
15:00 uur ds. T. Beekman

Bij het drukken van Kontakt was er nog geen
nieuw rooster binnen gekomen.

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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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
9 okt
GROEN
30 okt ORANJE
15 okt GRIJS
6 nov GROEN
16 okt ORANJE
12 nov GRIJS
23 okt GROEN
13 nov ORANJE
Oud Papier
Oud papier wordt opgehaald door de mr.
Sieberingschool. De datum van ophalen is: 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: Woe en do 08:30 tot 16:00 uur
Ma, di en vrij 08:30 tot 12:00 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
• Voor vragen of doorgeven van wijzigingen:
info@uitvaartvereniging-nieuweroord.nl•
Informatie over de vereniging:
www.uitvaartvereniging-nieuweroord.nl
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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 Ziekenhuis Gron.
(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
(0593)
Altingerhof Beilen
(0593)
Weidesteyn Hoogeveen
(0528)
WZC Beatrix Holl.veld
(0528)
Jannes v/d Sleedenhuis Hgv (0528)
De Westerkim Hoogeveen (0528)
WZC Olden Kinholt Hgv
(0528)

33
53
28
34
26
26
26

33
53
61
82
69
40
32

66
00
11
48
44
38
88

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.
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
Mailen: bodyfit@live.nl
www.yogasport-hoogeveen.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
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.

Openingstijden dorpshuis de Heugte
Maandag
09.00 – 12.00 uur
Dinsdag
09.00 – 12.00 uur
Woensdag
09.00 – 12.00 uur
Vrijdag
16.30 – 20.00 uur
Keuken
16.30 – 19.00 uur
Zaterdag
22.30 – 01.30 uur
Keuken Bingo
20.30 – 23.30 uur
Zondag
17.00 – 21.00 uur
Keuken
17.00 – 19.30 uur

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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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
08.00
08.00
08.00

tot
tot
tot
tot

18.00 uur
18.00 uur
17.30 uur
12.00 uur

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

Ziet u info die niet juist is of mist u iets?
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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.
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 het bestuur via volgend tel.
nummer 0528-321053.
Studio Tyara
Praktijk voor therapie, massage en
schoonheidsverzorging.
Netty Jager. Tel. (0528) 32 17 17
Maandag: overdag en ‘s avonds
Dinsdag: overdag en ‘s avonds
Woensdag: overdag
Donderdag: overdag
Vrijdag: overdag
Behandeling op afspraak.
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

Laat het de redactie weten!
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