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Voorwoord

Colofon
Redactie
Evelien Sok
Lisanne de Buck
Linda Kroezen
Karin Gils
Chantal van Aalderen
Mellanie van den Bosse
Kopijadres
E-mailadres
Postadres
Bezorging
Dorp
De Breistroeken

(06) 13 86 00 18
(06) 10 75 60 88
(06) 21 59 70 88
(06) 30 68 49 46
(06) 44 38 50 39
(06) 28 99 16 80

: redactiekontakt@outlook.com
: Verlengde Middenraai 55
7938 PA Nieuw-Balinge
: 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

In deze editie van Kontakt leest u
onder andere:

Nieuws uit groep 1 en 2 van de
Mr. Sieberingschool

Belangrijke punten voor het inzenden van kopij:

Er is weer een herhalingsles voor
de AED.

-

We zetten weer een aantal jarigen
in het zonnetje deze 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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De ijsvereniging heeft een aantal
nieuwtjes.
Een jaaroverzicht vanuit de
sportcarrousel.
Je komt wat meer te weten over
onze mobiele telefoon.
De peuters en de 60 plussers
hebben samen gegymd.

En… nog veel meer,
veel leesplezier!
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Raadselspel
De prijsvraag voor de maand januari luidde als volgt:

Welk dier verschuilt er zich in dit plaatje?
Het antwoord is: een hond met een bot.
(tekening ondersteboven houden)
We hadden maar liefst 16 goede
inzenders! De winnaar van deze maand
is:
Michel Kroezen
Michel, van harte gefeliciteerd!
De prijs komt jouw kant op.

Voor het raadsel van de maand februari zoeken wij een code.
Wat is de code om het slotje te kunnen openenen?

Het antwoord op het raadsel kunt u mailen naar: redactiekontakt@outlook.com of inleveren
op het kopij adres (Verlengde Middenraai 55 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.

2

Dorpsblad Kontakt 2020

Nieuws van IKC Mr. Siebering uit groep 1 en 2
In de afgelopen januarimaand hebben we weer een boel leuke
dingen meegemaakt.
We zijn begonnen met goede wensen/voornemens voor 2020.
Met de hele school hebben we ‘rollegies’ gegeten, met of zonder slagroom.
In de klas werken we al maanden aan een ‘klassenbord’. Hierop checken de kinderen zich
dagelijks in, bij de smiley, die past bij hun humeur (blij/neutraal/verdrietig of boos).
Gelukkig begint iedereen over het algemeen met een lach en eindigen we de dag ook zo.
De kinderen bedenken ook zelf doelen voor op het bord. En dat heeft tot het resultaat
geleid, dat we een balletles hebben gehad van
juf Ilona (dit was een doel van Babette), een
handballes van juf Mirjan (een doel van
Benthe).
De komende periode krijgen we nog een les in
basketballen (doel van Lauren) en turnen (doel
van Lynn). Maar ook een les in kickboksen (doel
Issam).
Dagelijks sluiten we af met successen van de
dag en complimenten voor elkaar. Elke dag
staat er een kind centraal (zonnetje) en hij/zij
krijgt complimenten van de andere kinderen uit
de klas.
Het fijne van dit bord is, dat de betrokkenheid
van de kinderen zo groot is. Zij bedenken
bijvoorbeeld ook doelen op het gebied van
omgaan met elkaar.
We zijn nu bezig om de hulpjes te betrekken bij
het bevragen van de kinderen. Dat is nog wel
wat lastig, maar dat is ook even wennen.
Handbaltraining->
We zijn nu met het thema bezig van de
Nationale Voorleesdagen. Hierbij staat het prentenboek Moppereend centraal. Op de
startdag zijn we met de bus naar de bibliotheek in Westerbork geweest.
Daar was een poppentheater over het boek. De kinderen hebben zichtbaar genoten.
<-Voorstelling Moppereend in
de bibliotheek van Westerbork.
Deze week zijn begonnen met
maatjeswerk. De maatjes
(koppeltjes van 2) kiezen elke
ochtend een taak uit, waar zij
verantwoordelijk voor zijn die
dag. Bijv. de tafels afnemen na
het werken, stoelen
aanschuiven na het werken enz.
Dit loopt als een speer.
We hebben inmiddels Bram
verwelkomd in de klas. Hij is nu
ook 4 jaar!
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Nieuws van Bi’j Oons
Dag allemaal,
Het wil nog niet vlotten met de winter! De
avonden zijn donker en nat. We kunnen ons
voorstellen dat dit niet de gezelligste periode
van het jaar is. Daarom willen we nog maar
eens het haak- en breicafé onder de aandacht
brengen.
Iedere woensdagavond verwelkomen we een
gezellig clubje dames, die samen met elkaar de
mooiste creaties in elkaar haken en breien. De
jongste deelneemster is 10 jaar, en de oudste
van het stel mag maar liefst 90 kaarsjes
uitblazen! Een gezellig, gevarieerd gezelschap
dus. Lijkt het u leuk om ook eens een keer aan
te schuiven, dan bent u uiteraard van harte
welkom!

Vrijdag 14 feb:
Hachee en rode kool

Daarnaast blijft het iedere vrijdag rond
etenstijd gezellig druk in het café. U kunt eten
wat de pot schaft. Wat de pot dan schaft is
rechts zichtbaar in het overzicht. Voor 10 euro
per persoon, exclusief drankjes, eet u heerlijk
een hapje mee! U kunt zich de donderdag
ervoor aanmelden op telefoonnummer:
06-25390885.
Heeft u suggesties voor het menu,
dan horen we dit heel graag!

Vrijdag 6 maart:
Soep met brood

Vriendelijke groet,
Jan, Aukje, Wiljo en Jessica

Voor cadeaus…
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IJs…

En lekkernijen…
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Column
EEKHOORNS IN FEBRUARI
Alweer februari, lekker hoor. Deze maand zullen de eerste sneeuwklokjes hun kopjes boven
de grond uitsteken en dat is voor mij altijd het schuchtere begin van de lente.
Toen we hier pas woonden zag ik mijn eerste eekhoorn ooit, in onze eigen tuin nog wel.
Zij sprong van de ene boom naar de andere en doorkruiste op die manier in a split second
de hele tuin. Achter haar aan huppelden drie kleintjes en ze hielden hun moeder goed bij.
Ik was helemaal verrukt en kon er niet genoeg van krijgen. Ik haalde mijn echtvriend erbij
en die zei blij: “Ja leuk hè, daar kun je nou aan zien dat we tegenwoordig echt buiten
wonen”.
En daar bleef het niet bij, op een ochtend kwam ik de woonkamer binnen en zag door de
ruit een eekhoorntje bovenop de vogeltjesvoederplaats zitten, met een pinda in zijn
handjes. De meesjes wachtten geduldig tot hij klaar was en stortten zich toen weer
enthousiast op hun dagelijkse maaltijd.
Later maakte mijn lief een speciaal eekhoorn-eetkistje, vol met de door hen zo geliefde
pinda’s. Ze moesten wel eerst een klep open doen om bij het voer te komen en dat leerden
ze snel door die met hun handjes te openen. Er kwamen er steeds meer, het leek wel of ze
het nieuwtje aan de anderen doorvertelden. Schuw waren en bleven ze wel, je moest niet
te dicht bij het raam gaan staan, want dan waren ze meteen foetsie.
Toen we twee poezen kregen werd het allemaal anders. De kleine poesjes waren al snel
groter dan de eekhoorntjes en die bleven vanaf toen een beetje uit de buurt. Niet dat de
poezen hen iets deden, die hielden zich bij een muisje of zo.
Behalve mooi, vlug en een beetje schuw zijn de eekhoorns ook slim.
Bram en Marijke (die hier vele jaren vóór ons woonden) vertelden ons al dat de eekhoorns
een groot nest hadden gebouwd boven in een boom en dat dat er al jaren zat. Nou het zit
er nog steeds, een prachtig groot nest van takjes en leem en wel een halve meter in
doorsnee. We hadden nog nooit zo iets gezien! En het nest is al die jaren blijven zitten, er
was geen storm wild genoeg om het uit de oude dennenboom te krijgen. We durven er niet
in te kijken, uit angst de idylle te verstoren. En wat ik ook niet wist, was dat ze zo van
walnoten houden. Het is een beetje laat om nog een walnotenboom te planten, ze groeien
langzaam en het bekende gezegde: boompje groot, potertje dood, geldt met name voor de
notenboom. Maar je kunt ook een mandje met noten op het terras zetten en daar zijn ze
dan vliegensvlug bij, ze pikken
er eentje uit en rennen ermee
weg, om ze op een rustig
plekje met hun twee
voorpootjes en scherpe
tandjes open te maken, zodat
ze twee helften hebben Een
kostelijk gezicht!
Mooi hoor, zo’n buitentuin,
vooral als het voorzichtig aan
weer een beetje voorjaar
wordt.
Geniet ervan!
Alexandra van ’t Veer
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Let op! Wijziging kopij adres Kontakt
Met ingang van de maand januari is het
postadres van Kontakt gewijzigd van Verlengde
Middenraai 53a, naar Verlengde Middenraai 55!
Het snelst kunt u ons bereiken via de mail:
redactiekontakt@outlook.com, maar mocht u
iets op papier willen aanleveren, dan kan dit via
het adres:
Verlengde Middenraai 55 te Nieuw-Balinge
________________________________________________________________________

Bedankt
Wij willen iedereen bedanken voor het
langskomen bij het carbid schieten.
Het was weer een geslaagde dag en we
hadden er gelukkig mooi weer bij.
In het bijzonder willen we nog bedanken:
S.V. Nieuw-Balinge
Dorpshuis de Heugte
Handelsonderneming Spallink
R. Prins dienstverlening
Vuurwerk Stuifzand
Zien we jullie volgend jaar weer?
Met vriendelijke groet, Carbid Team Nieuw-Balinge
_______________________________________________________________________

Toneelvereniging VDO
Wij zijn als toneelvereniging nog steeds bijzonder trots op
ons mooie ledental. Binnenkort kunt u van VDO dan ook
weer een betalingsverzoek verwachten om de contributie
van 2020 te innen.
Verder kunnen we stellen dat we wat later dan anders van
start gaan met een nieuw toneelstuk. We hebben dan ook heel wat stukken moeten lezen
voor we een leuk stuk gevonden hadden. Als u op de tentoonstelling geweest bent, heeft u
ook gezien hoeveel stukken we al gespeeld hebben in de loop der jaren. Het blijkt dat men
vroeger veel meer stukken schreef dan tegenwoordig. En het moet natuurlijk ook passen
bij de spelersgroep. Maar dat is weer gelukt!
Wij laten weer van ons horen, wordt vervolgd!
Bestuur VDO
________________________________________________________________________

Herhaling AED
Maandag 10 februari 2020 is er in dorpshuis de Heugte een
herhalingsles voor de AED.
De les begint om 19:00 uur.
Opgeven kan via mail: nettyzilver@gmail.com als je mee wilt doen aan
deze les.
Graag opgeven voor 7 februari.
Tot 10 februari 2020! Groetjes Netty
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Felicitatiepagina

Jan Kroezen, van harte gefeliciteerd!

Michel Kroezen, ook van harte gefeliciteerd!

Op de 25e is Klaas Vos jarig, van harte gefeliciteerd!

Op 25 februari wordt Gé Sok 91,
van harte gefeliciteerd.
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De geschiedenis van onze telefoon
Algemeen
Precies 150 jaar geleden werd de eerste telefoon uitgevonden door de Duitse
natuurkundeleraar Philipp Reis. Hij kreeg het in het jaar 1860 voor elkaar om mondelinge
boodschappen over een bepaalde afstand over te brengen en dit werd voor het eerst
gedaan met een houten apparaat dat bestond uit een eenvoudige opnemer en weggever.
Het apparaat werd de Telephon genoemd en gepresenteerd op de nationale markt van
Duitsland. Echter, omdat de toestellen van Philipp Reis niet erg gemakkelijk in gebruik
waren en mensen niet zagen hoe de apparaten precies gebruikt moesten worden, sloeg het
idee van Philipp Reis niet aan. De Telephon
werd niet verkocht en Reis overleed enkele
jaren later zonder roem en rijkdom. Maar de
meesten onder ons menen te weten dat de
uitvinding van de telefoon is gedaan door
Graham Bell, die in 1876 als eerste patent op
de telefoon aanvroeg. Toch is hij niet de
uitvinder van de telefoon; evenals Reis kwam
ook de Italiaanse ontwerper en uitvinder
Antonio Meucci met een idee om te telefoneren.
Door allerlei omstandigheden had Meucci echter
geen geld om patent op zijn uitvinding aan te vragen. Alexander Graham Bell (foto) had dit
wel en dus vroeg hij het patent aan en maakte een commercieel succes van de telefoon.
In Nederland
In Nederland wordt in 1881 in Amsterdam de eerste telefooncentrale in gebruik genomen.
In eerste instantie zijn er slechts negenenveertig abonnees, die door een telefoniste met
elkaar worden verbonden. In de jaren die volgen gaat de ontwikkeling hard: in 1960 zijn er
al een miljoen mensen aangesloten op het telefoonnetwerk. Het is dan niet meer te doen
om iedereen handmatig met elkaar te verbinden en daarom worden in 1962 alle
telefooncentrales in Nederland geautomatiseerd met als laatste het Groningse dorp
Warffum. Na Zwitserland is Nederland het tweede land dat volledig geautomatiseerd was.
In 1923 is het Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie (PTT) opgericht. Het
blijft tot 1989 zo heten. Daarna wordt het een particulier bedrijf, dat verder gaat onder de
naam KPN (Koninklijke PTT Nederland). In 1998 gaat het postonderdeel van dit bedrijf
verder als het zelfstandige bedrijf TPG en KPN verzorgt vanaf dat moment alleen nog de
telecommunicatie. Lange tijd hebben zij een monopolypositie, maar nadat de markt in
1990 is geliberaliseerd, komen er verschillende nieuwe ‘spelers’ bij. Heel goed, want
daardoor kun je de provider (aanbieder) kiezen die het beste bij je past.
In 1915 waren er in Nederland 75.000 mensen met een telefoonabonnement. Door het
stijgende aantal mensen met een telefoon, werd er in het jaar 1962 uiteindelijk weer een
nieuwe manier doorgevoerd om telefoons met elkaar te
verbinden. De telefoniste op de telefooncentrale kreeg het
te druk, dus uiteindelijk werd het netwerk weer verder
ontwikkeld om de tussenkomst van de centrale onnodig te
maken. Op deze manier werd in de zestiger jaren het
telefoonnetwerk ontwikkeld zoals we het nu kennen.
Telefoon in Nieuw-Balinge
De dichtstbijzijnde telefoon was in diezelfde tijd bij
ijzersmid Smand in Nieuweroord. Als je moest telefoneren,
kon je dus bij de fa. Smand in Nieuweroord terecht. Velen
uit Nieuw-Balinge maakten daar toen gebruik van en
fietsten naar Nieuweroord om een telefoontje te plegen.
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Bakelieten
wandtelefoon
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Niet lang daarna had ook een aantal mensen in Nieuw-Balinge telefoon. Diegene die nog
geen telefoon had gingen vanaf toen daarnaartoe om te bellen. Dat scheelde weer een
fietstochtje naar Nieuweroord. Gebruikelijk was dat je een dubbeltje of kwartje achter liet
om de gesprekskosten te betalen. Voor gesprekken die langer duurden, of ver buiten dit
district vielen, werd er een gulden in het geldpotje gedoneerd. De
jaren daarna groeide ook in Nieuw-Balinge de
telefoonaansluitingen in ras tempo en was even
later iedereen voorzien van vaste telefoon.
Eerst met draaischijf, daarna met druktoetsen.
De telefooncel
Voor de jongsten onder ons; jullie kunnen het geloven of niet, maar ooit
belden we in een glazen hokje op straat. Daarin hing een telefoon die je tot leven kon
wekken door er geld in de werpen. In die hokjes, die eerst vierkant waren en later
driehoekig, hing een rijtje telefoonboeken. Buiten de telefooncel stonden, in grotere steden,
vaak mensen ongeduldig te wachten tot de beller eindelijk klaar was.
In Nieuw-Balinge, aan de Haarweg, op de plaats waar nu de postbus staat, stond destijds
een telefooncel.

Op deze foto is de telefooncel te zien, rechts van de lantaarnpaal. Het mooie aan deze foto is
dat tegelijkertijd het tankstation van Hilbert en Wiets Koster toen tevens is vastgelegd.
Heel handig, zo’n telefooncel. Vooral toen er nog geen mobiele telefoon bestond. Generaties
groeien op zonder ooit naar een telefooncel te hebben gerend om een smachtende geliefde
of ongeruste ouders te bellen. Heeft je trein vertraging? Dan hoef je niet meer te wachten
tot je op het perron in de wachtrij voor de telefooncel kunt aansluiten. Het is bijna niet meer
voor te stellen dat het ooit anders was. We zijn er in de communicatie onmiskenbaar op
vooruitgegaan nu we niet meer afhankelijk zijn van vaste belpunten op straat, want de
komst van het mobieltje in 1994 heeft het succes van de telefooncel weten te achterhalen.
Als het mobieltje in 2000 echt doorbreekt, is de telefooncel (evenals de praatpaal langs de
autosnelwegen) daardoor ten dode opgeschreven.
Het huidige telefoonverkeer
De eerste consumententelefoon werd geïntroduceerd in
1983. Martin Cooper (foto) bracht een draagbare
consumententelefoon op de markt in Amerika. Deze
Motorola, maatje koelkast, was alleen te betalen voor
de rijken. Met de eerste mobiele telefoons kon je alleen
bellen, maar al snel werden de telefoons verder
ontwikkeld. In 1989 werd de revolutionaire Motorola
MicroTAC gelanceerd, deze telefoon was niet alleen heel
klein maar was bovendien ook de eerste ‘fliptelefoon’.
De revolutie ging verder met de lancering van de IBM Simon in 1993, met deze telefoon
kon men niet alleen bellen, maar ook e-mailen en een adressenboek bijhouden.
Dorpsblad Kontakt 2020
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In principe was dit de eerste smartphone. Met een mobiele telefoon waren consumenten
niet meer gedwongen om te bellen vanaf een vast punt, maar waren zij vrijwel overal
bereikbaar.
Men begon ook te spreken over het vaste netwerk en de eerste mobiele telefoon woog
bijna een kilo. De huidige mobieltjes wegen minder dan 100 gram.
Er komen steeds meer apps en het gebruik van de mobiele telefoon neemt flink toe.
Tegenwoordig heeft ongeveer 80 procent van
de Nederlanders een smartphone.
Onder jongeren ligt dat percentage zelfs
op 96 procent.
De mobiele telefonie heeft in de loop der jaren
een hele ontwikkeling doorgemaakt.
Hieronder enkele leuke weetjes.
Wist je dat……
…In elke reclame van iPhone de aangegeven tijd op de toestellen 9:41 is?
…Dit komt omdat Steve Jobs op dat tijdstip in 2007 de allereerste smartphone
aankondigde?
…Smartphones van tegenwoordig sterker zijn dan de uitrusting in de Apollo 11 voor een
landing op de maan?
…De Stuart Hughes iPhone 5 Black Diamond momenteel de duurste telefoon ter wereld is?
…Dit telefoontje door de ontwerper Stuart Hughes gemaakt is in opdracht van een Chinese
zakenman?
…Deze iPhone bedekt is met 135 gram, 24-karaats goud en 654 diamanten?
…Er ter wereld meer mensen in het bezit van een smartphone zijn dan van een eigen
tandenborstel of toilet?
…De iPhone 5s de bestverkochte smartphone is?
…Veel telefoons die verkocht worden in Japan waterdicht zijn zodat je ze mee kunt nemen
onder de douche?
…Mobiele telefoons letterlijk goud waard zijn? Een ton aan mobiel afval 60 keer meer goud
bevat dan een ton gouderts?
…Apple op deze manier ongeveer een ton goud ophaalde door het inzamelen van oude
iPhones?
…Mobiele-telefoon-gooien een officiële sport is in Finland?
…Er op een mobiele telefoon tot 18 keer meer bacteriën leven dan op het gemiddelde
toilet?
…We onze telefoon gemiddeld zo’n 110 keer per dag ontgrendelen?
…De angst om zonder mobiele telefoon weg te gaan ‘nomofobie’ heet?
…11% van de smartphonediefstallen op het werk plaats vindt?
…Ongeveer een derde van de smartphone bezitters zijn telefoon verliest of breekt?
…In 1986 de voicemail wordt geïntegreerd in mobiele telefoons?
…In 1997 James Bond voor het eerst een mobieltje gebruikt in Tomorrow Never Dies?
…3G-netwerken voor het eerst in 2001 worden gelanceerd? Japan hierin vooroploopt?
…De meest gebruikte functie op smartphone het kijken naar de tijd is?
…WhatsApp in 2009 wordt opgericht en vanaf 2010 wereldwijd bekend is?
…In 2013 er wereldwijd vijf miljard mobiele telefoons verkocht zijn?
…In het jaar 2015 de uitrol 4G-netwerk een feit was?
…We ook vanaf 2015 al betalen kunnen via de smartphone?
…Onderzoek vorig jaar uit wees, dat maar liefst 93% van de
Nederlanders in het bezit is van een smartphone en Nederland
daarmee het hoogste smartphonegebruik van alle onderzochte
landen wereldwijd had?
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Nieuwjaars Logo Puzzel
We hadden vorige maand een extra puzzel. Hieronder de oplossing.
De winnaar is Demi Blok. Gefeliciteerd, de prijs komt snel jouw kant op.

11 Ass. Kantoor Mulderij

4 De Buck Bos en Groen

13 Adm. Kantoor
Mol/Kerkhof
19 Beautysalon Miranda
14 Bi’j Oons
3 Bouwbedrijf Hilberink
21 Boerenbeef
5 Geromekes Friet
9 Chris Kroon
10 Crewson multimedia

22 Drukkerij Hagen
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1 GJVV
17 Harald Kroezen Bouw
15 Henk Mulderij Financieel
16 Het Miniatuurtje
7 Kapsalon Priscilla
6 Kroezon zonwering
8 Loonbedrijf Jonkman

20 Marianne Sneekes
kapster
25 M&D hout
24
18
2
23
12

RBN Dienstverlening
Studio Tyara Netty Jager
S.V. Nieuw Balinge
Trimsalon Maureen
Tump Techniek
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Peuters gymmen samen met de 60+ actief groep

Het leek ons al een hele tijd leuk om de peuters samen te laten bewegen met de senioren
in ons dorp. Er is met regelmaat contact geweest tussen José en mij. Mooie ideeën, maar
door gebrek aan tijd en andere taken bleef het er toch steeds weer bij. Maar toen kwam
Sport-Drenthe in beeld. Zij wilden wel een opzet maken en kijken wat er allemaal kan. José
en ik hebben een paar keer met hen om tafel gezeten en er waren 2 stagiaires die dit wel
wilden opzetten en begeleiden!
Op woensdag 15 januari was het dan zover. Tamar en Levi van Sport-Drenthe hadden
allemaal leuke activiteiten bedacht om de peuters en de senioren samen te laten bewegen.
De peuters kwamen wat schuchter binnen in de grote zaal van het dorpshuis, maar al snel
waren ze razend enthousiast. Ook de 60 plussers genoten zichtbaar van de kleintjes en het
samen bewegen.
Er was een activiteit met ballonnen en met pittenzakken. Onder begeleiding van een senior
konden de peuters klimmen en klauteren. En het spelen met de grote parachute was toch
het grootste feest. Alle peuters onder de parachute door rennen of er onder verdwijnen als
de parachute naar beneden gaat.
We hebben afgesloten met wat drinken en een gezonde fruitspies.
Nou vooruit omdat het zo gezellig is nog even met de ballonnen!
Wij willen Tamar en Levi bedanken voor hun inzet. En wat José en mij betreft is deze
activiteit voor herhaling vatbaar. De volgende stagiaires hebben alweer een nieuwe
opdracht, haha.
Karin
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Nieuws van de ijsvereniging
NL Doet
Op 13 en 14 maart wordt er weer het jaarlijkse NL Doet georganiseerd. 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 14 maart aan de slag met deze
werkzaamheden en een ieder die ons hier bij wil helpen,
kan zich aanmelden bij één van de onderstaande
bestuursleden:
Petra van der Weide
06-25229566
Marleen Pol
06-30377345
Jan Sikkenga
06-50298168
Roelof Bisschop
06-50746052
Jan Gosink
06-49782821
Pasen
Op 11 april wordt 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
andere prijzen. Voor de verkoop van de loten zal er in de weken 13 en 14 iemand bij u aan
de deur komen. Wij hopen dat op beide activiteiten veel publiek af zal komen, zodat het
geslaagde dagen zullen worden.
Contributie
De ijsvereniging heeft de contributie in 2020 op een andere manier geïnd, dit om te
voorkomen dat men met contant geld langs de weg moet. Mocht er bij deze transactie toch
iets mis zijn gegaan, kunt u contact opnemen met de ijsvereniging via
ijsverenigingnieuwbalinge@gmail.com of telefonisch met één van bovengenoemde
bestuursleden.
Verplaatsing ijsbaan
Het voornemen voor het verplaatsen van de ijsbaan naar een perceel grond van Prolander,
achter het dorpshuis aan de Robertusweg gaat niet door. Wij hebben een aantal
gesprekken gevoerd met Prolander over deze mogelijkheid maar het bestuur heeft besloten
hier van af te zien. Het benodigde budget voor de verplaatsing is van dien aard dat dit niet
haalbaar is voor de vereniging. Er zal nog een afrondingsgesprek plaatsvinden met
Prolander over dit item.
Vrijwilligersgroep
De vrijwilligersgroep van de ijsbaan is weer bezig met het verwijderen van opslag van
prunus om de heide weer “zichtbaar” te maken. De zijkant van de Mantingerweg is ontdaan
van prunus en er zal beweiding plaats vinden met schapen en geiten om met de laatste
resten af te werken. Ook op een aantal andere plaatsen is de opslag verwijderd zodat ook
hier de resterende prunus kan worden weg gegraasd. Natuurmonumenten gaat nog een
deel van de heide plaggen, zodat ook hier de opslag wordt verwijderd en de heide zich kan
herstellen. Natuurmonumenten zal hier verder over berichten.
Diegene die ook wil helpen om de eigen leefomgeving te verfraaien, kan zich melden bij
één van de bestuursleden van de ijsbaan.
Dorpsblad Kontakt 2020
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Vissen
Voor diegene die een dagje wil vissen, is er een dagkaart te koop. De dagkaarten zijn
verkrijgbaar bij Theehuis “Bi’j Oons” Voornweg 1c 7938 RC Nieuw-Balinge.
Men kan natuurlijk ook lid worden van de ijsvereniging, dan kan men het hele jaar vissen.
Namens het bestuur van de IJsvereniging Nieuw-Balinge.
Met vriendelijke groet,
Roelof Bisschop
tel. 0650746052
E-mail: roelof.bisschop@ziggo.nl

_____________________________________________________________________________________
Paaswandeling en paasbrunch
Zondag 5 april 2020 organiseren we vanuit dorpshuis De Heugte onze jaarlijkse mooie
wandeltocht voor jong en oud.
Je kunt kiezen uit twee afstanden;
± 5 km (leuk voor gezinnen met kinderen)
start vanaf 10:30
± 15 km start vanaf 8.30 – 9.00

Rond 12.30 starten we met de paasbrunch.
Kosten (brunch incl. bijbehorende dranken
tijdens de brunch):
Volwassenen €10,00
Kinderen t/m 10 jaar €6,00
Alleen brunchen kan natuurlijk ook, de kosten blijven gelijk.
Opgeven kan t/m maandag 30 maart.
U kunt zich opgeven door middel van betaling en het aantal personen erbij te vermelden.
Het geld kunt u storten op rek. nr. NL34RABO 0369420063 o.v.v. Pasen 2020.
Startadres: Lijsterstraat 1, Nieuw-Balinge.
We hopen op veel deelname, zodat we er samen een gezellige dag van kunnen maken.
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Sport carrousel 2019
Afgelopen jaar hebben de kinderen uit NieuwBalinge kennis kunnen maken met verschillende,
vaak minder bekende sporten, te weten:
zaalvoetbal, kickboksen, taekwondo, streetdance
en judo. De sporten rugby, mountainbike en yoga
kwamen ook aan bod maar gingen helaas niet door
vanwege te weinig opgave.
De sport carrousel is voortgekomen uit de
“trommelactie” van Dorpszorg werkgroep NieuwBalinge. De jeugd, met name in de tienerleeftijd, gaf aan wel meer te willen sporten.
Samen met hen is gekeken wat men graag zou willen doen. De ervaring was dat er meer
interesse was door kinderen uit de wat jongere leeftijdscategorie (vanaf groep 4 t/m groep
8).
Het doel was om jongeren meer aan het bewegen te krijgen en te kijken of er structureel
een nieuwe sport op het dorp aangeboden kon worden. Alle deelnemers hebben de
mogelijkheid gehad om dit aan te geven.
Zoals het er nu voorstaat is er helaas te weinig animo om structureel een sport aan te
kunnen bieden. Wel zijn er kinderen enthousiast geworden en overwegen om elders een
sport te gaan volgen, wat natuurlijk ook prima in de doelstelling past: kennis maken met
verschillende sporten en van daaruit een sport gaan beoefenen.
Een terug blik op de diverse sporten:
In februari is de carrousel gestart en werd er afgetrapt
met zaalvoetbal, voor de meesten een welbekende
sport. Er werd leuk gevoetbald op de vrijdagavond, de
jeugd heeft 4 lessen gevolgd in de gymzaal o.l.v. Jarno
Pol.

In maart was het de beurt aan kickboxen/Muay
Thai: onder leiding van Danny Jansen van Nouiak te
Westerbork. Deze sport is voor de meesten minder
bekend en zeker niet alledaags om te beoefenen. Er
was een enthousiaste docent die graag de basis van
de sport wilde overbrengen.
In april werd er flink geswingd op leuke muziek bij
streetdance, o.l.v. Sjarissa Zijlstra.
In september zijn we weer gestart en wel met
taekwondo, ook geen hedendaagse sport. Er werd
op een leuke en leerzame manier les gegeven door
Dorpsblad Kontakt 2020

25

o.a. Cathelijne Zilverberg van teakwondo vereniging Kwon te Hoogeveen.
De carrousel werd in oktober
afgesloten met judo. Op een
judomat en met echte judo
jasjes aan hebben de kinderen
kennis kunnen maken met deze
sport en diverse technieken
geleerd. Aan het eind kreeg
men een heus certificaat. De
lessen werden gegeven door
Richard Bel van judo vereniging
Kubi- Nage te Westerbork.
Ook zijn we bezig geweest om
te starten met een sh-bam
groep voor de oudere
jeugd/volwassenen. Hierbij is
het helaas niet gelukt om een
docent te vinden voor de
wenselijke avond, ook speelde
hierbij enige wet- en
regelgeving omtrent het geven
van deze lessen een rol.
Mocht er interesse zijn kijk dan eens op de website van Topfit Hoogeveen waar o.a. sh-bam
en verschillende andere lessen gegeven worden. Tijdens de burendag heeft Danielle Zomer
van Topfit samen met haar collega een leuke en sportieve demonstratie gegeven in het
dorpshuis. Geïnteresseerden zijn bij hen van harte welkom.
Het project werd in november afgerond met een gezondheidsmarkt in het dorpshuis. Die
door inwoners van diverse leeftijdscategorieën is bezocht. Hierover heeft u in het vorige
Kontakt kunnen lezen.
We kijken in ieder geval terug op een
leuk en sportief project!
De werkgroep bekijkt of er nog een
andere vorm gegeven kan worden
aan dit project om tot iets
structureels te komen.
Mochten er nog ideeën of suggesties
zijn. Of is er nog iemand die met ons
mee wil denken om te komen tot een
structureel aanbod, dan horen we dit
graag.
Namens de werkgroep
dorpszorg/sport:
Joyce Salomons (0623195173)
Korina Vos (0657005111)
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Recept: Goedgevulde Italiaanse tomatensoep
Succesnummer voor drukke avonden en heerlijk romig: met mascarpone en pesto.
Voor 4 personen en in 15 minuten klaar.
Ingrediënten:
2 el traditionele olijfolie
600 g diepvries Italiaanse roerbakgroente
1 pakje tomatencrèmesoep
1½ liter kraanwater
400 g cannellinibonen in blik
1 el pesto arrabbiata
125 g mascarpone (zachte roomkaas)
20 g Grana Padano pittig kaasschaafsel
1 ciabatta
Bereiden:
1) Verhit de olie in een (soep)pan. Bak de wok groenten 3 min. Voeg het pakje soep en 1½
liter koud water toe. Breng al roerend tegen de kook.
2) Voeg de cannellinibonen toe en kook de soep 8 min. zachtjes met de deksel schuin op
de pan. Roer ondertussen de pesto door de mascarpone.
3) Breng de soep op smaak met peper en schep in kommen. Schep er wat pestocrème in
en bestrooi met de kaas. Serveer met de in sneetjes gesneden ciabatta.
________________________________________________________________________

Lasergamen met de tienersoos

Tienersoos Teenspirit organiseert lasergamen en
meer…..
Wanneer: Vrijdag 20 maart 2020
Waar:
Target point in Assen
Tijd:
Aanvang 19.00 uur.
Vertrek om 18.15 vanaf Dorpshuis de Heugte
Leeftijd:
Groep 8 (of 12 jaar) t/m 15 jaar
Kosten:
5 euro per persoon
Wil je mee doen, geef je dan snel op! We gaan met de auto, zijn er ouders die eventueel
willen rijden? Geef het door.
Opgave voor 26 februari bij Joyce Salomons, telefoon nummer: 0623195173

_____________________________________________________________________________________
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Activiteitenkalender

FEBRUARI
8 februari
10 februari
14 februari
15 februari
18 februari
20 februari
28 februari
29 februari

Pubquiz de Heugte
Herhalingsles AED
Klaverjassen ijsvereniging
Wintercarnaval
Ons Cluppie
60+ actief
Klaverjassen ijsvereniging
Bingo de Heugte

MAART
11
13
14
17
19
20
21
27
28

maart
maart
maart
maart
maart
maart
maart
maart
maart

Oud papier
Klaverjassen ijsvereniging
NL Doet ijsvereniging
Ons Cluppie
60+ actief
Lasergamen tienersoos
Kroeg zeskamp
Klaverjassen ijsvereniging
Bingo de Heugte

APRIL
5 april
11 april
16 april
21 april
25 april

30

Paaswandeling en brunch
Paaseieren zoeken bij de ijsbaan + verloting
60+ actief
Ons Cluppie
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
• Beilen, Raadhuisplein 1

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 2020
Chr. Geref. Kerk te Nieuw-Balinge

Preekrooster 2020
Ned. Hervormde Kerk Nieuw-Balinge

●Zondag 9 februari
9.30 uur Ds. C. Cornet
14.30 uur Ds. C. Cornet
●Zondag 16 februari
9.30 uur Ds. G. van de Groep
14.30 uur Ds. G. van de Groep
●Zondag 23 februari
9.30 uur Ds. C. Cornet VHA
14.30 uur Ds. C. Cornet
●Zondag 1 maart
9.30 uur Ds. C. Cornet HA
14.30 uur Ds. C. Cornet
●Zondag 8 maart
9.30 uur Ds. R. Kok
14.30 uur Ds. R. Kok
●Woensdag 11 maart
14.30 uur Ds. C. Cornet
(Biddag) 19.30 uur Ds. C. Cornet
●Zondag 15 maart
9.30 uur Ds. B. de Graaf
14.30 uur Ds. B. de Graaf

● Zondag 9 februari
10:00 uur ds. T. Beekman
15:00 uur ds. J. den Dikken (Nunspeet)
●Zondag 16 februari (begin voorjaarsvakantie)
10:00 uur ds. J. Boer (Ermelo)
15:00 uur ds. H. Born (Rouveen)
●Zondag 23 februari (einde voorjaarsvakantie)
10:00 uur dr. H.J.C.C.J. Wilschut, Bovensmilde
15:00 uur ds. F.J.K. van Santen (Kampen)
●Zondag 1 maart (VHA)
10:00 uur ds. J.W. van Bart (Harderwijk)
15:00 uur ds. T. Beekman
●Zondag 8 maart (HA)
10:00 uur ds. J. Boer (Ermelo)
15:00 uur ds. J. Boer (Ermelo)
●Woensdag 11 maart (Biddag)
14:00 uur ds. T. Beekman
19:30 uur ds. J.K.M. Gerling (Wapenveld)
●Zondag 15 maart
10:00 uur ds. J. Veldhuijzen (Putten)
15:00 uur ds. G.H. Koppelman (Wapenveld)

Wijzigingen voorbehouden. In de ochtend is er
oppas voor de kleinsten in het jeugdgebouw ‘Het
Anker’.

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!

Buurtpreventie App
Wilt u lid worden van de buurtpreventie
WhatsApp groep? Neem contact op met Martin
Wind: 06-30939420
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Maandag

8.30 - 16.30 uur

Dinsdag

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
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Ophaalschema containers
12 febr GROEN
19 febr ORANJE
26 febr GROEN

2 mrt GRIJS
4 mrt ORANJE
11 mrt GROEN

Oud Papier
Oud papier wordt opgehaald door de mr.
Sieberingschool. De datums voor ophalen zijn:
11 mrt, 13 mei, 1 juli, 9 sept en 4 nov.
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 grofvuil of container stuk?
Gemeente Midden-Drenthe: (0593) 53 92 22
Grofvuil 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
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.
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:
Richard Blok (06 51 84 55 37)
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 opvangmogelijkheden,
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

Dorpsblad Kontakt 2020

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 geopend van 8.50 – 18.00.
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 het bestuur via volgend tel.
nummer 0528-321053.
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!
Duofiets reserveren
De fiets staat bij de familie Sok aan de Verlengde
Middenraai nummer 34.
U kunt hem telefonisch reserveren tussen 18:00 en
20:00 uur op telefoonnummer: 0528-321221.
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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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