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Belangrijke punten voor het inzenden van kopij:
-
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Kopij digitaal aanleveren in een Word-bestand.
Kopij en advertenties altijd
aanleveren vóór de 28e dag van de maand.
Het plaatsen van kopij is geheel voor de
verantwoordelijkheid van de inzender.
Indien nodig, zullen kleine (tekstuele)
aanpassingen zonder overleg gedaan worden.
Kopij wordt aangepast naar de huisstijl.
Wanneer er ingrijpend dient aangepast te
worden, doen we dit in overleg met de inzender.
Anoniem plaatsen van kopij is mogelijk, mits de
naam van de inzender bij de redactie bekend is.
Aangeleverde kopij kan worden geweigerd voor
plaatsing, dit ter beoordeling van de redactie.
Plaatsing van kopij wordt geweigerd indien deze
is gericht tegen personen of groeperingen met
het oogmerk van negatieve publiciteit.
Het plaatsen van kopij is gratis voor inwoners
van Nieuw-Balinge (particulieren).
Plaatsen van een incidentele kleine advertentie is
gratis voor inwoners van Nieuw-Balinge
(particulier).
Voor zakelijke advertenties bestaan vaste
tarieven.
Voor kopij, afkomstig van buiten Nieuw-Balinge,
worden kosten in rekening gebracht als er sprake
is van commerciële doeleinden.
Dit ter beoordeling van de redactie.
Kontakt verschijnt maandelijks, met uitzondering
van de maand augustus.
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In deze editie van Kontakt leest u
onder andere:
Een interview met Matthijs, hij zeilt!
De aankondiging voor de
obstakelrun. Ook zoeken ze nog
vrijwilligers!
Een mooi verhaal van Alexandra.
Een leuk verslag over de rijdende
popschool van een trotse moeder!
VDO plaatst een oproep.
De uitnodiging voor de Vakantie
Bijbel Club.
De vooraankondiging van het
Zomerfeest.
Twee heerlijke zomerse recepten.
…en nog veel meer!
We wensen u veel leesplezier! In de
maand augustus heeft Kontakt
‘vakantie’. In de maand september
valt er weer een exemplaar bij u op
de mat!
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Het raadselspel
De oplossing van het raadsel in de juni editie van
Kontakt is:
8.
De winnaar van deze maand is: Ilse StrijkerHooijer
Ilse, de prijs komt snel jouw kant op!

De prijsvraag van de maand juli luidt als volgt:

Wat moet er bij het vraagteken staan?
Stuur uw antwoord in voor 21 juli 2017!
Het antwoord op de prijsvraag 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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Oude foto’s

Bovenste foto: winkeltje en fietsenmaker H. Kleine, jaren ’60, Verl. Middenraai 45.
Onderste foto: Winkeltje A. Wanninge, nu de kapsalon.
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Nieuws van Bi’j Oons
Dag iedereen,
Het is alweer een maand geleden dat we het heerlijke ijs van
La Venezia aan ons assortiment hebben toegevoegd. We
kunnen concluderen dat dit een groot succes is! Inmiddels
hebben we nog wat meer lekkere smaken toegevoegd, zodat
de keus nog groter is. Verder kunt u nu heerlijke vers gemaakte soep van de dag krijgen.
We serveren dit met zelfgebakken brood met boter. Kom het eens proberen!
Onze vaste bezoekers hebben het wellicht al gezien. Achter in het theehuis hebben we een
aantal boekenkasten geplaatst met verschillende soorten boeken. Vanaf heden kunt u hier
een boek komen lenen, mits u zelf een boek terugplaatst in de kast. Op deze manier
houden we altijd goed gevulde boekenkasten met een gevarieerd assortiment. Natuurlijk
kunt u ook langs komen in het theehuis om een leuk boek te lezen. De koffie of thee staat
altijd klaar!
Rest ons nog het maandmenu voor de maanden juli en augustus:

Heeft u zin om met ons mee te eten? Meldt u dan de donderdag ervoor aan op
telefoonnummer: 06-25390885 en er staat een bord voor u klaar!
Met vriendelijke groet,
Jan en Aukje
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Obstakelrun 2017
Op vrijdag 4 augustus klinkt om 19.30 uur het startschot van de tweede editie van de
Obstakelrun in Nieuw-Balinge bij dorpshuis de Heugte. Er zullen routes zijn van +/- 6, 9 en
13 km.
Vrijwilligers
We zijn op zoek naar vrijwilligers die bij de obstakels een oogje in het zeil willen houden,
EHBO'ers, handige op- en afbouwers en mensen die foto's willen maken.
Wil je ons een handje helpen? Meld je dan bij één van de organisatoren:
Dennis Kroezen
0622575861
Stefan Kroezen
0629129614
Derrick Linde
0641311193
Linda Lips
0622155304
Niels Slomp
0612479118
Opgeven
Je kan je vooraf opgeven via obstakelnbst@gmail.com.
Zet in de mail je naam,
geboortedatum, woonplaats
en de afstand die je wilt
lopen. Je ontvangt dan een
bevestigingsmail waar extra
informatie in staat.
Deelname kost €10,- per
persoon. Opgeven op de dag
zelf kost €12,50 per
persoon.
De minimumleeftijd voor
deelname is 14 jaar.
Deelname is op eigen risico.
Op de hoogte blijven?
Als eerste op de hoogte zijn
van het laatste nieuws?
Houdt onze Facebookpagina
“Survival Nieuw Balinge” in
de gaten!

Dorpsblad Kontakt 2017

7

Studio Tyara
De praktijk voor Neuromusculaire Triggerpoint Therapie en
schoonheidsverzorging is i.v.m. zomervakantie gesloten vanaf 2907-2017 tot 20-08-2017. De praktijk is alleen via mail te bereiken
voor vragen en/of e-consult via nettyzilver@gmail.com
We wensen iedereen een fijne vakantie en tot ziens.
Groetjes Netty
________________________________________________________________________

Belangrijk bericht aan de bewoners van Nieuw-Balinge m.b.t. oud papier
Door de nieuwe manier van ophalen van het oud papier zijn vrijwilligers langer bezig op de
zaterdagen. Daarnaast zijn er weinig vrijwilligers bereid om op de zaterdag te helpen.
Daarom hebben we besloten om het ophalen te verplaatsen naar de woensdagavond. Door
dan met 2 vrachtwagens te werken zijn de vrijwilligers minder lang bezig. We hopen op
deze wijze op meer vrijwilligers en een snellere manier van werken. Op 13 mei werd er nog
gewoon op de zaterdag oud papier opgehaald. De data daarna komen te vervallen (8 juli,
23 september en 18 november). De nieuwe data zijn: 5 juli, 20 september en 15
november. We komen dan vanaf 18.30 uur bij u langs. We hopen op veel oud papier, wat
ten behoeve komt van de kinderen van de meester Sieberingschool.
Wilt u ons als vrijwilliger helpen, neem dan contact op met Marleen Pol via
telefoonnummer: 06 30377345.
We willen u vragen om de containers (oud papier) met de handvatten naar de straat te
zetten. Dat is net andersom dan u gewend bent. Voor de vrijwilligers werkt dit makkelijker.
Alvast bedankt!
________________________________________________________________________

Mededeling van Sense of Beauty
Na de zomervakantie gaat Sense of Beauty verhuizen/stoppen.
________________________________________________________________________

Infoavond de Heugte glasvezel
Op 12 juli helpt Sterk Midden Drenthe op de infoavond in
'de Heugte' met het inschrijven voor glasvezel en bij het
beantwoorden van vragen over een nieuwe provider keuze.

__________________________________________________________________________________________________________

Toneelvereniging V.D.O.
We gaan alweer beginnen met het lezen van toneelboekjes om een
leuk stuk uit te zoeken. Mocht u als lid of als nieuw lid, ook graag
een rolletje mee willen spelen, meld je dan aan. Met meer spelers is
de keuze van de stukken ook weer groter. We horen het graag!
Opgeven kan bij Freddie Oelen, Arjan Schutte en José Post
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Datum:
Tijd:
Wie:
Waar:

Zaterdag 16 september 2017
10.00 uur tot 15.00 uur
Voor alle leeftijden
In en om dorpshuis de Heugte met o.a.:

*Fitheidstesten op het dorpsplein / bewegingstuin:
Coopertest - shuttle run test – fiets test – fitnesscircuit
*Fitheidstesten in de gymzaal:
Hindernisparcours – fitkit test
*APK check:
Bloeddruk – cholesterol – vetpercentage – hartslag – advies etc.
*Marktkramen in de Heugte:
Producten – gezonde snacks – lifestyle
*Diverse workshops:
Hoe weerbaar ben jij? – geestelijke ontspanning met yoga – altijd al willen dansen op een
echt podium?
*Ontspanning en vermaak:
Sport en spel – luchtkussen – zeskamp
Tijdens deze gehele markt is het café en terras geopend.
De gezondheidsmarkt wordt mogelijk gemaakt in samenwerking met Plaatselijk Belang.

_____________________________________________________________________________________
Dorpshuis de Heugte is op zoek naar vrijwilligers!
Ben of ken jij iemand die het leuk lijkt om af en toe te helpen bij het dorpshuis?
Voornamelijk voor:
-Zaterdagavond bardienst
-Feesten en partijen
-Zondagmiddag bardienst
-Zondagmiddag keukendienst
-En eventueel overige klusjes…
Neem dan contact op met Willie Kamies of Hilde Wielink
w.kamies@gmail.com / hildewielink@hotmail.com
Dorpsblad Kontakt 2017
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Uitnodiging VBC

Ben je er klaar voor? Dit jaar gaan we
OP SURVIVAL met de Vakantie Bijbel Club.
Kom gezellig bij ons knutselen, zingen en luisteren
naar een verhaal uit de Bijbel.
In de laatste week van de zomervakantie is de
Vakantie Bijbel Club.
Je kunt ons vinden in dorpshuis “De Heugte”,
Lijsterstraat 1 in Nieuw Balinge op de volgende
dagen en tijden:
Maandag 28 augustus van 13:30 – 15:30 uur
Dinsdag 29 augustus van 10:00 – 12:00 uur
Woensdag 30 augustus van 10:00 – ±12:15 uur
De afsluiting is nog een verrassing!
Alle kinderen van 4 tot 12 jaar zijn uitgenodigd.

Kom jij ook?! Van harte welkom!

V
B
C
2
0
1
7

Wil je meer informatie?
Bel/app of mail dan even
naar Helma, 0620023783
of helmaprins89@
hotmail.com
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Vrijwilligers voor ANWB AutoMaatje gezocht!
Bent u zelf minder mobiel en voor uw vervoer
afhankelijk van anderen? En moet u daardoor teveel
thuisblijven? Met ANWB AutoMaatje komt u weer onder
de mensen! ANWB AutoMaatje start begin juli in de
gemeente Midden-Drenthe. Midden-Drenthe is daarmee
de eerste gemeente in Noord-Nederland die met dit project van start gaat.
Vrijwilligers gezocht!
Om AutoMaatje uit te voeren, kunnen wij niet zonder hulp van vrijwilligers. Wij zijn op zoek
naar vrijwillige chauffeurs en matchmakers. Wat gaat u doen?
Chauffeurs
Als chauffeur vervoert u plaatsgenoten uit uw eigen omgeving die zelf moeilijk de deur uit
kunnen. Deze plaatsgenoten hebben vaak geen eigen vervoer of kunnen door
gezondheidsproblemen geen gebruik meer maken van andere vormen van openbaar
vervoer. U vervoert uw plaatsgenoten met uw eigen auto. Uw plaatsgenoot betaalt een
vergoeding van 0,30 cent per kilometer voor de reiskosten. U bepaalt zelf hoe vaak u wilt
rijden. Dit kan variëren van een aantal ritten per week tot een rit per maand, de keuze is
aan u!
Matchmakers
Als matchmaker gaat u een vervoersverzoek van een inwoner die zich heeft gemeld,
koppelen aan een vrijwillige chauffeur die in het dorp of de omgeving woont. Dit kunt u
doen vanuit uw eigen huis. U kijkt op werkdagen na 13.00 uur in het aanmeldsysteem of er
nieuwe aanvragen zijn ingezet voor uw dorp of omgeving.
Iets voor u?
Meld u dan nu aan! Wilt u eerst nog wat meer informatie? Ook dat kan. In beide gevallen
kunt u contact opnemen met Wim Martin Scholma via 088 16 51 200 of
wm.scholma@welzijnswerkmd.nl.
Over ANWB AutoMaatje
ANWB AutoMaatje is een vrijwillige vervoersservice waarbij vrijwilligers minder mobiele
plaatsgenoten op verzoek vervoeren. Vrijwillige chauffeurs gebruiken daarvoor hun eigen
auto. U kunt gebruik maken van AutoMaatje voor vervoer naar het ziekenhuis, de dokter of
de fysiotherapeut. Ook kunt u AutoMaatje inschakelen om iemand te bezoeken, naar de
kapper te gaan, naar een toneelvoorstelling ’s avonds of gezellig te gaan winkelen. Wilt u
gebruik maken van AutoMaatje? Dan kunt u zich nu al aanmelden bij Welzijnswerk MiddenDrenthe. U kunt hiervoor bellen met 088 16 51 200 (maandag tot en met vrijdag van
09.00 – 12.00 uur).

___________________________________________________________
Bezorging Kontakt
We hebben begrepen dat er soms wat onduidelijkheid is met betrekking tot de bezorging
van Kontakt. Om dit te verhelderen, hieronder wat feiten op een rijtje:
-De deadline is altijd op de 28e van de maand voor het Kontakt van de maand daarop.
-We vergaderen op de eerste dinsdag van de maand (of die maandag er voor).
-Op de avond van de vergadering wordt Kontakt naar de drukker gemaild.
-De gedrukte Kontakten zijn meestal in diezelfde week op donderdag aan het einde van de
dag bij de bezorgers.
-Het streven van de bezorgers is om Kontakt voor zaterdag 12.00 uur bij u te bezorgen.
-Heeft u vragen of opmerkingen, neem dan gerust contact op met de redactie!
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Nieuws van de ijsvereniging
Paaseieren zoeken 15 april 2017
Zaterdag 15 april 2017 hebben de kinderen uit Nieuw-Balinge verstopte
eieren gezocht op de heide en op het terrein van de ijsvereniging. Mede
door het mooie weer werd het een geslaagde middag en hebben de
kinderen hun best gedaan om zoveel mogelijk verstopte eieren te vinden.
Na afloop konden de kinderen in de kantine hun buikjes rond eten en drinken met een
worstenbroodje en een glaasje ranja. Alle kinderen gingen naar huis met zakken met
gevonden eieren en voor thuis nog een snoepzakje met lekkers. Volgend jaar rond Pasen is
er opnieuw eieren zoeken voor diegene die er deze keer niet bij kon zijn.
Uitslag paasverloting 2017
De verloting is mede mogelijk gemaakt door onderstaande sponsors:
Hilberink Bouw bedrijf
Patrick Kroezen
Bisschop en Assen natuursteen
Jumbo Vinke
Jumbo Mulder
Gerommekes Friet
Studio Tyara
Administratiekantoor Mol
Schonewille veetransport
R en R montage
Loonbedrijf Jansen
Hondenschool Carlos
Crewson Multimedia Producties
Welkoop Jager
Hilbrands bloemsierkunst
Tump Techniek
M.D. hout
Marianne Sneekes
Klaverjassen vooraankondiging
In september start er weer een nieuw seizoen klaverjassen. 1x per 2 weken op de
vrijdagavond. Wilt u gezellig een avondje uit, houdt u van klaverjassen? Kom gezellig mee
doen en misschien gaat u wel met een leuke vleesprijs naar huis. Het inleggeld is €4,- per
keer. Er wordt gekaart in een rookvrije ruimte.
Zie hieronder de uitslagen van afgelopen seizoen:
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Werken in de natuur
De vrijwilligersgroep van de ijsvereniging is weer regelmatig bezig met het verwijderen van
opslag op het heideveld. Voor degene die zin heeft ook de handen uit de mouwen te steken
voor het aantrekkelijker maken van de woon en leefomgeving, is van harte welkom om
mee te helpen. Heb je interesse om mee te helpen en wilt u weten op welke zaterdagen er
gewerkt wordt, neem contact op met Roelof Bisschop 06-50746052.
Nieuw bestuurslid gezocht
Op de aankomende Algemene ledenvergadering wordt er afscheid genomen van Aaldert
Span. Hierdoor ontstaat er een vacature binnen het bestuur. Ben je enthousiast en heb je
vrije tijd beschikbaar (en wellicht al ervaring in een bestuur) dan ben jij wellicht de juiste
man of vrouw (vanaf 18 jaar) waar we naar op zoek zijn. Het bestuur van de ijsvereniging
bestaat uit een prettige club mensen om je heen die allen betrokken zijn. Lid van het
bestuur is een nuttige en vooral ook erg leuke tijdsbesteding. Voor meer informatie kun je
contact opnemen met de voorzitter Roelof Bisschop, telefoonnummer 06-50746052.
Facebook
Sinds dit jaar heeft de ijsvereniging ook een Facebookpagina. Hier wordt u op de hoogte
gehouden van nieuws en evenementen die georganiseerd worden door de ijsvereniging.
Ook zullen er regelmatig foto’s geplaatst worden van de diverse activiteiten. Bent u in het
bezit van foto’s die u graag geplaatst wil zien op de Facebook pagina? Meld het dan bij een
van de bestuursleden.
https://www.facebook.com/Ijsvereniging-Nieuw-Balinge
Met vriendelijke groeten,
Bestuur van de ijsvereniging Nieuw-Balinge
________________________________________________________________________

Ingezonden verhaal; Een oude plek
Alleen maar zand. Een schier eindeloze vlakte langs zo’n drukke weg.
Helemaal leeg. Jongens die voetbalden, onbewust van wat zich daar
had afgespeeld.
Ik reed er langs en voelde een rilling over mijn rug gaan. Zo lang geleden, dat ik
hier in diep verdriet zat, elke avond. In een ziekenhuiskamer waar de hitte van de dag nog
hing. Het was de heetste zomer van de vorige eeuw. Al mijn smeken of papa een kamer op
de schaduwkant kon krijgen. Het hielp niet. Drie maanden lang lag hij daar te hoesten,
steeds benauwder. Soms kon ik hem bijna niet meer verstaan, als hij iets vroeg. Zijn stem,
die steeds zwakker werd.
Ach papa, nu ben ik een oude vrouw en kan je soms nog zo missen. Zoals we samen zaten
te tekenen. ’s Avonds een eindje langs de Dommel liepen. Je luisteren als ik piano speelde.
Ik hoor nog je stem, als je vroeg: ’Hè ja Xan, die laatste nog eens?’ En dan speelde ik zo’n
lichte wals voor je.
Ik kon het niet geloven toen je er niet meer was. Dat je huid koud was, toen ik je een kus
gaf op je wang. Mijn kinderen legden kleine bosjes hei op de kist, die ze zelf geplukt
hadden. Voor opa. Ik hield ze dicht tegen me aan.
Wanneer ik nu langs die drukke weg rijd, zie ik een reeks nette villa’s. Maar voor mijn
geestesoog verrijst nog steeds dat koude, hoge ziekenhuis. Op die oude plek.
Maar vaak voel ik je nog om me heen. Het is goed.
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Alexandra van’t Veer
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De Rijdende Popschool
Op 31 maart 2017 was de eerste kennismakingsles met de Rijdende Popschool. Hier
kwamen heel wat kinderen op af. Een supergoed initiatief. Een muziekschool die heel
Drenthe en Groningen bij langs gaat om elk kind de kans te geven om muziek te maken. Al
kun je geen noot lezen, je bent van harte welkom.
Uiteindelijk zijn er na deze kennismakingsles 5 kinderen uit Nieuw-Balinge over gebleven
die muziek wilden blijven maken. Bart Bouwmeester (drum), Dominique Hallink
(zang/gitaar), Sofie Hallink, (keyboard/zang), Tessa Hilberink (gitaar/zang), Demi Mulderij
(keyboard/zang). Onder leiding van hun bandcoach Jordy zijn zij 11 weken lang elke
vrijdagmiddag in het dorpshuis flink aan het oefenen geweest. Geen van allen had ooit een
instrument bespeeld of door een microfoon gezongen.
17 juni jl. kregen de ouders en een heleboel ander publiek eindelijk te horen wat ze in die
11 weken geleerd hadden. Om half 12 ‘s ochtends vertrokken we richting Martiniplaza in
Groningen. De kinderen waren zenuwachtig en de ouders misschien nog wel ietsje meer.
Hier moest de band 2 nummers ten gehore brengen op het Echt Erik Festival. Deze middag
traden alle bandjes van de Rijdende Popschool op.
Na een lange middag wachten, workshops en andere bandjes luisteren was het de beurt
aan de Nieuw-Balingse popschool.
‘Sexy als ik dans’ van Nielson en ‘Stitches’ van Sean Mendes kwamen uit de speakers.
Superknap wat deze vijf in 11 weken tijd geleerd hebben. Kanjers zijn het.
De laatste les is inmiddels geweest, maar het is de bedoeling om na de zomervakantie de
draad weer op te pakken. Er is altijd ruimte voor nog meer kinderen en volwassenen om
mee te doen. Misschien kunnen we hier nog wel een band vormen.
Een hele trotse ouder
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Nieuws van de Meester Sieberingschool, groep 8
Ik ben Yannick,
ik ben 12 jaar oud. Mijn hobby’s zijn voetballen en
mountainbike .
Ik ga volgend school jaar naar de Harm Smeenge, mijn
niveau is basis beroeps met LWOO (leerweg
ondersteuning). Ik heb er veel zin in om naar de Harm
Smeenge te gaan, alleen ik heb geen zin in het
huiswerk. Ik zal van de meester Sieberingschool het
voetballen met de kinderen van de school en mijn
vrienden van deze school wel erg missen. Het leukste
van mijn basisschooltijd vond ik de pauzes met voetbal.
Groetjes Yannick
Hallo ik ben Milan.
Ik ben 12 jaar. En hou van Voetbal/Computeren.
Ik ga naar de Groene Driehoek in Hoogeveen.
Naar het niveau Tl/Havo
Ik heb er zin in, maar niet het huiswerk.
Het leukst op de basisschool vond ik de pauzes met het
voetbal.
Toedeloe!! Milan

Links = Milan rechts = Yannick

Hoi ik ben Sydney Booij.
Ik ben 11 jaar en mijn hobby is muziek luisteren.
Ik ga naar DE GROENE DRIEHOEK.
Mijn niveau is tl/havo .
Ik heb geen zin zoveel huiswerk en al dat alleen
fietsen. Het leukste van deze school vond ik mijn
eerste kamp.
Ik heb wel veel zin in al dat fietsen met kinderen uit
mijn klas. Ik ga ook iedereen uit mij klas missen en
de meesters en juffen.
Groetje Sydney

Hallo!
Ik ben Tristan Sallomons en ik ben 12 jaar
Ik ga naar De Groene Driehoek en ik ga VWO niveau
doen.
Het lijkt me een leuke school, maar ik heb geen zin in
huiswerk
Mijn leukste moment is mijn eerste keer op kamp.
Ik ga de hele klas missen en natuurlijk de school met
de juffen en meesters.
Links = Sydney rechts = Tristan
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Doei Tristan
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Hallo, ik ben Denise,
ik ben 13 jaar en mijn hobby’s zijn paardrijden en
leuke dingen met mijn vriendinnen doen.
Ik ga volgend jaar naar Eduwiek, ik doe het niveau
Basis- kader. Ik heb er super veel zin in de nieuwe
school. Ik ga vooral Merle en mijn andere vriendinnen
missen. Ik hoop dat iedereen veel plezier heeft op de
Meester Siebring School.
Liefs Denise
Hoi ik ben Merle,
ik ben 12 jaar en mijn hobby is met vriendinnen leuke
dingen doen. Ik ga volgend jaar naar de Groene
Driehoek, mijn niveau wat ik daar ga doen is Tl/Havo.
Ik heb er erg veel zin in om naar de brugklas te gaan.
Ik ga vooral Denise en mijn andere vriendinnen
missen…
Ik hoop dat iedereen op de Meester Siebering veel
plezier beleefd op deze school en tot de volgende
keer.
Liefs Merle…
rechts = Denise links = Merle

________________________________________________________________________
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Een kunstenaar in ons dorp
Henja Kerkhof is kunstenaar en woont in NieuwBalinge. Ze zou het leuk vinden als haar
dorpsgenoten hier vanaf weten.
Er is een grote overzichtstentoonstelling waar ze
haar schilderijen van 1x2 meter en van 2x2
meter laat zien.
Het is gratis te bezichtigen op woensdag,
donderdag en zaterdag van 13.00 - 17.00 uur.
van 1 juli t/m 2 september.
Zie hieronder de uitnodiging.
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Recept: Biefspiesjes
Ingrediënten
1 schaal biefstuk (ca. 325 g)
4 el olijfolie
2 tenen knoflook (geperst)
3 tl Provençaalse kruidenmix
1 courgette (in 8 plakken)
1 rode paprika (in 8 stukken)
1 ui (in 8 parten)
1 bakje basilicum ((15 g), alleen de blaadjes)
1 bakje Griekse yoghurt (naturel (150 g))
Bereiden
Snijd de biefstuk in 16 stukjes, dep droog en bestrooi met peper en zout. Schenk de olie in
een kom en voeg 1 teen knoflook toe. Voeg de biefstuk en 2 tl Provençaalse kruidenmix
toe. Schep om.
Snijd de courgetteplakken doormidden. Rijg de biefstuk, courgette, paprika, ui en basilicum
aan de satéstokjes.
Snijd de rest van het basilicum fijn. Meng met de yoghurt, de rest van de knoflook en
Provençaalse kruiden en peper en zout naar smaak. Gril de spiesjes ca. 4 min. op de
barbecue.
U kunt de spiesjes op de dag zelf al maken. Bewaar afgedekt in de koelkast.

Recept: Sinaasappel-biercocktail
Ingrediënten
50 ml sinaasappellikeur (slijter)
2 ijsblokjes
50 ml verse sinaasappelsap
2 flesjes witbier (ijskoud)
Bereiden
Verdeel de sinaasappellikeur, ijsblokjes en
sinaasappelsap over 4 glazen. Roer door.
Houd de glazen schuin en schenk in elk glas
een 1/2 flesje witbier.
________________________________________________________________________

Wilt u ook adverteren in Kontakt?
Dat kan!
Mail naar redactiekontakt@outlook.com
Dorpsblad Kontakt 2017
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Matthijs Vissia beoefent een bijzondere sport…

Zeilen

Matthijs Vissia (9 jaar) woont aan de Hullenzandweg 6 samen met zijn vader, moeder en
zusje Anouk.
Wat doe je voor sport en kun je hier wat over vertellen?
Matthijs doet aan zeilen. Hij vertelt: “Je zit in een boot met een zeil en er moet genoeg
wind zijn. Als er geen wind is, dan lig je stil. Met zeilen moet je aan een schoot trekken,
wat aan het zeil vast zit. Ook moet je met het roer sturen. Je kan alle kanten op varen,
maar niet tegen de wind in. Dan moet je er kruisend heen.” Tijdens zijn uitleg noemt hij
termen als ‘gijpen’ en ‘overstag’. Beide is een soort van keren. Gijpen is keren met de wind
mee en overstag is tegen de wind in.
Hoe ben je op het idee gekomen om te gaan zeilen?
Matthijs zegt: “Als ik nu een grapje mag maken, dan zeg ik dat mijn ouders me hebben
gedwongen.” Matthijs is vaak samen met zijn ouders en zusje op de woonboot aan het
Zuidlaardermeer. Daar hebben ze een zeilbootje die zijn opa ooit gemaakt heeft en waar
zijn vader ook nog in gevaren heeft. Het varen in het zeilbootje vond Matthijs leuk.
Daarnaast zit het zeilen in de familie, want zijn ouders en andere familieleden hebben
gezeild of zeilen nog.
Hoe lang doe je het al?
Vanaf dat Matthijs drie jaar oud is zeilt hij al, maar sinds 2,5 jaar zeilt hij echt. Eerst kreeg
hij training van zijn vader en sinds maart dit jaar zit hij bij een zeilvereniging. Deze
vereniging zit ook aan het Zuidlaardermeer en heet Zeilvereniging Zuidlaardermeer.
Matthijs zit in groep C. Deze groep bestaat uit 8 personen (ook zijn zusje doet sinds kort
aan zeilen en zit bij Matthijs in de groep).
Waar doe je het en hoe vaak?
Bij de zeilvereniging is er iedere week training of een wedstrijd. De training is op zaterdag
en de wedstrijden zijn het hele weekend. Het hele jaar door is er training met uitzondering
van de maanden december, januari en februari.
Doe je ook aan wedstrijden?
Matthijs vertelt dat hij aan één wedstrijd heeft meegedaan. Dit was leuk, maar ook
spannend. Er stond een harde wind, het regende en hagelde. Gelukkig voer zijn vader met
een sloep in de buurt. Matthijs heeft de wedstrijd ondanks de slechte
weersomstandigheden uitgevaren en heeft daarom nu extra getraind op varen met harde
wind. Het weekend van 1 en 2 juli heeft hij weer een wedstrijd en Matthijs heeft er zin in.
Bij een wedstrijd krijg je een sticker met een route mee. Deze route moet gevaren worden.
Zo’n route duurt ongeveer 1,5 uur en is ongeveer 8 km lang. Matthijs zegt: “Als je aan het
varen bent lijkt het minder lang.”
Wat heb je nodig voor het zeilen?
In het begin heeft Matthijs een bootje geleend van de zeilvereniging. Nu heeft hij een eigen
trainingsboot. Matthijs vaart in het type boot ‘Optimist’. Dit is een éénmans boot van
ongeveer 2,5 meter lang. Als Matthijs het echt een leuke sport vindt, dan gaan zijn ouders
op zoek naar een wedstrijdboot. Want een trainingsboot is zwaarder en degelijker (hij moet
tegen een stootje kunnen), waardoor hij minder snel is dan een wedstrijdboot. Naast de
boot heb je het volgende nodig: een zwemvest, een jollenbroek (een soort regenbroek),
een shorty (dat is een wetsuit met korte pijpen), een drytop (regenjas die volledig dicht
kan) en zeillaarsjes of waterschoenen.
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Ben je weleens over boord gevallen?
Matthijs vertelt dat hij weleens met zijn vader heeft geoefend, zodat hij weet wat hij moet
doen als hij over boord valt. In het echt is dit nog nooit gebeurd. Wel heeft hij een keer
water geschept, waarna hij moest hozen.
Zijn er verder belangrijke dingen om te weten over het zeilen?
Matthijs vertelt dat er in 100 landen 150.000 Optimisten zijn. Daarnaast weet hij te
vertellen dat er verkeersregels op het water zijn:
Bakboord heeft altijd voorrang op stuurboord.
Vrij voor gaat voor vrij achter (dus je moet om elkaar heen inhalen).
Wanneer de boten elkaar overlappen bij het inhalen heeft de lij-kant voorrang.
Kan iedereen deze sport beoefenen?
Iedereen die mobiel is kan het zeilen leren.
Waar kunnen de lezers meer informatie vinden over de zeilvereniging?
Op www.zvzuidlaardermeer.nl
Tijdens het interview kwamen we erachter dat zeilen niet zo simpel is als het lijkt. We
vinden het erg knap van Matthijs dat hij zo’n moeilijke sport onder de knie heeft en we
willen hem voor de toekomst veel succes wensen!
R.

Een foto van Matthijs, in actie op het water!
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Voorlopig programma Zomerfeest 2017.
Wijzigingen voorbehouden!
Alvast een tipje van de sluier, tijden enz. in ons
programmaboekje!
Dinsdag 1 augustus 2017
Western dorp bouwen!
20.30 uur: Film draaien buiten op groot scherm! Gezinsfilm neemt u allemaal een stoeltje
of kleedje mee om op te zitten.
Woensdag 2 augustus 2017
9.00 uur: Vissen in de ijsbaan o.l.v. Roelof Koekoek.
13.30 uur: Optocht naar het feestterrein in wild west stijl!
In het Wilde westen dorp diverse spelletjes spelen.
Jacqueline Zwiebel creatief.
Country duo EL JACKSON
Rad van Fortuin!
Eetwedstrijd met live stream.
Rodeo paard, luchtkussens en rodeostier!
20.00 uur: Bonte avond in de ronde zaal met DJ Patrick.
Donderdag 3 augustus 2017
13.30 uur: Bingo voor de kinderen.
13.30 uur: Jeu de boules toernooi.
20.00 uur: Bingo en Klaverjassen.
22.00 uur: Spooktocht.
Vrijdag 4 augustus 2017
Super leuk kinderfeest!
18.30 uur: Obstakel Run!
DJ Patrick
5 – 9 – 13 km. Opgeven kan al!
Zaterdag 5 augustus 2017
13.30 uur: SPEL Volleybal in het water!
13.30 uur: Kinderen in huifkartocht door het dorp verkleed als cowboy of indiaan.
Samen afsluiten in het Westerndorp!
Met gezellig hapje en drankje!
22.00 uur: FOR R3AL live in de ronde zaal! Entree twee munten!
Organisatie Dorpshuis “De Heugte”
Tot en met 15 jaar gratis toegang!
Zondag 6 augustus 2017
14.00 uur: Fietstocht.
Samen fietsen we het zomerfeest uit! Bij binnenkomst samen genieten van een
borrelplank!
Sluiting Zomerfeest 2017!
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Een terugblik op de Wandel 4 daagse 2017
Wij, als organisatie van de wandel 4 daagse, kunnen terug kijken op
een leuk en sportief evenement met een mooi aantal deelnemers van 90
personen. Ook het weer heeft zich van zijn goede kant laten zien,
zonnig en droog en met heerlijke temperaturen.
We hadden als thema dit jaar:
spreekwoorden en gezegden, waarbij we bij elke
versnapering een spreekwoord hadden bedacht. De
kinderen konden op de 1e avond een tekening
meenemen en hieruit zoveel mogelijk
spreekwoorden proberen te vinden. Voor diegene
die het meeste had gevonden was er een prijsje te
verdienen. Er waren meerdere inzendingen met
hetzelfde aantal en hieruit hebben we geloot. Een
lekkere zak met spekkies (De kat op het spek
binden) ging naar: Dominique en Sophie Hallink.
De 1e avond ging de route via het bungalowpark/Meeuwenweg, daarna door het bos naar
het munitiekamp, waar Natuurmonumenten het terrein openstelde en er een ronde over
het terrein werd gelopen. Voor diegene die er nog nooit waren geweest een mooie
gelegenheid om er eens een kijkje te nemen. Na afloop was er een appeltje voor de dorst,
aangeboden door Jumbo Vinke!
De 2e avond ging de route langs het
Mekelermeer, wat altijd een prachtig stukje
natuur is om te wandelen. Na afloop was er
een heerlijk verfrissend ijsje bij “Bi’j Oons”.
De 3e avond ging de route langs de ijsbaan
en daarna de heide op in het “Mantingerveld”
en de lange route ging ook nog over de
zandvlakte van het “Mantingerzand”. Een heel
afwisselende route van heide, bos en
zandverstuiving. Het is gelukkig goed weer
gebleven die avond.
De laatste avond was er een wandel/puzzel
tocht door het dorp. Onderweg waren verschillende opdrachten op te lossen, waarbij er nog
even flink moest worden nagedacht. Na afloop was er een bakje met heerlijke kipnuggets
en een frikandel, voor de deelnemers, te halen
bij het Dorpshuis “De Heugte”, waar je
natuurlijk als de kippen bij moest zijn! Ook
konden de kinderen nog even heerlijk spelen
op de stormbaan en de wat kleinere kinderen
op het springkussen, wat aanwezig was in het
kader van de nationale buitenspeeldag. Dit
was in samenwerking met Plaatselijk Belang
en dorpshuis “De Heugte”.
Kijk ook eens op onze Facebookpagina en de
website van Nieuw-Balinge voor de foto’s.
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Bedankt voor jullie deelname en hopen een ieder volgend jaar weer te zien. We gaan er
ook dan weer een leuk evenement van maken.
Wij danken voor een sponsoring/bijdrage:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De vrijwilligers die ons hebben geholpen met het lopen en uitzetten van de routes,
het zitten bij een post of op wat voor manier dan ook.
De meester Sieberingschool.
Plaatselijk Belang.
Dorpshuis “de Heugte”
Koffie en theehuis Bi’j Oons
Strijker en Strijker
Lisanne Kroezen, uw thuiskapster.
Do Terra, Janny Schonewille
Jumbo Vinke Westerbork
M&D hout
AB Oost
Natuurmonumenten

________________________________________________________________________

Zomerfeest 2017
Beste inwoners,
Aan het einde van deze maand starten we alweer met het
zomerfeest. Het is voor ons best spannend nu het niet in de
bouwvakvakantie valt. Wordt het drukker of juist niet, we wachten
het af?
Wat we wel weten is dat we voor de kinderen een dagje extra plezier in gaan vullen. Op
dinsdag 1 augustus gaan we een Western dorp bouwen waar ze dan de verdere week van
kunnen genieten. Western is het thema van het zomerfeest 2017, we hopen dan ook dat
alle kinderen leuk verkleed mee doen aan de optocht op woensdagmiddag en dat er veel
cowboys en indianen aanwezig zullen zijn?
In het begin van deze maand komen “onze” vrijwilligers weer bij u huis aan huis voor de
vrijwillige bijdrage aan het Zomerfeest. We hopen op uw aller medewerking. Samen
proberen we er dan weer een leuk feest van te maken. Het programmaboekje ontvangt u
tijdig in de brievenbus.
We hoopten dat een groep mensen van de Scouting, de kinderen zouden kunnen
begeleiden bij het bouwen van het Westerndorp, maar die gaan die week allemaal op
kamp. Dus mochten er vaders of opa’s zijn die het leuk vinden samen met de kinderen een
Westerndorp te bouwen, dan horen wij dat graag. Samen met jullie leren de kinderen er
dan ook nog wat van.
Dinsdag 1 augustus vanaf 10.00 uur maken we de start met het bouwen van een mooi
Westerndorp, wie doet er gezellig mee?
Met vriendelijke groet en tot ziens!
Stichting Zomerfeest
Dorpsblad Kontakt 2017
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Activiteitenkalender juli / augustus / september

JULI
5 juli

Oud papier

12 juli

Infoavond glasvezel in de Heugte

AUGUSTUS
1-5 augustus

Zomerfeest

4 augustus

Obstakelrun

10 augustus

Feestweek Bingo

26 augustus

Bingo

28-30 augustus

Vakantie Bijbel Club

SEPTEMBER

34

16 september

Gezondheidsmarkt de Heugte

20 september

Oud papier

30 september

Bingo
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Huisartsen
Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur:
• Huisartsenpraktijk Ettenheim Noordscheschut
Mevr. Dahler/Mevr. Damman
Tel. (0528) 34 12 28
• 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 2017
Chr. Geref. Kerk Nieuw-Balinge
● Zondag 9 juli
9.30 uur Ds. W. van Benthem
14.30 uur Ds. W. van Benthem
● Zondag 16 juli
9.30 uur Ds. W.W. Nijdam
14.30 uur Ds. W.W. Nijdam
● Zondag 23 juli
9.30 uur Ds. J.W. Schoonderwoerd
14.00 uur Ds. J.W. Schoonderwoerd
● Zondag 30 juli
9.30 uur Ds. H.J.Th. Velema
14.30 uur Ds. H.J.Th. Velema
● Zondag 6 augustus
9.30 uur Ds. L.W. van der Meij
14.30 uur Ds. L.W. van der Meij
● Zondag 13 augustus
9.30 uur Ds. B. de Graaf
14.30 uur Ds. B. de Graaf
● Zondag 20 augustus
9.30 uur Ds. H.H. Klomp
14.30 uur Ds. H.H. Klomp
●Zondag 27 augustus
9.30 uur Ds. H.J.Th. Velema
14.30 uur Ds. H.J.Th. Velema
● Zondag 3 september
9.30 uur Ds. C. Bos (VHA)
14.30 uur Ds. J. de Bruin
Wijzigingen voorbehouden. In de ochtend is er
oppas voor de kleinsten in het jeugdgebouw ‘Het
Anker’.

Preekrooster 2017
Ned. Hervormde Kerk Nieuw-Balinge
● Zondag 9 juli
10:00 uur ds. N. Noorander (Onstwedde)
19:00 uur ds. P. Vermeer (Wezep)
● Zondag 16 juli
10:00 uur dr. C. v. Sliedregt (Nunspeet)
19:00 uur dr. C. v. Sliedregt (Nunspeet)
● Zondag 23 juli (begin zomervakantie)
10:00 uur prop. F. Pierik (t Harde)
19:00 uur ds. J. Hoekman (Urk)
● Zondag 30 juli
10:00 uur ds. H. v. Ginkel (Goes)
19:00 uur prop. H.J. van der Wal (Groningen)
● Zondag 6 aug.
10:00 uur ds. H. Born (Rouveen)
19:00 uur ds. H.A. v.d. Pol (Wierden)
● Zondag 13 aug.
10:00 uur ds. F.J.K. v. Santen (Kampen)
19:00 uur ds. J. Veldhuijzen (Putten)
● Zondag 20 aug.
10:00 uur ds. J. den Dikken (Nunspeet)
19:00 uur ds. A.D. Goijert (Nijkerk)
● Zondag 27 aug.
10:00 uur ds. D. Boers (Nieuw Beijerland)
19:00 uur ds. J.K.M. Gerling (Wapenveld)
● Zondag 3 sep. (VHA einde zomervakantie)
10:00 uur ds. J .W. Goossen (Vriezenveen)
19:00 uur ds. H. Born (Rouveen)
Wijzigingen voorbehouden. In de ochtend is er
oppas voor de kleinsten in de consistorie bij de
kerk.

Gym 55+ers in Dorpshuis de Heugte
Dinsdag van 9.15 uur tot 10.00 uur,
Loop gerust eens binnen!

Koersbal in Dorpshuis de Heugte
Woensdag van 9.30 uur tot 11.30 uur.
Nieuwe leden zijn welkom!
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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
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Ophaalschema containers
05-07 ORANJE 26-07 GROEN
12-07 GROEN 02-08 ORANJE
19-07 ORANJE 09-08 GROEN
25-07 GRIJS
16-08 ORANJE

22-08 GRIJS
23-08 GROEN
30-08 ORANJE
06-09 GROEN

Oud Papier
Oud papier wordt opgehaald door de mr.
Sieberingschool op 5 juli, 20 september, 15
november.
Vanaf 18.30 uur wordt het oud papier met een
pers/kraakwagen opgehaald. Het verzoek om
het papier gebundeld, in dozen of in de daarvoor
bestemde container, aan de weg te zetten. De
handvatten van de container naar de weg toe
zetten. Voor de Breistroeken geldt; het papier
langs de hoofdroute zetten!
Politie
Bureau Hoogeveen
Griendtsveenweg 5, Hoogeveen
Postbus 107, 9400 AC Assen
Geopend: ma t/m za 9.00 – 17.00 uur
vrijdagavond tot 21.00 uur.
Bureau Beilen
Ettenstraat 9, Beilen
Postbus 107, 9400 AC Assen
Geopend: ma t/m vrij 9.00 – 17.00 uur
Telefoonnummer: 0900 88 44
Alarmnummer: 112
Meld Misdaad Anoniem: 0800 70 00
Voor aangifte via internet, contact met
wijkagent etc.: www.politie.nl
Trombosedienst
Iedere dinsdagmorgen in Dorpshuis de Heugte.

Contactgegevens Humanitas
• Midden-Drenthe
midden-drenthe@humanitas.nl
• Zuid-Drenthe
zuid-drenthe@humanitas.nl
• Tel. (0528) 27 79 92 | www.humanitas.nl
Ophalen grof vuil of container stuk?
Gemeente Midden Drenthe: (0593) 53 92 22
Grof vuil brengen naar: Milieustraat Beilen,
Eursing 2a: maandag gesloten, dinsdag en
vrijdag geopend van 8.00-12.00 en 13.0015.00, woensdag en donderdag geopend van
12.30 tot 15.00, zaterdag geopend van 8.00 tot
12.00.
www.middendrenthe.nl > Afvalwijzer

Belangrijke telefoonnummers
Ziekenhuis Hoogeveen
(0528)
Diaconessenhuis Meppel
(0522)
Ziekenhuis Emmen
(0591)
Ziekenhuis Assen
(0592)
UMCG Groningen
(0503)
Isala klinieken Zwolle
(0384)
Martini Ziekenh. Groningen (0505)

28
23
69
32
61
24
24

62
33
19
55
61
50
52

22
33
11
55
61
00
45

Zorginstellingen:
Derkshoes Westerbork
Altingerhof Beilen
Weidesteyn Hoogeveen
WZC Beatrix Holl.veld
Jannes v/d Sleedenhuis Hgv
De Westerkim Hoogeveen
WZC Olden Kinholt Hgv

33
53
28
34
26
26
26

33
53
61
82
69
40
32

66
00
11
48
44
38
88

(0593)
(0593)
(0528)
(0528)
(0528)
(0528)
(0528)

Aanvang om 10.15 uur, tot de laatste cliënt
geweest is.

AED-kastjes
Wanneer u een AED-kastje nodig heeft, belt u
112. De meldkamer roept dan mensen uit NieuwBalinge op die bevoegd zijn om de AED te
bedienen.

Uitvaartvereniging Nieuweroord e.o.
• Uitvaartnummer: (06) 54 37 71 80
(24 uur per dag bereikbaar)
b.g.g. (0528) 34 38 37

Draagt Elkanders Lasten (DEL)
Wilt u bij een overlijden, of indien u zich wilt
aanmelden als nieuw lid (inwonende kinderen
vanaf 21 jaar), contact opnemen met:

• Uitvaartverzorg(st)er:
mevr. E. Otten / dhr. P. van Slochteren

Peter Kroezen
Meeuwenweg 5
Nieuw-Balinge
Tel. (06) 52 40 79 66
E-mail: peter.kroezen@crewson.nl
______________________________________
Buurtpreventie App

• Penningmeester/Ledenadministratie:
dhr. H. Mulderij, Molenweg 30, 7936 PB
Tiendeveen. Tel. (0528) 76 40 00
• Voor vragen of doorgeven van wijzigingen:
info@uitvaartvereniging-nieuweroord.nl
• Informatie over de vereniging:
www.uitvaartvereniging-nieuweroord.nl
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Wilt u lid worden van de buurtpreventie
WhatsApp groep? Neem contact op met Martin
Wind: 06-30939420
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OBS Meester Sieberingschool

Kindcentrum Siebering (0-12 jaar)

Haarweg 27 – Tel. (0528) 32 13 55

Zoekt u opvang voor uw kinderen of wilt u
uw peuter voorbereiden op school dan
kunnen jullie terecht bij kindcentrum
Siebering.

e-mail: info.sieberingschool@obomd.nl
Schoolfonds
Het Schoolfonds van de meester Sieberingschool in
Nieuw-Balinge, is opgericht op 6 september 1979.
De leden van het schoolfonds zijn mensen die de
meester Sieberingschool een warm hart toedragen
en daarom jaarlijks een financiële bijdrage geven
die ten goede komt aan de leerlingen. In
september/oktober wordt de jaarlijkse
ledenbijdrage opgehaald. Bent u geen lid en wilt u
dit wel graag worden, meldt u zich dan aan bij één
van de bestuursleden of bij de vertegenwoordiger
van het schoolteam.
Bestuursleden:
Voorz. Albert Wielink
Penn. Raymond Peters
Secr. Esther Bodewes
Lid
Manuela Mulderij
Lid
José Post
Lid
Ria Schoemaker
Lid
Wout Strijker
Vertegenwoordiger van het
Susan de Graaf

Tel. (0528) 32 13 23
Tel. (0528) 32 18 09
Tel. (06) 13 94 14 52
Tel. (0528) 22 12 51
Tel. (0528) 32 13 54
Tel. (0528) 32 07 61
Tel. (06) 51 35 23 48
schoolteam:
Tel. (0528) 32 13 55

S.V. Nieuw-Balinge

Op maandag-, woensdag- en vrijdagmorgen
van 8:30-11:30 is er peuteropvang voor
peuters van 2 tot 4 jaar. Op deze ochtenden
bereiden wij jullie peuters spelenderwijs
voor op de basisschool. We spelen in de
speelhoeken, we gaan knutselen, lezen een
boekje en zingen liedjes in de kring en leren
samen spelen. Een paar keer per jaar doen
we activiteiten met groep 1 en 2 van de
basisschool. Zo hebben de peuters een fijne
doorgaande lijn naar de basisschool en
maken we de overstap zo fijn mogelijk.
Naast deze peuterochtenden bieden wij ook
kinderopvang aan. Zo kan er voor de
peutergroep aan al eerder gespeeld worden
of na tijd een broodje gegeten worden. Ook
op andere tijden/dagen en in de vakanties
kan uw kind komen spelen bij ons. Elke dag
na 14:00 uur is er buitenschoolse opvang
mogelijk.
Kijk voor meer informatie op
www.kitsprimair.nl of kom eens gezellig
langs voor informatie en neem een kijkje.
Jeugd- en tienersoos

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

Vrijdag; Jeugdsoos, vanaf 16 jaar en ouder.
• Vanaf 21.00 tot 24.00

Openingstijden dorpshuis de Heugte

S.V. Nieuw-Balinge

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Vrijdag
Keuken
Zaterdag
Keuken Bingo
Zondag
Keuken

De voetbalvereniging van Nieuw-Balinge
heeft een gezamenlijke jeugdafdeling met
Witteveen: WNBC ’09. Er zijn 8 jeugdteams.
Tevens zijn er 2 herenteams en 2
damesteams.

09.00
09.00
09.00
16.30
16.30
22.30
20.30
17.00
17.00

–
–
–
–
–
–
–
–
–

12.00
12.00
12.00
20.00
19.00
01.30
23.30
21.00
19.30

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Zaterdag; Tienersoos, vanaf basisschool tot
16 jaar.
• Vanaf 20.00 tot 23.00
Er wordt géén alcohol geschonken!

Voor meer info kunt u zich wenden tot het
bestuur:
Evelien Sok (voorzitter)
Inge Tump (afdeling jeugd)
Snacks kunnen op vrijdag en zondag ook telefonisch Winfred Sallomons (wedstrijdsecretaris)
besteld worden: (0528) 32 13 00.
Harry Hurink (penningmeester)
Netty Jager (ledenadministratie)
Verder is het dorpshuis op alle dagen geopend op
Miranda Schutte (scheidsrechtercoördinator)
afspraak, voor diverse activiteiten.
Lo Dijkstra (leden)
Website: www.svnieuw-balinge.nl
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GJVV
Bestuur:
Voorz. Evelien Sok
Penn. Fia Jager
Secr. Delia Slomp
Lid
Heidi Koekoek
Lid
Mariska Schonewille
MAANDAG; Volleybal
Dames recreanten 3 en 4
DINSDAG; Volleybal
Herenvolleybal (16+)
WOENSDAG; Volleybal
Dames Recreanten 1
DONDERDAG; Volleybal
Dames Recreanten 2
DONDERDAG: gymnastiek
1e groep, vanaf 4 jaar
2e groep
3e groep

Welzijnswerk Midden-Drenthe
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.

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

32
32
32
32

14
12
10
10

82
24
11
24

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

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.
-U kunt ons bellen van maandag tot en met
donderdag van 08.30 – 17.00 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:
Op maandag tot en met donderdag van
08.30 – 12.00 uur:

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!

*Karspelstraat 5, 9411 ND Beilen
*Stuurboord 1, 9422 HT Smilde
*Burg. v. Weezelplein 10, 9431 AG
Westerbork

Kapsalon Priscilla
Tel. (0528) 32 16 44
Dinsdag, donderdag en vrijdag geopend van 8.30
tot 18.00. Tussen 12.00 en 13.00 gesloten.
Zaterdag geopend van 8.00 tot 13.00.

Plaatselijk Belang ‘de Vooruitgang’
Het bestuur vergadert maandelijks en 1 keer
per jaar wordt een ledenvergadering
gehouden, waarin verslag wordt gedaan van
de activiteiten van het afgelopen jaar.

Elke 1e dinsdag van de maand knippen zonder
afspraak tussen 18.00 en 19.30!

Vindt u dat het belang van uw dorp, ook uw
belang is, word dan lid. De contributie
bedraagt slechts €7,- per jaar. U kunt zich
opgeven bij de secretaris, via
secretaris.pb@nieuwbalinge.eu.

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

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

Openingstijden winkel:
Maandag
Dinsdag t/m donderdag
Vrijdag
Zaterdag

09.00 tot
08.00 tot
08.00 tot
08.00 tot

18.00 uur
18.00 uur
17.30 uur
16.00 uur

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

Maandag: overdag en ‘s avonds
Dinsdag: overdag en ‘s avonds
Woensdag: overdag
Donderdag: overdag
Vrijdag: overdag
Behandeling op afspraak.
Anne Hekker; IJzer en metalen
IJzer en metalen, Anne Hekker komt het
halen! Het kan ook gebracht worden.
Melkbussen, accu’s, fietsen, kabel,
aanhangwagens enz.

Nieuwe leden zijn altijd welkom!
Website Nieuw-Balinge
www.nieuwbalinge.eu
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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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