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MAART 2019    51ste JAARGANG, NR. 3    

 
 

Colofon 
 
Redactie 
Evelien Sok   (06) 13 86 00 18 

Karin Gils                         (06) 30 68 49 46 
Mellanie van den Bosse (06) 28 99 16 80 
 

Kopijadres 

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

 
Bezorging 
Dorp   : Familie Jager     (0528) 78 50 54 

De Breistroeken : Familie Koekoek (0528) 32 10 24 
 
IBAN nummer 

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

 
Belangrijke punten voor het inzenden van kopij: 
 
- 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. 

Voorwoord 

 
 

 
 
 

 
 
In deze editie van Kontakt leest u 

onder andere:  

 
 
 
 
Nieuws van Bi’j Oons in een nieuwe            

lay-out. 
 

Een geslaagde bingoavond van 
jubilerend GJVV. 
 

De kleuters zijn naar een voorstelling 
geweest in de bibliotheek. 

 
U kunt weer gezellig meedoen aan de 
paaswandeling en -brunch. 

 
Teun Moret vraagt om uw lege flessen. 

 
De jeugdsoos organiseert een gezellige 

carnavalsavond. 
 
Deze keer 2 dieren in huisdier van de 

maand. 
 

Volleybalnieuws van GJVV. 
 
Weer een heerlijk recept. 

 
 

 
 
En… nog veel meer,  

 
veel leesplezier! 
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Het raadselspel 
 
De prijsvraag voor de maand februari luidde als volgt:  

 

Het juiste antwoord is:  
De vijfde zus is aan het schaken met 

Kate. 
 
We hadden 11 inzenders met het juiste 

antwoord, maar de winnaar van deze 
maand is: Bert Eefting. 

 
Van harte gefeliciteerd! De prijs komt snel 
jouw kant op. 

 
 

De opdracht voor de maand maart is om de code te kraken. 
 

Wat is de code van de kluis? 

 
 
  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Het antwoord op het raadsel kunt u mailen naar: redactiekontakt@outlook.com of inleveren 
op het kopij adres (Verlengde Middenraai 53a te Nieuw-Balinge), onder vermelding van uw 

naam en adres.  
 
Onder de goede inzendingen zullen we een leuke/lekkere prijs verloten en bezorgen bij de 

prijswinnaar. In de volgende editie van Kontakt ziet u de oplossing en vertellen we u wie de 
prijswinnaar is geworden.  
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Paardrijden in het Mantingerveld 
 
Ook dit jaar weer lekker met je 

paard door het natuurgebied? 
Dat kan. Natuurmonumenten 
biedt ruiters en menners de 

mogelijkheid om in het Mantingerveld te rijden. We werken daarbij samen met de 
werkgroep ‘ruiterpaden Mantingerveld’. 

Wat is de gang van zaken: 
* Je moet lid zijn van Natuurmonumenten  
   (of lid worden!). 

* Je vraagt éénmalig een vergunning aan bij het 
beheerkantoor Natuurmonumenten Zuid-Drenthe in 

Ruinen (0522)-476200 of via de mail: 
SecretariaatZuidDrenthe@natuurmonumenten.nl. 
* Na betaling van de kosten (éénmalig € 15,-) 

ontvang je een pasje, dat op verzoek van de 
toezichthouders getoond moet kunnen worden. 

* En je ontvangt een kaart met daarop de routes 
waar je mag rijden. 

 
Natuurmonumenten wenst je een fijn rijseizoen.  
Bron foto: Natuurmonumenten, Andries de La Lande Cremer. 

_____________________________________________________________________________________  



4 Dorpsblad Kontakt 2019 

 

Huisdier van de maand 

Hoe heten jullie? 
Wij zijn Steffie en Swieber en wij zijn beste 
vriendinnen. 

Wat voor ras zijn jullie? 

Ik ben Steffie de stafford. Ik ben de grootste in 
het huis op mijn baasjes na dan. En ik ben 
Swieber de jack russel en ik ben de kleinste van 

het stel. 

Hoe oud zijn jullie? 
Ik (Steffie) ben 3 en ik (Swieber) ben 14. 

Wie zijn jullie baasjes? 

Chantal en Saskia Koekoek zijn mijn baasjes. 

Waar wonen jullie? 
Wij wonen aan De Breistroeken 69. 

Welke avonturen maken jullie mee? 

Wij ontsnappen wel eens en dan gaan we op 
avontuur, maar gelukkig vinden onze baasjes ons dan snel weer terug. Graven in de tuin is 

één van onze hobby’s. 

Waar spelen jullie het liefste mee? 
Ik (Steffie) vind de bal met het touw eraan het leukste waar ik dan een touwtrek 
wedstrijdje mee doe met mijn baasje. Ik (Swieber) vind de tennisbal het leukst. 

Wat eten jullie het liefst? 

Wij lusten graag brokjes. 

Jouw huisdier ook in deze rubriek? Leuk! Mail naar redactiekontakt@outlook.com. 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Grappige dierenweetjes 

 
Wist jij dat… 
…Eén op de negen Nederlanders een hond als huisdier heeft? 

…In 1930 voor het eerst in Nederland dierendag werd 
gehouden? 

…Drie op de tien Nederlanders (32%) hun huisdier wel eens 
mee naar bed neemt? Singles vinden het in de slaapkamer 
helemaal gezellig met hun beestje: ruim 45% zegt niet 

zonder hen te kunnen slapen. 
…Er in Nederland 3,3 miljoen katten, 1,8 miljoen honden, 4,5 miljoen siervogels, 1,7 

miljoen konijnen en andere knaagdieren en 19 miljoen aquarium- en vijvervissen zijn? 
…Drie op de tien Nederlanders hun huisdier als een goede of zelfs beste vriend beschouwt? 
…Katten meer dan honderd stemgeluiden hebben? Even voor de vergelijking: honden 

hebben er maar tien! 
…De twaalfjarige Britse kat Smokey het luidste gespin ter wereld produceert? Het diertje 

haalt met gemak 67,7 decibel. Best hard als je nagaat dat een grasmaaier 90 decibel herrie 
maakt… bekijk het filmpje op YouTube. 
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Nieuws van Bi’j Oons 
 
Dag allemaal, 

 
We hebben al een beetje kunnen genieten van 
het voorjaar de afgelopen dagen. De heerlijke 

temperaturen lokten ons naar buiten, waardoor 
we ook de eerste mensen op ons terras 

mochten verwelkomen! In het zonnetje konden 
mensen genieten van de lekkere hapjes en 
drankjes die we serveren. 

 
Het voorjaar betekent dat de feestdagen weer 

voor de deur staan. Daarom organiseren we 
ook dit jaar weer een heerlijke paasbrunch op 
tweede paasdag (22 april). Vanaf 11:00 uur 

bent u van harte welkom om te genieten van 
ons uitgebreide buffet. Reserveren kan nu al via 

tel: 06-25390885, u bent van harte welkom! 
 
Rechts ziet u ons menu voor de maanden maart 

en april. Heeft u zin om mee te eten? U kunt 
zich de donderdag ervoor aanmelden via tel: 

06-25390885, of laat een berichtje achter op 
onze Facebookpagina. Dan zorgen wij dat er 
een bord voor u klaar staat!   
 
Vriendelijke groet, 

 
Jan, Aukje, Wiljo en Jessica 
  

 

 
 

 
 
Voor cadeaus…                       IJs…                          En lekkernijen… 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Vrijdag 29 maart: 
Ovenschotels 

Vrijdag 19 april: 
Gourmetten 
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Volleybalnieuws GJVV 
Al sinds jaar en dag volleyballen de dames recreanten van GJVV in de 

Knappercompetitie in Hoogeveen (www.knapper-competitie.nl). De 
Knappercompetitie voorziet al meer dan vijftig jaar in een behoefte dit 

seizoen nemen zeventig teams, verdeeld over drie herenpoules en zes 
damespoules, deel. Dat betekent dat er zo’n zeshonderd sporters uit de 

gemeenten Hoogeveen, De Wolden, Midden-Drenthe, Coevorden en 
Hardenberg aan de competitie deelnemen, waaronder dus GJVV. 
 

Dames 1 
Dames 1 degradeerde vorig jaar uit de eerste klasse en kan nu goed meekomen in de 2e 

klasse. De insteek is het kampioenschap, om zo in het nieuwe seizoen weer in de eerste 
klasse terug te kunnen keren. Zoals in onderstaand overzicht te zien is, zijn er na 8 
wedstrijden, 20 sets gewonnen en slechts 4 sets verloren. Echter, VAW uit Schuinesloot en 

Noordscheschut volgen GJVV op de voet. Tegen beide teams moet dit seizoen nog gespeeld 
worden, dus dat belooft nog een spannende ontknoping te worden. We vinden het altijd 

leuk om publiek te ontvangen tijdens de thuiswedstrijden op woensdagavond. De 
wedstrijden worden via de Facebookpagina van GJVV aangekondigd, dus houdt dat in de 
gaten! 

 
 
 

Vaste scheidsrechter bij dames 1 is Henriëtte Kreeft. De dames 
zijn hier erg blij mee en zorgen goed voor haar. Als de dames 

warmlopen is er voor de scheidsrechter koffie met gebak. 
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Dames 2 
Dames 2 weet zich al jaren te handhaven in de vijfde klasse. Het is een erg gezellig team 

van ervaren dames dat goed op elkaar ingespeeld is. Ze trainen en spelen wedstrijden op 
donderdagavond. Publiek bij de wedstrijden is altijd welkom! Zie hieronder het overzicht 

met de meest actuele stand. 
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Dames 3 

Dames 3 is het jongste team van de vereniging en met een mix van jong en wat ouder, 
wisten ze het afgelopen seizoen 10 sets te winnen over 10 wedstrijden.  

 

 
 

Helaas is van dames 3 geen actiefoto beschikbaar. 
 

 
 

 

Dames en heren mixteam 
Witteveen-Nieuw-Balinge 

 
Op dinsdagavond speelt er een 
club recreanten, afwisselend in 

Witteveen en Nieuw-Balinge. 
Dit is een grote groep mannen 

en vrouwen, die voornamelijk 
tegen elkaar spelen en niet 
mee doen aan de 

Knappercompetitie. 
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Jonge talenten 
Op dinsdagavond krijgt een groep jonge dames 

technische training van Johan Vissia. Zo nu en 
dan doen zij ook wedstrijd- en 

trainingservaring op door mee te spelen met 
dames 3. 

 
 
 

 
 

 
Publiek en nieuwe leden zijn altijd welkom! 
Lijkt het je ook leuk om te volleyballen? Neem 

dan contact op met één van de bestuursleden 
(zie infopagina achterin Kontakt) en kom eens 

langs als je durft! 

__________________________________________________________________ 
 

Weet ik veel in de Heugte 
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Jarig deze maand: 

 
Op 14 maart wordt Bennie 48 
jaar. Van harte gefeliciteerd met 
je verjaardag! 
 
Liefs Agnes, Leanne, Joran en 
Danee. 
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Recept: Kruidenquiche met geitenkaas en chorizo 
 
Deze rijkgevulde hartige taart bereid je in een kwartiertje voor en de oven doet de rest. 
Ook lekker als (lauwwarm) lunchgerecht. 

 
4 personen 

750 kcal voedingswaarden 
15 min. bereiden 
30 min. wachten 

1 uur oventijd 
 

Ingrediënten 
100 g chorizo Pamplona 
3 takjes rozemarijn 

600 g preien 
15 g verse basilicum 

4 middelgrote eieren 
200 g crème fraîche 

100 g jong belegen geitenkaas 
(stuk) 
270 g rollen vers bladerdeeg 

250 g cherrytomaten aan de 
tak 

 
Verwarm de oven voor op 180 °C. Verhit een koekenpan zonder olie of boter en bak de 
chorizo op middelhoog vuur in 5 min. krokant. Neem uit de pan en laat uitlekken op 

keukenpapier. Laat een ½ el bakvet in de pan achter. Rits ondertussen de naaldjes van de 
takjes rozemarijn en snijd fijn. Was de prei en snijd in ringen. Bak de rozemarijn, prei, 

peper en eventueel zout 8 min. op middelhoog vuur in het achtergebleven bakvet. Roer 
regelmatig. Neem van het vuur. Doe ondertussen twee derde van de basilicum, de eieren, 
crème fraîche, peper en eventueel zout in een hoge beker en pureer met de staafmixer. 

Rasp de geitenkaas en roer erdoor. Vet de springvorm in. Bekleed de springvorm met het 
bladerdeeg, verdeel de chorizo over de bodem en schep de prei erop. Schenk het 

basilicum-eimengsel erover en leg de tomaten aan de tak erop. Bak in ca. 1 uur in het 
midden van de oven goudbruin en gaar. Neem uit de oven en laat 30 min. afkoelen op een 
rooster. Garneer met de rest van het basilicum.  

 

 

Vrijwilligers gezocht 
 
Vrijwilligers werk: een dankbare bijdrage voor het dorp. Heeft u zin om eens wat anders te 

doen dan uw dagelijkse werk? Er worden nog vrijwilligers gevraagd in het dorpshuis. 
Misschien wilt u meehelpen in de keuken of achter de bar. Of lijkt het u leuk om mee te 

helpen bij het organiseren van activiteiten. Richt u dan tot 1 van de bestuursleden van het 
dorpshuis. 

 

Ook zoekt de basisschool nog een aantal mensen die op vaste 
dagen (of juist af en toe) toezicht willen houden tijdens het 

buitenspelen van de leerlingen (groep 1 t/m 8).  
Het is van 12:00 tot 12:30 uur en er staat een kleine 
vrijwilligersvergoeding tegenover. Ook als u geen kinderen op de 

basisschool heeft bent u van harte welkom om de pleinwachten te 
helpen. Kom tussen 12 en half 1 eens langs of meldt u zich bij 

Masja. 
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Disco bij Tienersoos ‟Teenspirit‟  
 
Kom jij ook zaterdag 16 
maart a.s. gezellig naar 

onze tienersoos?  
 

Neem je vrienden gezellig 
mee!  
 

Inderdaad is jeugd uit andere dorpen ook van 
harte welkom!  

 
Hoe meer mensen, hoe leuker de avond……!  
 

Ook zal er wat lekker zijn, dus kom gezellig 
even langs!! 

 
Waar: Tienersoos “Teenspirit” Nieuw-Balinge 

 
Datum: Zaterdag 16 maart a.s. 
 

Tijd: Vanaf 20:00 uur tot 23:00 uur 
 

Leeftijd: Vanaf groep 8 t/m 15 jaar 
 

 
Entree: € 1,50 
 

Het thema: Dieren “A LA CARNAVAL” 
Dresscode: ‟Dieren‟ 

 
Het zou natuurlijk leuk zijn als iedereen in een 
dieren/carnaval outfit komt!  

Denk bijvoorbeeld aan panterprint of doe een gek hoedje op.  
 

Kom in feestelijke kleding… waar je je lekker in voelt. 
________________________________________________________________________ 
 

Wandel 4-daagse Nieuw-Balinge 
 

Mededeling: 
 
De wandel 4-daagse wordt dit jaar gehouden van dinsdag 21 

mei tot en met vrijdag 24 mei. Noteer het alvast op de 
kalender of in de agenda!  

 
We gaan er weer een gezellige en sportieve week van 

maken!! 
 
Groeten van het Wandel 4-daagse team,  

 
Martha, Jitske, Carolien, Chantal en Korina 
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Paasbult aan de Koolveen 2019. 
  
Ook dit jaar gaat het hek bij de paasbult aan de Koolveen weer vijf zaterdagen ’s morgens 
open van 8.30 uur tot 12.00 uur. Er is tijdens de dag dat er brandhout gebracht mag 

worden toezicht aanwezig. Helaas is dit nodig omdat er ieder jaar weer mensen zijn die 
denken dat dit de gelegenheid bij uitstek is om rommel in welke vorm dan ook kwijt te 

raken. Ons advies luidt: bespaar je de moeite want je moet het gewoon weer meenemen. 
Door de weeks is het niet meer mogelijk om een sleutel op te halen. 
  

Dit zijn de komende openingsdata: 
zaterdagmorgen 23 maart van 08.30 uur tot 

12.00 uur.  
zaterdagmorgen 30 maart van 08.30 uur tot 
12.00 uur. 

zaterdagmorgen 6 april van 08.30 uur tot 
12.00 uur. 

zaterdagmorgen 13 april van 08.30 uur tot 
12.00 uur. 

Zaterdagmorgen 20 april van 08.30 uur tot 
12.00 uur. 
  

Paasvuur: maandag 2e Paasdag 22 april 2019 zal door de kinderen de paasbult weer 
worden aangestoken met de fakkels om omstreeks 19.30 uur. 

________________________________________________________________________ 
  

Paaswandeling en paasbrunch 
 
Zondag 21 april organiseren we vanuit dorpshuis De Heugte onze jaarlijkse mooie 

wandeltocht voor jong en oud. 
 

Je kunt kiezen uit drie afstanden;  
5 km (leuk voor gezinnen met kinderen, onderweg 
kunnen kinderen eieren zoeken tijdens het 

wandelen) start vanaf 10:30.  
10 km start vanaf 9.45 uur. 

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 15 april. 

U kunt u opgeven door middel van betaling en het 
aantal personen erbij te vermelden. 

Maak het geld over naar de rekening van de Heugte 
rek.nr NL96RABO03694444167 o.v.v. Pasen 2019. 
 

Startadres: Lijsterstraat 1, Nieuw-Balinge 
 

We hopen op veel deelname zodat we er samen een 
gezellige dag van kunnen maken. 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj88oi4ybLZAhURKVAKHTtvCoUQjRwIBw&url=https://www.businessrefleix.tk/nieuws/&psig=AOvVaw1IUPMvr7dksYlCwGmoUlJo&ust=1519150138021820
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Een interview met… De activiteitengroep van de Heugte 

 
In de vorige editie van Kontakt kan het u al opgevallen zijn: De Heugte heeft voor komend 
jaar een leuke activiteitenplanning opgesteld, met afwisselende activiteiten, voor jong en 

oud. Achter deze nieuwe opzet zit een groep enthousiaste vrijwilligers en die vertellen in dit 
interview graag iets meer over hun ideeën en bezigheden. 

 
Op een woensdagavond in februari werden we ontvangen in De Heugte. Aan de stamtafel 
van de kroeg zaten Ramon van der Sleen, Anouk van der Berg, Maureen Oelen, Hilde 

Wielink en Agnes Dijkstra (Rick Strijker was afwezig). Sinds januari van dit jaar vormen zij 
de activiteitengroep van Dorpshuis de Heugte. Agnes vertelde dat er 20 jaar geleden ook 

eens zo’n activiteitencommissie bestond, waarin zij zitting had. Jarenlang is er geen 
dergelijke groep geweest en viel het organiseren van activiteiten onder de 
verantwoordelijkheid van het bestuur. Maar vanwege de toenemende werkdruk binnen het 

Dagelijks Bestuur van de Heugte, ontstond het idee om opnieuw een dergelijke groep in 
het leven te roepen. Hilde Wielink is bestuurslid van de Heugte en heeft het organiseren 

van activiteiten in haar takenpakket. Ze is dan ook blij dat ze nu ondersteuning krijgt van 
een groep enthousiaste vrijwilligers. 

 
Voor het komende jaar is een lijst opgesteld met te organiseren activiteiten. Deze 
activiteiten zijn weer onderverdeeld onder de leden van de activiteitengroep. Op deze 

manier heeft een ieder zijn eigen verantwoordelijkheid en hoeft er bijvoorbeeld niet eens 
per maand vergaderd te worden. Als er overleg nodig is, gaat dat veelal via WhatsApp. 

Op dit moment zijn de voorbereidingen voor het ‘badkuip zitten’ in volle gang. De 
bedoeling is dat er vijf badkuipen (zonder water) op het podium bij de Heugte geplaatst 
worden, onder een afdak. Er is dus plaats voor vijf deelnemers, die zelf op zoek gaan naar 

sponsoren en zelf een goed doel uitkiezen waarvoor ze willen ‘badkuip zitten’. De goede 
doelen kunnen variëren van het dorpshuis, tot Kika, enzovoorts. Je laat je dan per uur of 

per dag sponsoren. Je kan je dekbed meenemen, zodat je lekker kan slapen ’s nachts. Het 
idee is dat je 2 uur in bad zit en er daarna tien minuten uit gaat om even de benen te 
strekken of voor een sanitaire stop. Tijdens deze onofficiële recordpoging zal er door de 

organisatie gezorgd worden voor de nodige vertier en ondersteuning. Opgeven hiervoor 
kan nog steeds! 

 
Een geluid wat vaak gehoord wordt is: “Er wordt hier zo weinig georganiseerd.” Daar wil 
deze activiteitengroep een weerwoord tegen bieden: Heb je ideeën, maar geen tijd om te 

organiseren, meld het dan bij deze groep mensen en zij gaan onderzoeken of het 
uitvoerbaar is. Ook kan deze groep jou ondersteunen bij het organiseren van een activiteit. 

Maar ook als je zelf iets wil organiseren, kan je bij hen aankloppen. De Heugte biedt legio 
aan mogelijkheden voor allerlei soorten activiteiten. En als het voor de Heugte wat op kan 
leveren, is er ook bereidheid om financiële middelen beschikbaar te stellen. In overleg is 

veel mogelijk met de activiteitengroep. Ideeën, suggesties of opmerkingen kan je mailen 
naar activiteitendeheugte@gmail.com. 

 
De eerste activiteit van dit jaar, de pub quiz, was een groot succes. Het streven is om 
maandelijks iets te organiseren, voor alle leeftijdsgroepen. Naast grote activiteiten wordt er 

ook gedacht aan een spelletjesmarathon op de zondagmiddag. Maar ook het laten spelen 
van een grote band wordt genoemd. In het verleden kwamen er ook veel mensen van 

omliggende dorpen naar de Heugte als er wat georganiseerd werd. Dit is iets waar nu ook 
weer op ingestoken gaat worden. De activiteitengroep zegt: “Het moet hier gaaf en gezellig 
zijn. Een goede sfeer is belangrijk. We willen een frisse wind laten waaien in de Heugte en 

met de tijd mee gaan. We zullen onszelf de komende tijd stevig op de kaart gaan zetten.” 
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Er zijn al veel ideeën voor dit jaar gepland en uitgewerkt, zoals een ouderwetse 
kroegavond, een Hawaïparty, quizavond “weet ik veel”, badkuip zitten, Sint Pannenkoek, 

House of horrors (vrijwilligers die anderen de stuipen op het lijf willen jagen, kunnen zich al 
melden via het eerdergenoemde mailadres), Halloween party en een kerstwandeltocht. Ook 

wordt er al verder vooruitgekeken. Voor 2020 is er bijvoorbeeld het idee om het Huis van 
Sinterklaas te organiseren. 

 
De insteek van de groep komt overeen met de onlangs geformuleerde toekomstvisie van 
de Heugte. De Heugte moet een ontmoetingsplek zijn voor jong en oud en positief op de 

kaart gezet worden. Daarbij streeft de Heugte naar financiële gezondheid om van daaruit 
dienstbaar te kunnen zijn richting alle inwoners van Nieuw-Balinge. De activiteitengroep 

heeft deze speerpunten voor ogen en is erg enthousiast en ambitieus. Voor de toekomst 
belooft dit veel goeds. Deel daarom je ideeën als je die hebt. Zo kunnen we samen, met 
veel plezier, met elkaar werken aan het voortbestaan van een mooi en functioneel 

dorpshuis. Ook de inzet van vrijwilligers is hierbij van belang. Lijkt het je leuk om eens bij 
een activiteit te helpen, meld je dan! 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

V.l.n.r. Anouk van den Berg, Agnes Dijkstra, Ramon van der Sleen, Hilde Wielink en Maureen Oelen. 

(Op de foto ontbreekt Rick Strijker.) 

________________________________________________________________________ 

Zomerfeest 55 jaar! 

 
Wat een Jubileumfeesten in Nieuw-Balinge anno 2018/ 
2019. Diverse verenigingen en Stichtingen hebben al een 

mooie “leeftijd” bereikt maar zijn nog springlevend en 
gaan vrolijk verder! Zo ook het Zomerfeest, 55 jaar 

alweer. Dan willen we graag weer iets extra’s organiseren 
en daarom dit jaar maar weer eens een huis aan huis 
verloting. 

Eind maart komen de vrijwilligers van de Stichting Zomerfeest graag bij u aan de deur met 
de zogenaamde weekverloting! Er vallen weer mooie prijzen te winnen 1-2-3 geldprijzen en 

diverse andere prijzen, ze worden na de trekking bij u thuisbezorgd! 
We hopen op uw aller medewerking? 
En proberen er met zijn allen weer een bijzonder leuk Zomerfeest van te maken. 

 
Met vriendelijke groet, St. Zomerfeest leden 
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Column 
 
OOK ZO BLIJ MET DE LENTE? 
Je ruikt het, de kleuren van de voorjaarsbloemen spatten je tegemoet: de krokussen, 

paars, lichtlila, geel, de sneeuwklokjes daar tussen, kleine narcisjes, en knalgele akonieten! 
En de zon, echte lentezon! 

Ik zat even in die zon en uit de wind in het hoekje van ons terras, met de krant. En dat 
laatste had ik beter niet kunnen doen. Er staat nou eenmaal meestal niet veel leuks in, en 
dan heb ik het nog niet eens over Trump en consorten. Daar had ik helemaal geen zin in en 

sloeg hem lekker over. 
Hoe het kwam weet ik niet, maar ik bleef haken bij een klein bericht in kapitalen: DE WOLF 

IS WELKOM, HET EDELHERT MAG WORDEN AFGESCHOTEN. 
Waarlijk een opzienbarende mededeling. Ik kwam er al gauw achter dat dit niet de mening 
van de krant was, maar het resultaat van een onderzoek naar de publieke opinie. Het 

betrof het afschieten van edelherten in het natuurgebied(!) de Oostvaardersplassen, omdat 
er te weinig plaats voor ze is. In dit afgesloten gebied kunnen die arme beesten geen kant 

op, en nu gaan de mensen ze met kogels te lijf. Bij het onderzoek bleek dat 40% van de 
ondervraagden het afschieten best vonden, maar er was ook een andere, grotere groep 

(50%) die meer zagen in het idee om een natuurverbinding aan te leggen tussen de 
Oostvaardersplassen en de Veluwe, zodat de dieren het gebied uit kunnen en in een voor 
hen natuurlijke omgeving kunnen leven en naar voedsel te zoeken. 

Ik was opgelucht bij dit goede, creatieve plan. Maar zoiets kost geld en dus is er meteen 
een probleem. O, wat typisch Hollands! 

We hebben zoiets als een verantwoordelijk faunabeheer in Nederland, en daar hoort ook 
een goed financieel beleid bij. Een verantwoordelijk beleid. Dus nu maar afwachten tot de 
dames en heren klaar zijn met vergaderen, in de hoop dat er geluisterd wordt naar wat de 

helft van onze bevolking belangrijk vindt, namelijk niet schieten, maar ruimte geven. 
Ik weet niet hoe het u is vergaan, maar ik herinner me nog levendig hoe ik als kind mijn 

eerste edelhert zag. We waren aan het kamperen bij de Hoge Veluwe, en ’s avonds gingen 
we bij de hekken staan, want dan kwamen ze soms tevoorschijn, en dat was zo prachtig. 
Ik zie het nog steeds voor me, en herinner me hoe ik onder de indruk was van die 

schitterende dieren. 
En nu lees ik dit verhaal in de krant. Ik werd er wel verdrietig van. 

En o ja, sinds kort komen er ook wolven vanuit Duitsland naar Nederland. Er zijn er nog 
niet veel, maar ik kan me voorstellen dat er landgenoten zijn die dat niet leuk vinden. 
Bijvoorbeeld de boeren met kleine lammetjes zoals ze nu in het voorjaar verschijnen. Die 

moeten beschermd worden. Nóg een taak voor faunabeheer! Misschien kost dat ook wel 
geld. Maar ik denk dat we in Nederland slim genoeg zijn om daar iets op te verzinnen. 

Om mijn gedachten wat te verzetten zocht ik de prachtige lenteboden nog maar weer eens 
op. Het waas 
van lichtgroen 

om de bomen, 
de fijne 

kleurtjes van 
de bloemen. 
Dat hielp. 

Vier de lente! 

 
Alexandra van 

’t Veer 
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Recordpoging 
 
Op Facebook heb je het wellicht al voorbij zien komen, maar dit jaar willen we een leuke 
recordpoging combineren met het geld inzamelen voor een goed doel. Daarom hebben we 

het volgende bedacht: 
 

IN BAD VOOR HET GOEDE DOEL! 
 
Donderdag 30 mei is het zover! Dan krijgen 5 bikkels de gelegenheid om hun 

uithoudingsvermogen en geduld op de proef te stellen. Wat houdt dit precies in? 
 

 
Wij stellen vijf badkuipen beschikbaar en die plaatsen we op het podium naast dorpshuis 

De Heugte. Het is de bedoeling dat de deelnemers zo lang mogelijk in bad blijven liggen en 
hiermee geld inzamelen voor een goed naar keuze. Dit kan bijvoorbeeld een landelijke 

organisatie zijn zoals Kika, Warchild of WNF, maar vergeet ook de lokale goede doelen niet! 
 
Je zorgt er zelf voor dat je geld ophaalt voor je goede doel. Denk goed na over de manier 

waarop je dit wilt doen! Laat je bijvoorbeeld de uren die je in bad ligt uitbetalen, of ga je 
werken met vaste bedragen ongeacht de tijdsduur? Wees creatief hierin! Degene die het 

langst in bad ligt sponsort niet alleen zijn goede doel, maar heeft na afloop ook een 
fantastisch record op zijn naam staan. 
 

Opgeven kan bij de activiteitencommissie van het dorpshuis via 
activiteitendeheugte@gmail.com. Vermeld in de mail je naam, leeftijd en het goede doel 

dat je wilt sponsoren. Daarnaast geef je een korte omschrijving waarom je het gekozen 
doel wilt sponsoren en hoe je dat gaat doen. De vijf deelnemers met de origineelste doelen 

mogen een poging doen! 
 
Deelname vanaf 12 jaar, met natuurlijk toestemming van je ouders/verzorgers. 

 
P.S. Nee, er zit uiteraard geen water in. 
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Bosnië 
 
 Ik ben Teun Moret, en doe een mbo-opleiding techniek op het Alfa-
College in Hoogeveen. Elk jaar gaan er een aantal leerlingen van 
de zorg en van de techniek 1 week naar Bosnië om daar een 

school met ongeveer 60 leerlingen een leuke week te bezorgen. Ik 
van de techniek ga op school eerst dingen ontwerpen en maken 

zodat we dat bij de school in Bosnië in elkaar kunnen zetten, b.v. 
speeltoestellen. Ik wil graag een lege 

flessen actie opzetten en vraag daarom 
of jullie lege flessen willen doneren. 
                                                     

Ik kom in de week van 11 
t/m 22 maart langs de 

deuren om lege flessen op te 
halen. 
 

Alvast heel erg bedankt! 
 

gr. Teun Moret  

___________________________________________________________ 
 

Sportcarrousel       
 
Inmiddels zijn we begonnen met de sportcarrousel.  
We hebben bij het voetbal een leuke opkomst 

gehad.  
 

In maart gaan we verder met kickboksen. Wij 
beginnen hiermee op 8 maart 19:00 tot 20:00 

uur. Kosten €10,- voor 4 lessen, locatie: de 
Heugte 
 

Volledige bedrag graag op de eerste les voldoen. 
 

Voor de rest van het jaar ziet het programma er als volgt uit: 
Maart  kickboksen, start vrijdag 8, 15, 22 en 29 maart 19-20 uur, de Heugte 
April  streetdance, start woensdag 3, 10, 17 en 24 april 18.30-19.30 uur, de Heugte 

Mei  yoga, start woensdag 8, 15, 22 en 29 mei 18-18.45 uur, oude peuterspeelzaal 
Juni  rugby 

Juli/augustus zomerstop/vakantie 
September mountainbike 
Oktober taekwondo 

 
Wij zijn hiervoor ook nog op zoek naar trainers. Mocht je iemand weten of lijkt het jezelf 

leuk om training te geven. Mail ons dan. 
Elke maand zetten wij in Kontakt de tijden en de kosten en waar de sport plaats vindt. 
Dus hou Kontakt in gaten.. 

 
De opgaves druppelen binnen. Je kunt je tegelijk opgeven voor de andere sporten.  

 
Opgave voor de sporten kan bij  
Joyce Salomons  joycesalomons93@msn.com Mantingerweg 8 

Korina Vos  korinavos@hotmail.com Lijsterstraat 8 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiIgMrt7I3gAhUOaVAKHQVIBmMQjRx6BAgBEAU&url=/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttps://www.facebook.com/Alfa.college.MBO/%26psig%3DAOvVaw1SQgAWzqwjsf7nk09SgFtO%26ust%3D1548674631185505&psig=AOvVaw1SQgAWzqwjsf7nk09SgFtO&ust=1548674631185505
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi_xoKS6Y3gAhXMY1AKHQxsACgQjRx6BAgBEAU&url=https://www.campinggulperberg.nl/nieuws-acties/2018/09/04/actie/&psig=AOvVaw00ndpibPhIe23yNAA-EMk2&ust=1548673639608152
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjnvYPZ743gAhWHJ1AKHSnBAfUQjRx6BAgBEAU&url=https://www.vlagonline.nl/product/vlag-bosnie-herzegovina-2/&psig=AOvVaw1K7O0RlYedY8pTP5wZTfG8&ust=1548675388339609
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Nieuws van de ijsvereniging 
 
NL Doet 
In de vorige editie van Kontakt is een fout geslopen in de datum van het 
plaatsvinden van NL Doet. Er stond vermeld dat dit op 23 maart zou zijn, 

dit moet 16 maart zijn. 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. Vanuit 
Landschapsbeheer Drenthe is er een insectenhotel aangeboden, deze wordt geplaatst op 

NL Doet. 

 
Wij gaan op zaterdag 16 maart aan de slag met deze werkzaamheden en een ieder die ons 
hier bij wil helpen, kan zich aanmelden bij een van de onderstaande bestuursleden: 

Petra van der Weide                   06-25229566 
Marleen Pol                               06-30377345 

Jan Sikkinga                              06-50298168 
Roelof Bisschop                          06-50746052 
Jan Gosink                                 06-49782821 

  
Pasen 

Op 20 april wordt er het jaarlijkse “Paaseieren zoeken” georganiseerd bij de ijsbaan. Net 
als andere jaren wordt de schooljeugd uitgenodigd om aan deze activiteit deel te nemen. Er 
wordt ingedeeld in groepen naar leeftijd en er zullen weer een aantal prijzen te winnen zijn 

voor diegene die het “speciale ei” vindt. Voor opgave zal er op de school een 
opgavenformulier 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 9 en 10 iemand bij u aan de deur komen. 

Wij hopen dat op beide activiteiten veel publiek af zal komen, zodat het geslaagde dagen 
zullen worden. 

  
Vissen 

In de toekomst is het mogelijk om een dagkaart te kopen om een dagje te kunnen vissen 
bij de ijsbaan. Op veler verzoek is het mogelijk voor diegene die een dagje willen vissen, 
een dagkaart te kopen en geen lidmaatschap af te sluiten. De dagkaarten zijn verkrijgbaar 

bij Theehuis “Bi’j Oons” Voornweg 1c 7938 RC Nieuw-Balinge. 
  

Contributie 
In de toekomst gaat de ijsvereniging de contributie op een andere manier innen, dit om te 
voorkomen dat men met contant geld langs de weg moet. Voor diegene die het via 

automatische incasso doen veranderd er niets, voor diegenen die contant betalen zal er 
een andere wijze gekozen moeten worden. De mogelijkheden die geboden worden zijn: 

automatische incasso, betaalverzoek, “Tikkie”. Voor het innen van de contributie, zal er een 
aankondiging in “Kontakt” verschijnen. 
  

Namens het bestuur van de IJsvereniging Nieuw-Balinge. 
  

Met vriendelijke groet, 
  
Roelof Bisschop 

tel. 06-50746052 
E-mail: roelof.bisschop@ziggo.nl   

 
 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi05tP-q-jgAhULalAKHdXwDH8QjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fnieuwbalinge.eu%2Fijsvereniging%2F&psig=AOvVaw39WZf58ms-Iduj_IOlG5_6&ust=1551783964874266
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Nieuws van groep 1/2  
De afgelopen weken stonden in het teken van de 
Nationale Voorleesdagen. Het boek dat centraal 
stond was Harry. 
Op 1 februari zijn we naar een voorstelling geweest 
in de bibliotheek van Westerbork. Daar speelde 

Renate Moespot een sfeervolle voorstelling over 
Harry. 

We werden met de bus gehaald en gebracht.  
Gelukkig waren we weer net op tijd op school voor 
de voorstelling van de Popschool. 

 
Ook hebben we erg genoten van het winterweer. Lekker met de sleetjes de heuvel op en 

af. Jammer genoeg was het niet echte plaksneeuw, zodat we niet veel verder kwamen dan 
een klein bultje sneeuw, i.p.v. een echte sneeuwpop. 
  

Inmiddels loopt meester Bart stage bij ons in de groep. Erg leuk, vooral de jongens willen 
graag naast hem zitten en met hem voetballen. Hij blijft tot de zomervakantie elke week, 

op de dinsdag. 
  
Ook Lize is voor de voorjaarsvakantie 3 dagen in de groep geweest. Zij moest een 

snuffelstage doen vanuit haar school. Het was gezellig dat ze er was. 
Het was precies in de week dat we over de Romeinen hebben gewerkt.  

  
Inmiddels is iedereen weer terug 
van vakantie. Jammer genoeg zijn 

er een paar ziek geweest in de 
vakantie, maar nu weer helemaal 

fit. Gelukkig hebben we de eerste 
dagen heerlijk kunnen genieten van 
het mooie lenteweer! We hebben 

zelfs op 26 februari buiten kunnen 
eten tussen de middag.  

  
We zijn de week goed begonnen 
met het project ‘Op stap in 

prentenboekenland’. Dit om het 
voorlezen thuis te stimuleren. OP school kon er een soort speurtocht gedaan worden naar 

prentenboeken. Wanneer ze een boek gevonden hadden, werd die voorgelezen en er waren 
kortdurende activiteiten bij. De kinderen gaan de komende weken bezig met de voorlees-

challenge… 15 dagen een kwartier (voor)lezen.  Op vrijdag 15 maart is er een afsluitende 
diploma-uitreiking. 
  

We werken de komende weken over het prentenboek ‘Een taart voor kleine beer’. We 
hebben de eerste activiteiten al gedaan. 
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Kidscorner 
 
Lammetje dag Schaapskudde Ruinen: 
Het is elk jaar voor jong en oud een feest om de 
pasgeboren lammetjes te zien dartelen door de kooi. Alle 

drachtige ooien hebben gelammerd en er zullen dan circa 
375 lammeren geboren zijn. Deze zijn op zondag 7 april 

van 11.00 uur tot 15.00 uur te bewonderen en te knuffelen. 
Bij de kooi krijgen de jonge bezoekers een beschuit met 
muisjes om de geboorte van de lammeren te vieren. 

Ook dit jaar zal de herder, Michiel twee demonstraties schapen drijven verzorgen van elk 
een half uur (12.00 uur en 13.30 uur) nabij de kooi. 

 
Op het binnenterrein kunt u van een kopje 
koffie/thee of ranja genieten en de kinderen 

kunnen grabbelen in de grabbelton. Het 
infocentrum is open en de uitkijktoren naast de 

kooi geeft een mooi uitzicht over het 
Dwingelderveld. 

Genoeg te beleven en een mooi begin van de 
lente! 
 

De schaapskooi bevindt zich aan de Benderse 36 
te Ruinen. Nabij het bezoekerscentrum van 

Natuurmonumenten. 
 
Mopjes: 

In het centrum van Amsterdam vraagt een man aan een voorbijganger: ‘Kunt u mij 
vertellen hoe ik het snelst bij het ziekenhuis kom?’ Antwoordt de man: ‘U doet uw ogen 

dicht en steekt deze straat over…’ 
 
Twee cementzakken lopen over straat. Zegt de ene tegen de andere: 'Het gaat zo hard 

regenen.' Zegt de andere: 'Maakt niet uit. Daar word je hard van!' 
 

Er staan twee koeien in de wei. Zegt de ene koe tegen de andere: 'Waarom spring je zo?' 
Zegt de andere koe: 'Ik ben morgen jarig en klop alvast de slagroom.' 
 

Knutseltip: 

https://go-kids.nl/drenthe/agenda/lammetjesdag-schaapskudde-ruinen
https://go-kids.nl/drenthe/agenda/lammetjesdag-schaapskudde-ruinen
https://go-kids.nl/drenthe/agenda/lammetjesdag-schaapskudde-ruinen
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Jubileumbingo GJVV 
 
Op donderdagavond 28 februari jl. was het dan eindelijk zover; de 

jubileumbingo ter ere van het 50-jarig bestaan van GJVV. Vooraf waren 
er meer dan 100 kaarten verkocht en ook op de avond zelf werden er 
nog kaarten verkocht. De grote zaal zat uiteindelijk gezellig vol met 

bijna 150 bingo spelers. Inwoners van Nieuw-Balinge, maar ook 
enthousiastelingen 

uit omliggende 
dorpen wisten de 

Heugte te vinden. Voor een ieder was 

er een feestelijk ontvangst, met een 
welkomstdrankje en –hapje. De tafels 

waren gevuld met diverse zoutjes en 
chocola. Op het podium stond een 
heuse bingo machine en de tafels 

ervoor waren met veel mooie prijzen 
gevuld. Er waren 10 rondes, plus een 

superronde. Er werd bij de 10 reguliere 
rondes gespeeld op 3 bingokaarten 
tegelijk. Voor de onervaren 

bingospelers was het flink opletten geblazen om geen nummers te missen. Tijdens het 
bingoën werden hapjes geserveerd,  

maar pas op, want dat haalt je ook uit je concentratie ☺.  
 

De 
hoofdprijs 
was €200,- 

en werd 
gewonnen 

door Angela 
Uiterwijk. 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



Dorpsblad Kontakt 2019 33 

 

  
 
 
Het merendeel van de prijzen is gesponsord door lokale ondernemers. Langs deze weg 
nogmaals enorm bedankt: 
Studio Tyara – Iers Restaurant & Pub “De Turfsteker” – Zonnesalon Elvissa – Hilbrands 

bloemen en wonen – Patrick Kroezen – Kars Cars Autosport – Slager Koster – De Jongens 
Hoogeveen – Livera – Brasserie Diggels – Cosmé lifestyle – Kapsalon Priscilla – Abdij de 

Westerburcht – Warenhuis Wassen – Lotus Westerbork – Fashion Lounge Stores – Hotel-
Restaurant Ruyghe Venne – Pieces of Cakes – Juwelier Groeneveld – Kleintje Koffiepot 
Hoogeveen – Gerans Hoogeveen – Mellanie van den Bosse – Welkoop Westerbork – Bi’j 

Oons – Bij Mijke – Het Miniatuurtje – Beautysalon Miranda – De Warrel – Jumbo Mulder 
Beilen – Lo Dijkstra – Limo Service Nederland – Kroezon Zonwering – Gevelverduurzaming 

Strijker – André Mol – Tump Techniek – R&R Montage – Harald Kroezen Bouw – Hilberink 
Bouwbedrijf – Vero Moda Hoogeveen – Dorpshuis de Heugte – Kledingverhuur Westerbork. 

 

  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwib2PqgxODgAhXEb1AKHXpwDdoQjRx6BAgBEAU&url=https://www.helvoirt.net/beste-bingo-liefhebbers/&psig=AOvVaw16HkfI-vkKMm42amsvY72p&ust=1551515616738819
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Activiteitenkalender 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

                            
                            MAART 
                            

15 maart  Klaverjassen ijsvereniging 
16 maart  NL Doet ijsvereniging 

16 maart  Disco Tienersoos 
19 maart  Ons Cluppie 

20 maart  Oud papier 
21 maart  60+ actief 
23 maart  Kroegavond in de Heugte 

29 maart  Klaverjassen ijsvereniging 
 30 maart  Bingo de Heugte 

 
 
APRIL 

 
6  april  ‘Weet ik veel’ de Heugte 

16 april  Ons Cluppie 
18 april  60+ actief 
20 april  Paaseieren zoeken ijsvereniging 

21 april                 Paaswandeltocht met brunch 
22 april                 Paasvuur  

27 april  Bingo de Heugte 
 
 

 
MEI 

 
15 mei                 Ons Cluppie (kegelen?) 
16 mei                 60+ actief 

21 – 24 mei  Wandel4daagse 
30 mei  Badkuipzitten 
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Huisartsen 
Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur: 
• Huisartsenpraktijk Noordscheschut 

   Mevr. Dahler 

   Tel. (0528) 741012 

• Huisartsenpraktijk Ettenheim 

   Mevr. Damman 

   Tel. (0528) 745060 

• Huisartsenpraktijk Hollandscheveld 
  Dhr. Miellet/Dhr. Veenhouwer 

  Tel. (0528) 34 12 19 

• Huisartsenpraktijk Elim 

  Dhr. Mors/Dhr. Brugman 

  Tel. (0528) 35 12 12 

Op werkdagen van 's middags 17.00 uur tot de 

volgende ochtend 08.00 uur en in de 

weekenden, kunt u voor spoedgevallen bellen 

met de centrale huisartsenpost, Tel. 0900 112 0 

112. Website: www.chd.nl 

 

Openingstijden Gemeentehuis 

• Westerbork, B.G. van Weezelplein 10 

  Dinsdag van 8.30 tot 12.00 

 

• 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 

 

Fysiotherapie 

Praktijk Fysio Ettenheim; Roel Schoemaker 

Dinsdag- en donderdagmiddag praktijk in 

Dorpshuis de Heugte. Alleen op afspraak. 

Tel. (0528) 34 35 18 of (06) 43 45 37 99 

E-mail: info@fysioettenheim.nl 

Weekenddiensten 

Voor het rooster van de weekenddiensten van 

tandarts, apotheker, dierenarts, Icare, Bureau 

Slachtofferhulp en de Stichting Welzijnswerk zie 

bladzijde 2 van de (huis-aan-huis) 

woensdageditie van de Hoogeveense Courant  

 
Preekrooster 2019  

Chr. Geref. Kerk Nieuw-Balinge 

 

• Zondag 10 maart  

9.30 uur Student J. van Limbeek 

14.30 uur Student J. van Limbeek 

•Woensdag 13 maart  

14.30 uur Ds. C. Cornet 

(Biddag) 19.30 uur Ds. C. Cornet 

•Zondag 17 maart  

9.30 uur Ds. W.N. Middelkoop 

14.30 uur Ds. W.N. Middelkoop 

•Zondag 24 maart  

9.30 uur Ds. C. Cornet 

14.30 uur Ds. C. Cornet 

•Zondag 31 maart  

9.30 uur Ds. H. de Graaf 

14.30 uur Ds. H. de Graaf 

•Zondag 7 april  

9.30 uur Ds. Ds. C. Cornet 

14.30 uur Ds. Ds. C. Cornet 

 

Wijzigingen voorbehouden.  

 

In de ochtend is er oppas voor de kleinsten in 

het jeugdgebouw ‘Het Anker’. 

Preekrooster 2019 

Ned. Hervormde Kerk Nieuw-Balinge 

 

• Zondag 10 mrt. (HA) 

10:00 uur ds. J. den Dikken (Nunspeet) 

15:00 uur ds. J. den Dikken (Nunspeet) 

14.00 uur ds. A.J. Mensink (Elburg) 

19:30 uur prop. H.R. Fokkert (Rijssen) 

•zondag 17 mrt. 

10:00 uur ds. M. v.d. Ruitenbeek (Wilnis) 

15:00 uur ds. J.A.A. Geerts(Zalk-Veecaten) 

•zondag 24 mrt. 

10:00 uur ds. H. Westerhout (Hasselt) 

15:00 uur ds. G.H. Vlijm (Nieuwer ter Aa) 

•zondag 31 mrt. (afsluiting winterwerk) 

10:00 uur ds. J.K.M. Gerling (Wapenveld) 

15:00 uur Gezamenlijke dienst in 

Tiendeveen 

 

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! 

Buurtpreventie App 

Wilt u lid worden van de buurtpreventie 

WhatsApp groep? Neem contact op met Martin 

Wind: 06-30939420 
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Ophaalschema containers  

13 mrt GROEN          3 april  ORANJE                           

20 mrt ORANJE         10 april GROEN           

27 mrt GROEN          17 april ORANJE 

 2 april GRIJS           24 april GROEN 

Contactgegevens Humanitas  

• Midden-Drenthe 

   midden-drenthe@humanitas.nl 

• Zuid-Drenthe 

   zuid-drenthe@humanitas.nl 

• Tel. (0528) 27 79 92 | www.humanitas.nl 

Oud Papier 

Oud papier wordt opgehaald door de mr. 

Sieberingschool. De datums van ophalen zijn: 

20 maart, 15 mei, 10 juli, 18 september, 20 

november. 

 

Vanaf 17.00 uur wordt het oud papier met een 

pers/kraakwagen opgehaald. Het verzoek om 

het papier gebundeld, in dozen of in de daarvoor 

bestemde container, aan de weg te zetten. De 

handvatten van de container naar de weg toe 

zetten. Voor de Breistroeken geldt; het papier 

langs de hoofdroute zetten!  

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 13.00-

15.00, woensdag en donderdag geopend van 

12.30 tot 15.00, zaterdag geopend van 8.00 tot 

12.00.  

www.middendrenthe.nl > Afvalwijzer 

 

 

 

Politie 

Bureau Hoogeveen, Griendtsveenweg 5,  

Postbus 107, 9400 AC Assen 

Geopend: ma t/m za 9.00 – 17.00 uur 

vrijdagavond tot 21.00 uur. 

 

Bureau Beilen, Ettenstraat 9 

Postbus 107, 9400 AC Assen 

Geopend: ma t/m vrij 9.00 – 17.00 uur 

 

Telefoonnummer: 0900 88 44 

Alarmnummer: 112 

Meld Misdaad Anoniem: 0800 70 00 

 

Voor aangifte via internet, contact met 

wijkagent etc.: www.politie.nl  

Wijkagent Bert Eefting ook te volgen via twitter: 

@BertEefting 

 

Belangrijke telefoonnummers 

Ziekenhuis Hoogeveen (0528) 28 62 22 

Diaconessenhuis Meppel (0522) 23 33 33 

Ziekenhuis Emmen  (0591) 69 19 11 

Ziekenhuis Assen  (0592) 32 55 55 

UMCG Groningen  (0503) 61 61 61 

Isala klinieken Zwolle (0384) 24 50 00  

Martini Ziekenh. Groningen (0505) 24 52 45

  

 

Zorginstellingen: 

Derkshoes Westerbork (0593) 33 33 66 

Altingerhof Beilen  (0593) 53 53 00 

Weidesteyn Hoogeveen (0528) 28 61 11 

WZC Beatrix Holl.veld (0528) 34 82 48 

Jannes v/d Sleedenhuis Hgv (0528) 26 69 44 

De Westerkim Hoogeveen (0528) 26 40 38            

WZC Olden Kinholt Hgv (0528) 26 32 88 

 

Trombosedienst 

Iedere dinsdagmorgen in Dorpshuis de Heugte. 

 

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 Nieuw-

Balinge 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 

 

• 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 

Draagt Elkanders Lasten (DEL) 

 

Wilt u bij een overlijden, of indien u zich wilt 

aanmelden als nieuw lid (inwonende kinderen 

vanaf 21 jaar), contact opnemen met één van 

de bestuursleden: 

 

Geert Dijkhuis 

Tel.: 0528 321210 

 

Aaldert Kroezen 

Tel.: 0528 

 

 

 

 

http://www.uitvaartvereniging-nieuweroord.nl/
http://www.uitvaartvereniging-nieuweroord.nl/
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IKC Meester Sieberingschool 

 

Haarweg 27 – Tel. (0528) 32 13 55   

e-mail: info.sieberingschool@kitsprimair.nl  

 

Schoolfonds mr. Sieberingschool 

Word ”Vrienden van IKC mr. Siebering”. 

Vanaf 1979 bestaat het schoolfonds al. De leden 

van Vrienden van IKC mr. Siebering zijn mensen 

die het IKC een warm hart toedragen en daarom 

jaarlijks een financiële bijdrage geven die ten 

goede komt aan de leerlingen (hierdoor kunnen er 

extra activiteiten/materialen worden geregeld en 

soms een presentje voor de kinderen). 

Rond oktober/november komt mevr. Zijnge-Hulshof 

bij u langs voor een vrijwillige bijdrage van 

minimaal €5,-. Nieuwe leden zijn van harte 

welkom, opgeven kan bij één van de 

bestuursleden. Mochten er nog vragen zijn, dan 

kunt u contact opnemen met één van onderstaande 

bestuursleden:  

Hiske Wielink 

Jan-Peter Strijker 

Mariska Brookman (06 13 74 87 43) 

Wout Strijker (06 51 35 23 49) 

Albert Wielink (32 13 23) of 

José Post (32 13 54) 

  

Vertegenwoordiger van het schoolteam: 

Tel. (0528) 32 13 55 

Kindcentrum Siebering (0-12 jaar) 

 
Voor opvang van uw kinderen en/of ter 

voorbereiding op de basisschool. 

 

*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.  

 

*Kinderopvang, 5 dagen per week van 

06:30 uur tot 18:30 uur. 

*BSO (buitenschoolse opvang) voor school 

aan en/of na 14:00 uur en vakantieopvang, 

voor opvang alleen in de vakanties. 

Op de BSO en de kinderopvang kunnen 

kinderen vrij spelen, maar werken wij ook 

met programma’s. Zo is er voor de BSO het 

lifestyle programma met leuke activiteiten.  

 

Er zijn verschillende opvang mogelijkheden, 

kijk daarom voor meer informatie op 

www.kitsprimair.nl of kom eens gezellig 

langs voor informatie en om een kijkje te 

nemen op de groepen. 

E-mail: kc.siebring@kitsprimair.nl  

Tel.nr:  (0528) 820996 

S.V. Nieuw-Balinge 

 

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. 

 

Jeugd- en tienersoos 

 

* 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. 

 

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 
 
 

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 

 

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  Tel. (0528) 32 14 82 

Penn. Fia Jager  Tel. (0528) 32 12 24              

Secr. Delia Slomp  Tel. (0528) 32 10 11  

Lid Heidi Koekoek Tel. (0528) 32 10 24 

Lid      Mariska Schonewille   

 

DINSDAG; Volleybal 

Jeugdvolleybal                    18.00 – 19.30 

Herenvolleybal (16+)          20.30 – 21.30 

WOENSDAG; Volleybal 

Dames Recreanten 3           19.00 – 20.00 

Dames Recreanten 1  20.00 – 21.00  

DONDERDAG; Volleybal 

Dames Recreanten 2  19.30 – 20.30  

DONDERDAG:  gymnastiek  

1e groep, vanaf 4 jaar 17.15 –  18.00  

2e groep   18.00 – 18.45 

3e groep                            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! 

Welzijnswerk Midden-Drenthe 

Welzijnswerk is er voor alle inwoners van de 

gemeente Midden-Drenthe. U kunt met al 

uw vragen op het gebied van wonen, welzijn 

en zorg bij ons terecht. Maar ook met 

vragen over bijvoorbeeld mantelzorg, 

vrijwilligerswerk en leefbaarheid.  

Vanaf 1 januari 2018 kunt u ook bij ons 

terecht voor maatschappelijk werk 

(voorheen SPINN). 
-U kunt ons bellen van maandag tot en met 

donderdag van 08.30 – 13.30  uur en op 

vrijdag van 08.30 – 12.00 uur op 

telefoonnummer 088 16 51 200.  

-U kunt een e-mail sturen naar: 
beilen@welzijnswerkmd.nl 
smilde@welzijnswerkmd.nl 
westerbork@welzijnswerkmd.nl 
-Of ons bezoeken: 
*Karspelstraat 5, 9411 ND Beilen 
*Stuurboord 1, 9422 HT Smilde 
*Burg. v. Weezelplein 10, 9431 AG 

Westerbork 

Kapsalon Priscilla 

Tel. (0528) 32 16 44 

Dinsdag, donderdag en vrijdag geopend van 8.30 

tot 18.00. Tussen 12.00 en 13.00 gesloten. 

Zaterdag geopend van 8.00 tot 13.00.  

 

Elke 1e dinsdag van de maand knippen zonder 

afspraak tussen 18.00 en 19.30! 

 

Plaatselijk Belang ‘de Vooruitgang’ 

Het bestuur vergadert maandelijks en 1 keer 

per jaar wordt een ledenvergadering 

gehouden, waarin verslag wordt gedaan van 

de activiteiten van het afgelopen jaar. 

Vindt u dat het belang van uw dorp, ook uw 

belang is, word dan lid. De contributie 

bedraagt slechts €7,- per jaar. U kunt zich 

opgeven bij de secretaris, via 

secretaris.pb@nieuwbalinge.eu. 
 

Strijker en Strijker  

Technische groothandel en verhuurbedrijf.   

Tel. (06) 54 36 30 15 

 

Openingstijden winkel: 

Maandag   09.00 tot 18.00 uur 

Dinsdag t/m donderdag 08.00 tot 18.00 uur 

Vrijdag                              08.00 tot 17.30 uur 

Zaterdag   08.00 tot 12.00 uur 

Studio Tyara  

Praktijk voor therapie, massage en 

schoonheidsverzorging. 
Netty Jager. Tel. (0528) 32 17 17 

 

Maandag: overdag en ‘s avonds 

Dinsdag: overdag en ‘s avonds 

Woensdag: overdag 

Donderdag: overdag 

Vrijdag: overdag 

Behandeling op afspraak.  

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! 

 

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 

Yin Yang Yoga 

Woensdagavond 19.00- 20.00 uur 

In de voormalige peuterspeelzaal De Heugte 

Info en opgave: Cisca Lunenborg van Melzen 

06 216 36 165 - bodyfit@live.nl 

www.yogasport-hoogeveen.nl 

 

 

Ziet u info die niet juist is of mist u iets? 

Laat het de redactie weten! 
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