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SEPTEMBER

Foto J. Stempher.
Heerlijk en gezellig wandelen rondom Nieuw-Balinge tijdens de wandel4daagse 2013.
VAN DE REDACTIE
Iedereen inmiddels weer aan het werk of naar school en…. de vakantie bijna alweer vergeten, zijn we
alweer in de maand september aangekomen. Gelukkig met een fijne zon die ons nog even laat genieten
van een heerlijke nazomer, waarbij vele wandelaars/sters van de afgelopen 4daagse hebben genoten. Zie
ook foto hierboven! Maar óók kunnen we nagenieten in dit septembernummer van de verslagen,
uitslagen en foto’s van het 49e zomerfeest. Dat betekend dus… volgend jaar het 50-jarig jubileum! Stichting
Zomerfeest vertelt ook daar meer over in deze septemberuitgave van Kontakt.
Wat nog meer. O.a.:
 Voor iedereen gratis toegankelijk: Culturele UITDAG op 14 september a.s. op het terrein van het
voormalig munitiedepot. In deze uitgave een beknopt programma. (Een uitgebreid
bewaarprogramma kunt u binnenkort aantreffen in De Krant van Midden-Drenthe!)
 SV Nw-Balinge organiseert een feest voor al hun vrijwilligers. Let op; opgeven voor 7 sept.!
 De organisatie van de Goudplevierrun is er met een verslag en foto’s van dit evenement.
 En Jur Huizenga is er met deel 2 van zijn reisverslag over Peru.
 Wilt u meer weten over de tienersoos? Het bestuur en ouderraad van Tienersoos Teenspirit vertelt
ons het een en ander over de soos.
 Natuurlijk is er op de laatste zaterdag van de maand weer de vertrouwde bingo in dorpshuis ‘de
Heugte’.
 En wilt u meer weten over de Open Bedrijvendag op 2 november waar u zich als ondernemer voor
aanmelden kunt, én over de Millenniummarkt op 12 oktober in en om het gemeentehuis in Beilen,
dan ook hiervoor kunt u terecht voor meer informatie in de editie van Kontakt.
 En toneelvereniging V.D.O. heeft voor de jeugdige toneelliefhebbers zelfs twee lesavonden op
stapel staan. In deze uitgave van Kontakt lees je meer hierover!

En… nog heel veel meer! Veel leesplezier bij deze septemberuitgave van Kontakt!

VRIJWILLIGERSFEEST SV NIEUW-BALINGE
14 september 2013

Hallo vrijwilliger,
We zijn trots op alle hulp die we krijgen bij allerlei werkzaamheden
en activiteiten van SV Nieuw-Balinge. Daarom organiseren we op
zaterdag 14 september 2013 aanstaande een feest voor alle
vrijwilligers. We verwachten iedereen om 20.00 uur.
We hebben een leuke activiteit georganiseerd. Daarna gaan we
bbq’en.
Omdat er een activiteit is, is het belangrijk dat u zich opgeeft voor 7
september bij Naomi, Rosa, Wiljo, Ilse of Evelien.
Partners zijn ook welkom op deze avond, van hem/haar verwachten
we een bijdrage van €10, -.
Met vriendelijke groet,
Organisatie: Wiljo Slomp, Evelien Sok, Rosa Goossens, Ilse Koekoek
en Naomi Boer.

geworden! Wilt u meedoen aan de Open
Bedrijvendag Midden-Drenthe? Meld u dan
snel aan via obd@middendrenthe.nl Uiterste
aanmelddatum is 30 augustus 2013.

Ondernemers meld u aan!
Open Bedrijvendag Midden-Drenthe 2013
Wilt u zich als ondernemer profileren? Dat kan
tijdens de tweede Open Bedrijvendag MiddenDrenthe op zaterdag 2 november a.s.! Meld u
aan en laat inwoners van Midden-Drenthe op
een positieve manier kennis maken met uw
bedrijf en gun ze een kijkje in de keuken!
Dit is een unieke kans om aan de eigen
inwoners te laten zien wat u doet. Voor
omwonenden, scholieren, werkzoekenden,
familie en kennissen is de Open Bedrijvendag
Midden-Drenthe een laagdrempelige manier
om kennis met uw bedrijf te maken. Ten slotte
zijn zij uw beste ambassadeurs!
Publiciteit voor uw onderneming
De gemeente Midden-Drenthe organiseert
samen met Kamer van Koophandel NoordNederland, Marketing Drenthe en meerdere
Drentse gemeenten een grootschalige
mediacampagne voor dit evenement. Denk aan
advertenties in lokale (en regionale) kranten en
op internet. Ook via lokale
ondernemersverenigingen en dorpsbelangen
krijgt de Open Bedrijvendag Midden-Drenthe
veel publiciteit. Als u meedoet, ontvangt u
promotiematerialen die ook u kunt gebruiken
om de Open Bedrijvendag Midden-Drenthe
onder de aandacht te brengen in uw eigen
netwerk.
Programma
U vult het dagprogramma naar eigen inzicht
in. Maak het interessant voor bezoekers om bij
u langs te komen door het aanbieden van gratis
toegang, een instructie of proefles of een gratis
kopje koffie met gebak. Houd ook rekening
met jonge bezoekers!
Kosten
Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.
Aanmelden
Wij kijken uit naar dit grote evenement en
rekenen er op dat ook u enthousiast bent

Meer informatie
Nick Bruins, aanjager gemeente MiddenDrenthe
T (0593) 53 93 01 of (06) 46 44 80 68
e n.bruins@middendrenthe.nl

Maassluis, 15-8-2013
Nieuw Balinge, nog
onbekend voor MS Fonds
Het Nationaal MS Fonds collecteert sinds 2005
huis aan huis in de maand november.
In het eerste jaar werd er bescheiden
gecollecteerd met 500 collectanten verspreid
over het hele land. Vorig jaar zijn er ruim
10.000 collectanten op pad gegaan.
Echter, niet in Nieuw Balinge. Hier is nooit
eerder door het Nationaal MS Fonds
gecollecteerd.
Dit jaar “viert” het Nationaal MS Fonds haar
20 jarig bestaan. In die 20 jaar is veel bereikt
voor mensen met MS. De droom is om voor
iedere persoon met MS een collectant op de
been te hebben. De uitdaging is om 17.000
collectanten op straat te zien tijdens de
collecteweek in november.
Het Nationaal MS Fonds is blij met de
landelijke inzet van de collectanten die hun
steentje bijdragen aan de MS Collecte. De
oorzaak van MS is nog steeds onduidelijk. Geld
voor voorlichting, ondersteuning van mensen
met MS en onderzoek is ontzettend belangrijk.
Nieuwe hulp gezocht
Het Nationaal MS Fonds zou ook graag in
Nieuw Balinge collecteren.
Naast collectanten wordt ook gezocht naar een
organisator die de collectebussen wil verdelen
en het aanspreekpunt is voor de collectanten.
Aanmelden kan bij Pamela Zaat,
pamela@nationaalmsfonds.nl of via 0105919839
Voor meer informatie:
www.nationaalmsfonds.nl. Een donatie op giro
5057 is welkom.
De collecteweek is van 18-23 november.

Een voorproefje van de foto’s:

Goudplevierrun Nieuw-Balinge
Op zaterdag 13 juli 2013 was het zover. Na een
aantal maanden voorbereiden, vond op deze dag de
5e editie van de Goudplevierrun plaats.
Mede dankzij de inzet en medewerking van ruim
veertig vrijwilligers en bijna twintig sponsoren,
kunnen we terug kijken op een zeer geslaagde dag, waarvoor dank!
In totaal liepen 144 hardlopers mee. De 6 km telde 71 deelnemers, de 10 km
telde 73 deelnemers. Dit waren 55 deelnemers minder dan vorig jaar. Wellicht
had dit te maken met de zomervakantie die dit jaar vroeg viel. Het was
uitstekend hardloopweer, dus daar kon het niet aan liggen.
Op de 6 km zette Ids Tuinstra de snelste tijd neer in 22:31. Dit was een
verbetering van het parcoursrecord dat stond op 23:23. De snelste NieuwBalinger bij de mannen was Richard van den Bosse in een tijd van 23:04. De
snelste dame onder de Nieuw-Balingers was Chantal Koekoek in een tijd van
31:00.
Het parcoursrecord van de 10 km stond op 35:41. Ook dit record sneuvelde
toen Jan Scheenstra na 34:34 de finishlijn passeerde. De snelste NieuwBalingse man was Homme Prins die binnen kwam na 48:17. De snelste dame
uit ons dorp was Niesje Kats-van der Haar, met een tijd van 55:27.
De volledige uitslag is te vinden op onze site: www.goudplevierrun.nl
Ook staan op de site een flink aantal schitterende foto’s, gemaakt door onze
eigen fotografen, maar ook door toeschouwers.
Volgend jaar vindt er zeker een 6e editie van de Goudplevierrun plaats. Op dit
moment is de exacte datum van de run nog niet bekend. Zodra hier
duidelijkheid over is, zullen we dit vermelden op onze site.
Langs deze weg nogmaals dank aan alle vrijwilligers, sponsoren, deelnemers en
publiek! Dankzij jullie ervaren wij de Goudplevierrun als een groot succes en
zetten we ons kleine dorpje toch maar mooi op de kaart!

Een hartelijke groet namens de organisatie van de Goudplevierrun,
Ronald van Aalderen
Gert Slomp
Mellanie van den Bosse - Slomp

Zomerfeest 2013
gezellig verlopen,
geen verkeerd
woord gevallen!
Een écht Zomerfeest mogen we wel
zeggen, met hoge temperaturen.
Op maandagavond 22 juli 2013 starten we met de
SURVIVAL!
Een prachtige survivalbaan komt bij “De Heugte”
te liggen, helaas hadden we te weinig ruimte om
de baan achter elkaar te leggen.
Daardoor was het voor het publiek moeilijker om
te zien wat de deelnemers moesten doen?
De deelnemers vonden het eigenlijk eigenlijk wel
hoog, om er tegen aan te gaan, jammer maar wel
een mooi spektakel. Dinsdag toen alle ploegen
de laatste opdracht op de waterbaan hadden
volbracht…..kregen de kinderen in de gaten dat
het ook wel leuk was voor hen, om een bad te
nemen.
Genieten dus, 25 graden en een pracht van een
zwembad met glijbaan voor de deur. Een aantal
kinderen heeft er écht van genoten! Misschien
iets om over na te denken, wat nu spontaan
gebeurde, kan wellicht ook nader bekend
gemaakt worden zodat er nog meer kinderen van
kunnen genieten?!
Leuke Survival volgens
de deelnemers met
blaren, maar dat kan
ook al gauw met deze
temperaturen!

Clown /Goochelaar Thijs Waterijs vermaakte de
kinderen uitstekend met zijn ballonnen. Verder,
wilden de kinderen allemaal wel geschminkt
worden Manuela en Elke hadden geen moment
rust. Alle kinderen liepen later op de middag
allemaal met vrolijke gekleurde hoofdjes rond.
Een super leuk onderdeel van deze middag, ook
het maken van een schilderijtje bleek een leuke
bezigheid. Alle dames die zich spontaan hebben
ingezet als vrijwillige medewerksters bij de
spelletjes, SUPER BEDANKT!
Sommige kinderen maakten er écht een
kunstwerk van. De workshop Streetdance had
ondanks de warmte over animo niet te klagen.
Aan het eind van de middag lieten de kinderen
zien wat ze in korte tijd geleerd hadden, en dat
zag er al heel mooi uit. Met Gerton op de
achtergrond met een vrolijk deuntje was het al
met al een gezellige middag. En de Kermis is met
autoscooter natuurlijk een geweldig vermaak
voor iedereen en vooral voor de jeugd vanaf de
basisschool.
De KNAKWORSTETERS van Nieuw – Balinge aten
met gemak de blikjes leeg….De winnaars zijn
uiteindelijk geworden tot en met 15 jaar met 37
knakworsten Cris Schutte en voor de ouderen
met 45 knakworsten Wiljo Slomp.

Donderdag kwam de rijwielvierdaagse een
bezoekje brengen aan Nieuw – Balinge, de
Kermis was geopend en er stond een gezellige
markt. Ook veel inwoners kwamen een kijkje
nemen het was gezellig druk.

Woensdag zijn we gestart met een gevuld
terras en diverse optredens!
De dansgroep onder leiding van Lisa openden de
middag met een paar leuke dansen. Daarna, kon
de man met de kettingzaag het overnemen, met
wat kabaal, maar met uiteindelijk diverse leuke
houtsnijwerken. Het publiek kon het wel
waarderen. Een bijzonder optreden van Clair en
Dorien een prachtige act in schitterende
kostuums. Jammer was dat ondanks de headPhone het toch niet voor iedereen verstaanbaar
was met de kermis op de achtergrond.
Ze hadden het graag zaterdag op de bonte avond
over willen doen, maar helaas werd een van de
dames ziek en dan houd alles op!

Met respect voor alle aanwonende die terdege
rekening hebben gehouden met deze drukte,
heel hartelijk dank daarvoor! Tevens dank aan
Gert, die het druk had met alle fietsen in de
stalling te krijgen. Al met al een geweldige dag
met veel complimenten van de deelnemers voor
de gezellige ontvangst in ons mooie dorp!

Donderdagmiddag was er het eiergooispel, leuk
om te doen volgens de deelnemers, jammer dat
er zo weinig publiek was. Maar daar trokken de
kinderen zich niets van aan.
De winnaars zijn:
9 t/m 11 jaar:
Sara Moret
Claudia van de Weide

Toch mocht het de stemming niet drukken,
gezellig samen gegeten en de sfeer was perfect!
Bij de spelletjes onderweg was Homme Prins de
beste met 120 punten en bij het eindpunt kom
men met de dart letters gooien en proberen het
langste woord te gooien. En dat deed Jarno Pol
met het woord: GETALLEN.

12 t/m 15 jaar:
Marc Schutte
Chris Schutte
Rick Strijker
16 en ouder:
Dennis Tump
Erwin Smale
Een gezellige opkomst bij het klaverjassen, en de
prijzen gingen mee met:
Freddie Oelen
5905
Harm Marissen 5468
Martin Uiterwijk 5283
Poedel: Elzo Doldersum 4136
De Magische Griezeltocht trok veel deelnemers,
met diverse reacties, van eng tot super mooi,
spannend en gezellig. Heeft iedereen weer
genoten op zijn eigen manier! Bedankt, uitzetters
super gedaan.
Uitslag Koppel Viswedstrijd:
1 Daniëlle en Albert Kreeft
2Gerjan en Saskia Koekoek
3 Joran en Jan Slomp
Mike Doldersum en Jaap Fidom
Jamai Kroezen en Erwin Smale

2200 gram
1250
920
830
780

Onze fietstocht op vrijdag gaat bijna van start…..
en dan is het weer aan het veranderen er kan hier
en daar een bui vallen? Een aantal mensen
starten vol goede moed hopelijk voor de bui aan?
Helaas tot op het vel nat komen een aantal
fietsers weer terug, jammer. Maar buien radar
geeft volgens de nog niet vertrokken deelnemers
aan, dat het met een half uurtje droog wordt?
En dat is ook zo, alsnog start een grote groep
deelnemers en ze komen droog over. Jammer het
scheelt altijd wat deelnemers zeker mensen met
kleine kinderen die het anders altijd schitterend
vinden om mee te doen.

Ook op zaterdagmiddag gaat het mis.
Volleybalwedstrijden, helaas kan dat echt niet
buiten met die dikke buien waar zelfs nog wat
onweer klappen in zitten.
Niet getreurd er staat ook nog en zaal dus
gewoon binnen het volleyspelletje spelen toch?
Zo gezegd zo gedaan en iedereen heeft er wel
weer plezier aan beleefd!
De winnende ploegen waren die van ERWIN en
MELANIE en een jeugdteam waar ik helaas geen
namen van heb.
Toevallig was er Bingo gepland voor de kinderen
en daar hadden we dus geen last van het weer.
Samen een vol kaartje uitgespeeld, een aantal
kinderen met een tafel vol prijzen, anderen iets
minder. Uiteindelijk heeft iedereen wat gekregen
en waren er alleen maar vrolijke kindergezichtjes.
De Bonte avond was dit jaar boven verwachting!
Geweldig dat zoveel volwassenen meededen,
met goed verzorgde optredens.
Heel leuk om naar te kijken. Ook de jongere
deelnemers hadden eraan gewerkt dat was te
zien. Eigenlijk wisten wij al jaren dat er mensen
zijn die dit durven en kunnen, en dat is nu ook
gebleken. En we weten het zeker er zijn er nog
meer.
We hopen dan ook dat het gezegde volgend keer
bevestigd wordt:…..als er een schaap over de
dam is, volgen er meer. We gaan dit als
organisatie ook wat beter aanpakken zodat het

een spetterende avond wordt voor deelnemers
maar ook voor de kijkers. Omdat de opgaven
vaak pas op het laatste moment binnenkomen,
moet er nog van alles en nog wat op een rijtje
gezet worden voordat je de avond kunt starten.
Volgend jaar nog meer deelnemers en een
perfecte organisatie. Dat gaat lukken, dat kunnen
we met elkaar!
Het moet een gouden feest worden met een
diamanten randje,TOCH?!

Nu op naar het...

GOUDEN ZOMERFEEST

2014!
Daar gaan we ons hopelijk als inwoners helemaal
op voorbereiden?!
Versieren we ons dorp?......zoals het nog nooit is
geweest?
Hebt u TIPS voor het programma? Ze zijn welkom
bel: 0528 321354 of per E-mail
josepost4@hotmail.com
WINNAARS BONTE AVOND:
1 Jackson 5 door: Iris,Marieke, Marloes,
Melanie en Merle
2 Guus Meeuwis door: Denise en Iris
3 Abba door: Willem, Bennie, Niesje en Janneke.
Kinderen:
1 Cynthia en Saskia
2 Janiek en Ellen
3 Sara en Noëlle
De uitslag van de Survival werd op een leuke en
vlotte manier verteld tijdens het draaien van de
power point. Het was weer een schitterende
tocht.
De deelnemers hebben genoten, Met dank aan
de uitzetters.
Veel werk, maar ze kunnen er met een tevreden
gevoel op terug kijken.
De deelnemers wellicht ook, als de blaren
geheeld zijn?

Gaan we op de nostalgische toer? Of juist iets wat
nog nooit is vertoond?
De familie Folkerts komt met de Kermis ook
volgend jaar weer!
Gelukkig………wij zijn het enige kleine dorp in de
verre omgeving die nog een leuke Kermis kan
presenteren.
Dit is waar de jeugd ook écht naar uitkijkt,
gezellig op eigen dorp Kermis!
Dus hebt u tips voor volgend jaar laat het ons
horen.
Met dank aan allen die op wat voor wijze ook een
bijdrage hebben geleverd aan dit Zomerfeest
2013……….ONZE HARTELIJKE DANK! SUPER!
Namens de Stichting Zomerfeest,
Anneke Oelen
Henri ëtte Kreeft
Jeanet Slomp
Koop Oelen
José Post

3d kerstkaarten op bestelling.
1 3d kerstkaart voor €1,00
11 3d kerstkaarten voor €10,00
Voor vragen of het doorgeven van een bestelling kan
u mailen naar mirjam_peugeot@hotmail.com of
bellen/sms-en naar het nummer 06-30893840.
Groetjes Mirjam Kroezen.
Verlengde middenraai 39.
7938 Pa Nieuw-Balinge.

Millenniummarkt 2013
Op zaterdag 12 oktober
a.s. wordt voor de tweede
keer de Millenniummarkt
in en om het gemeentehuis in Beilen
georganiseerd. Bent of kent u iemand die een
leuke bijdrage kan leveren aan de tweede editie
van de Millenniummarkt. Laat het ons weten!

Millenniumdoelen en welke initiatieven er binnen
de gemeente zijn.
Uit dit onderzoek kwam naar voren dat er binnen
de gemeente veel inwoners actief zijn op het
gebied van steun aan ontwikkelingssamenwerking, milieu en andere manieren
waarop men een bijdrage levert aan het behalen
van de gestelde Millenniumdoelen.
Millenniummarkt 2012
In april 2012 is er in en om het gemeentehuis in
Beilen een Millenniummarkt georganiseerd waar
de inwoners van de gemeente Midden-Drenthe in
contact konden komen met elkaar en de goede
doelen waar de inwoners zich binnen de
gemeente hard voor maken.

Iedereen helpt wel eens een ander. Dit kan op
verschillende manieren. Bijvoorbeeld door
iemand een helpende hand toe te steken of een
luisterend oor te bieden.

Millenniummarkt 2013
Op 12 oktober a.s. zal er weer een
Millenniummarkt georganiseerd worden in en om
het gemeentehuis te Beilen. De Millenniummarkt
in Beilen is een gezellige, informele, inspirerende
ontmoetingsplaats waar maatschappelijke
betrokkenheid centraal staat. Verschillende
bedrijven, stichtingen en overige organisaties
krijgen een stand en kunnen zo gratis hun
initiatieven tonen.

Mensen helpen, dat kan ook in andere landen. Zo
kunt u bezig zijn met het tegengaan van armoede
en honger in de wereld, of met basisonderwijs,
zorg of schoon water voor iedereen. En ook met
uw inspanningen op het gebied van milieu,
duurzaamheid en klimaat kunt u anderen nu en in
de toekomst een helpende hand toesteken.

Meld u nu aan als deelnemer van de
Millenniummarkt!
Om de Millenniummarkt, net als vorig jaar, weer
tot een succes te maken zijn wij opzoek naar
mensen die zich inzetten voor de maatschappij en
projecten die betrekking hebben op één van de
acht Millenniumdoelen.

Millenniumdoelen
Bent u betrokken bij één van bovenstaande
activiteiten, dan is de kans groot dat u
(onbewust) steun geeft aan de Millenniumdoelen
Deze doelen zijn vastgesteld door de Verenigde
Naties in 2000 tijdens de ‘Millennium Top’, en
zouden behaald moeten zijn in 2015.

Bent of kent u iemand in u omgeving die zich
inzet voor het goede doel, vrijwilligerswerk of
ontwikkelingswerk heeft gedaan? Of iemand die
het leuk vindt een bijdrage te leveren aan de
Millenniummarkt en zo de inwoners van de
gemeente in contact te laten komen met elkaar
en de goede doelen waar men zich voor inzet.
Laat het ons weten!

Millenniumdoelen in Midden-Drenthe
In 2007 besloten de Nederlandse gemeenten dat
zij graag wilden helpen de doelen te halen, en
ging de Millennium Gemeente Campagne van
start. In dit kader is er vorig jaar binnen de
gemeente Midden-Drenthe een onderzoek
uitgevoerd om te kijken op welke wijze inwoners
binnen de gemeente betrokken zijn bij de

Informatie
Voor meer informatie over de Millenniummarkt
kunt u contact opnemen met mevrouw D.
Venema van de gemeente Midden-Drenthe via
(0593) 539 464. Of stuur een mail naar
d.venema@middendrenthe.nl

Bedankt!
Langs deze weg wil ik iedereen hartelijk danken
voor de bloemen, kaartjes en telefoontjes die ik
mocht ontvangen tijdens mijn verblijf in het
ziekenhuis en bij thuiskomst.
Vriendelijke groet; Grietje Wanninge.

Bedankt!
Via deze weg willen wij
iedereen bedanken die ons
geholpen heeft tijdens de
verkoop in de feestweek. De
mensen die lekkere dingen voor ons gebakken
hebben, maar ook de mensen die ze gekocht
hebben. We hebben een mooi bedrag voor Malawi
bij elkaar gehaald! Voor de mensen die het gemist
hebben en ons toch nog willen steunen, kunnen
geld overmaken op rekeningnummer: 3462.863.061
t.n.v: M. Doldersum, o.v.v. Malawi.
In het Kontakt van November kunt u lezen wat we
allemaal gedaan hebben en wat we met het
sponsorgeld hebben kunnen bereiken.
Groetjes Marieke Doldersum en Jeanet Slomp

Dank je!
Overweldigend waren
alle reacties, de prachtige
cadeaus, de spontane
telefoontjes, de gezellige
bezoekjes en niet te vergeten,
de vele kaarten, die we mochten ontvangen met de
geboorte van ons zoontje en broertje Bram. We
willen langs deze weg u allen hiervoor dan ook heel
hartelijk bedanken!
Wout, Petra, Joey en Sem.

OPROEP KINDERCLUB
Om allerlei omstandigheden heeft de leiding van de
Kinderclub besloten om te stoppen met hun
werkzaamheden voor de club.
Mochten er nog mensen zijn die dit voort willen
zetten, kunnen zij zich melden bij Josien Tuhumury
van Jeugd en Welzijn Midden Drenthe te Beilen.
j.tuhumury@welzijnmd.nl

Vrijwilligers broodnodig - Natuurwerkdag 2013
Anderen, 26 augustus 2013. Zaterdag 2 november
2013 vindt voor de dertiende keer de jaarlijkse
Natuurwerkdag plaats op ruim 30 locaties in
Drenthe. De Natuurwerkdag is uitgegroeid tot een
opvallend en drukbezocht evenement in heel
Nederland. Landschapsbeheer Drenthe wil hiermee
de Drentse inwoners, jong en oud, aanmoedigen om
hun handen weer uit de mouwen te steken in het
landschap. Zo onderhouden we samen onze
prachtige, natuurrijke omgeving. Vele handen
maken licht werk, dus meld je aan via
www.natuurwerkdag.nl en help mee op zaterdag 2
november!
Eigen leefomgeving onderhouden
Dit jaar is het thema ‘Vrijwilligers broodnodig’.
Zonder vrijwilligers is het namelijk een stuk lastiger
ons mooie Drentse landschap te onderhouden.
Door middel van de Natuurwerkdag wil
Landschapsbeheer Drenthe de inwoners laten
ervaren hoe leuk het is om een dag bezig te zijn in
de natuur en tegelijkertijd de eigen leefomgeving te
onderhouden. Zo kan men bomen snoeien, riet
verwijderen en poelen schoonmaken. Door die
werkzaamheden kunnen tevens bedreigde plantenen diersoorten zich handhaven in een opgeknapt
leefgebied.
Aan het werk in Nieuw-Balinge
Bij de IJsbaan zal worden gewerkt aan het
verwijderen van opslag, maken broedhopen voor
ringslangen.
De activiteiten beginnen om 9:00 uur en eindigen
ongeveer om 14:30 uur
Voor overige locaties bij u in de buurt kunt u op de
website van de natuurwerkdag terecht.
www.natuurwerkdag.nl.

Rabobank Westerbork betaalt mee
aan restauratie Stefanuskerk
Het Projectenfonds van Rabobank
Westerbork tast diep in de buidel om
een gedeeltelijke restauratie van de
plaatselijke Stefanuskerk mogelijk te maken. Met een
sponsorbijdrage van 30.000 euro kan na de
zomervakantie worden begonnen met het herstellen
van de horizontale draagbalken waarop de zolder rust.
Dit is nodig omdat bonte knaagkevers de uiteinden
hebben aangetast. Die zijn vermolmd en toe aan
vervanging. Hetzelfde geldt voor de vloer van de
preekstoel en de steunbalken onder de kansel. Ook
die worden gerenoveerd.
Voorzitter Bert Eefting van het College van
Kerkrentmeesters in Westerbork is zeer gelukkig met
de toezegging van de Rabobank. “Het is een
substantieel bedrag waarmee we goed vooruit
kunnen”, zegt hij. “Dit temeer omdat we anders de
draagbalken hadden moeten stutten. En zo’n tijdelijke
oplossing zou extra geld hebben gekost.”
De werkzaamheden bestaan uit het vernieuwen van
de uiteinden van de draagbalken, het pleisteren van
de wanden rondom de plek waar de balken in de
muren vastzitten, het renoveren van de
kapconstructie, het opknappen van de preekstoel en
het schilderen van alle gerepareerde onderdelen. De
restauratie duurt naar verwachting een week of zes.
De totale kosten bedragen 125.000 euro. Naast het
aanspreken van de eigen reserves zijn nog enkele
subsidiefondsen benaderd en organiseert de kerk een
aantal activiteiten die geld in het laatje moeten
brengen.
De oudste delen van de Stefanuskerk stammen uit de
14de eeuw. Het gebouw in het centrum van
Westerbork biedt naast kerkdiensten onderdak aan
een breed scala aan activiteiten, waaronder concerten
en uitvaarten. De kerk is een gezichtsbepalend
monumentaal bouwwerk en vervult een onmisbare
maatschappelijke functie. Met de restauratie is het
behoud ervan voorlopig veiliggesteld voor de huidige
en toekomstige generaties.

Beste mensen,
Zoals bekend werkt
het dorpenoverleg
met de gemeente
Midden- Drenthe en
de
Burgerinitiatiefgroep
glasvezel Midden
Drenthe, samen in een werkgroep om te onderzoeken
of het mogelijk is om met name de buitengebieden,

tegen een vergelijkbare prijs als in de grote kernen,
van snel internet te voorzien.
De werkgroep is er nog steeds van overtuigd dat het
allemaal gaat lukken.
Op dit moment zijn we in de laatste en beslissende
fase van het onderzoek gekomen, t.w. de financiële
haalbaarheid van dit alles.
Als werkgroep lijkt het ons goed om voor de
ondersteuning van dit plan ook een beroep op de
plaatselijke politiek te doen.
Op dit moment worden de verschillende
partijprogramma’s geschreven voor de
gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar.
Wij doen dan ook een beroep op de leden van het
Dorpenoverleg (plaatselijke besturen van de dorpen
en buurten) om een brief aan alle politieke partijen,
die werkzaam zijn in Midden Drenthe, te sturen om
nut en noodzaak van snel internet ook in de kleine
dorpen en buurten onder de aandacht te brengen.
( Een voorbeeldbrief staat vanaf eind volgende week
op de site van het DOM)
Om de gedragenheid verder te vergroten vragen we
aan alle besturen van de plaatselijk
belangen/besturen buurtverenigingen, hun inwoners
te activeren om zich te melden bij het burgerinitiatief
glasvezel Midden Drenthe op hun site:
www.glasvezelmiddendrenthe.nl
Via deze site wordt de belangstelling van de inwoners
in het buitengebied gebundeld en ter ondersteuning
aan de provinciale en gemeentelijke bestuurders
onderbouwd.
Ondertussen zijn we als werkgroep bezig om te kijken
hoe alles zo goed mogelijk georganiseerd kan worden,
zodat we op het moment dat we alle uitslagen
hebben, gelijk in actie kunnen komen voor de
volgende fase.
Ons idee gaat uit naar het vormen van een coöperatie
waar het hele project en het uiteindelijke bedrijf in
ondergebracht gaat worden.
Gezien de hoeveelheid werk wat dit meebrengt en
om ervoor te zorgen dat de inmiddels opgedane
kennis niet bij een paar personen ligt, zouden we
graag ondersteuning en uitbreiding van de werkgroep
willen hebben van mensen die hier een bijdrage aan
willen leveren.
Wij zijn op zoek naar mensen, en die zijn er vast, die
iets weten van deze techniek, organisatie, financiën,
communicatie, enz. enz.
Na de zomervakanties zullen we jullie verder
informeren over de stand van zaken.
Wil je meer informatie, neem dan contact op met
Wolter Muggen, tel: 06 50535624 Email
werkgroepglasvezelmd@gmail.com

OPROEP voor de JEUGD vanaf 9 jaar!
TONEELVERENIGING V.D.O.
Probeert het toneelspel nieuw leven in te blazen!
We willen graag een traditie in ere houden maar dan moet de jeugd wel
aansluiten!
Want dat kan V.D.O. niet alleen, dus voor iedereen die het leuk vindt om
te leren hoe leuk het is om toneel te spelen?
Doorgaan met lezen!
Jongens en meisjes speciaal voor jullie organiseren wij een Workshop
Toneelspelen. Op een leuke manier maak je kennis met het toneelspel.
En kun je zelf ervaren of het iets voor jou is?
Uiteraard wil V.D.O. als er belangstelling voor is, vervolg geven aan het
toneelspel voor jongeren.
Dus verwachten wij heel veel belangstelling bij de wokshops die
gehouden worden op:
20 september a.s. 19.00 uur in Dorpshuis “De Heugte”
Toneelles voor jongens en meisjes vanaf de basisschool!
25 september 15.00 uur in Dorpshuis “De Heugte”
Toneelles voor kinderen vanaf 9 jaar t / m basisschool!
Minou Otten, zal deze lessen verzorgen en doet dit met veel
enthousiasme!
Dit laat je niet aan je voorbij gaan toch?
Wij hopen jullie allemaal te ontmoeten op bovenstaande datums!
Tot ziens, toneelvereniging V.D.O.
Opgeven bij: José Post tel: 321354 of E-mail josepost4@hotmail.com

O, ja de workshop is geheel GRATIS!

Proef de herfst!
Deze heerlijke stoofpeertjes zijn
het wachten meer dan waard!

Brandkranen
Omdat er zorgen zijn om het verwijderen van
de brandkranen aan de Haarweg, hebben wij
gevraagd aan de gemeente en brandweer hoe
dit zit.
In heel Drenthe loopt een project om de
brandkranen allemaal te laten vervallen. Het
gebruik en onderhoud van de brandkranen
kost veel geld en is een enorme belasting
voor het waterleidingnet. Bij 90 procent van
de branden wordt helemaal geen gebruik
gemaakt van de brandkranen. Er wordt direct
naar open water gekeken of er wordt met
tankauto’s water aangevoerd.
Het verwijderen van de brandkranen gaat
stapsgewijs meestal in combinatie met
renovatiewerkzaamheden aan het
waterleidingnet. Er is altijd overleg tussen de
betrokken partijen waar en wanneer de
brandkranen verwijderd worden.
Helaas is in Nieuw-Balinge daarin iets niet
helemaal goed gegaan. Plaatselijk-Belang en
de brandweer is door de WMD niet betrokken
geweest bij het renovatieproject aldaar en
daarom werd men verrast door de
afwezigheid van de brandkranen.!!
De planning is dat begin 2015 alle
brandkranen in Drenthe verdwenen zijn,
zonder dat daarbij de veiligheid in het
geding komt.

Plaatselijk Belang Nieuw Balinge.

10 MIN + 2,5 UUR STOVEN –
8 STUKS
Veel succes met dit heerlijke nagerecht!
Je hebt nodig:
8 stoofperen (bv Gieser Wildeman)
400 ml rode port (zoet)
100 ml water
3 kaneelstokjes
50 gr basterdsuiker (wit of bruin)
2 kruidnagels
Bereiding:
Schil de peertjes en laat het steeltje er aan
zitten. Doe alle ingrediënten samen in een
pan en breng zachtjes aan de kook. Laat de
peertjes ongeveer 2,5 uur stoven. Heerlijk
met een bolletje ijs.

Tienersoos Teenspirit
Zaterdag 31 augustus heeft de tienersoos zijn deuren weer geopend voor het
nieuwe seizoen 2013/2014.
Op 7 september a.s. zijn ook de ouders van harte uitgenodigd om een kijkje te
komen nemen. De koffie staat klaar en de ouders van de ouderadviesraad zijn
er ook, om alle mogelijke vragen te beantwoorden.
Hoe werkt de Tienersoos ?
Voor wie?
De tienersoos is er voor alle tieners in Nieuw-Balinge in de leeftijd van groep 8 van de
basisschool (of 12 jaar) tot en met 15 jaar. Van september t/m juni is de soos geopend op
zaterdagavond van 20.00 uur tot 23.00 uur. De toegang is gratis, behalve als er een speciale
activiteit is, dan wordt er entree gevraagd.
Wat is er te doen?
De Tienersoos heeft (samen met de Jeugdsoos) een eigen ruimte in De Heugte, met een bar,
muziek- en lichtinstallatie en een zitje. Er wordt op tienersoosavonden alleen frisdrank
geschonken en er zijn versnaperingen te koop in het café. Op “gewone” soosavonden (zonder
georganiseerde activiteit) kunnen de tieners gebruik maken van het tafelvoetbalspel, een
dartspel, een Wii en binnenkort ook een tafeltennisspel. Maar er wordt natuurlijk ook gewoon
muziek gedraaid, gechilled en véél gekletst!
Er is een tienerbestuur waarin ca. 8 tieners zitten in de leeftijd van 12 t/m 15 jaar. Zij zorgen
voor de bar en de muziek, en bereiden een speciale activiteit voor : een filmavond, een
Halloween- of ander themafeest, maar ook een graffiti-, bonbon- of kickboks-workshop met
een vakdocent is mogelijk! De activiteiten worden steeds aangekondigd in Kontakt.
Begeleiding en toezicht
Het tienerbestuur wordt begeleid door een medewerker van Stichting Welzijn Midden-Drenthe
en een ouderadviesraad, waarin op dit moment 4 ouders zitten. Zij vergaderen ca. maandelijks
met het tienerbestuur om de activiteiten voor te bereiden.
Daarnaast is er een ploeg van ca. 20 ouders die, bij toerbeurt, in tweetallen toezicht houden bij
de soosavonden. Zij zitten in principe in het café, en lopen regelmatig even binnen in de
soosruimte. Daarnaast houden zij toezicht op de buitenruimte voor het café.
Voor alle ouders is het overigens nog goed om te weten dat het toezicht van de oppasouders op
kinderen die tijdens de soosavond even naar buiten gaan, reikt tot aan de paaltjes van het plein
voor De Heugte. Daarbuiten zijn de kinderen/hun ouders zelf verantwoordelijk!

Een Nieuw-Balinger in Peru (deel 2)
Dorpsgenoot Jur Huizenga heeft afgelopen winter
samen met zijn reisvriendin Coosje een bezoek
gebracht aan Peru, het land van de Inca’s. Hier
volgt deel 2 van hun reisverslag.

In 1528 zette de
Spanjaard Pizarro
tijdens een
ontdekkingtocht per
schip langs de
noordwestkust van
Zuid-Amerika als
eerste Europeaan
daar voet aan land.
Hij werd vriendelijk
ontvangen door de inheemse bevolking, de
Inca´s, die hem fruit, vis, vlees en maisbier
aanboden. Pizarro zag dat er in het land wat te
halen viel, zilver en goud dus, en keerde terug
naar zijn vaderland voor nieuwe instructies en
een betere expeditie-uitrusting. Hij zeilde terug
met 168 soldaten, paarden en slaven naar het
door hem ontdekte land om het in naam van God
en de Spaanse kroon te gaan veroveren. Het is
intussen 1532, dus 4 jaar later. Hij trok op naar de
toenmalige hoofdstad Caljamarca, waar hij Incakoning Atahualpa groeten van verre koningen
overbracht en hem broederschap beloofde. De
Inca´s waren toen ca. 100.000 in getal en
heersten over 12 miljoen onderdanen, een
bestuurlijke prestatie van de eerste orde. Pizarro
was zijn broederschapsbelofte echter snel
vergeten, voerde een verraderlijke
verrassingsaanval uit waarbij duizenden Inca´s
het leven lieten, en nam de Koning gevangen.
Hoewel de Inca´s in aantal verreweg in de
meerderheid waren, vormden zij met hun
knotsen en slingers geen partij voor de
geharnaste Spanjaarden die te paard zaten en
over vlijmscherpe zwaarden beschikten. De
Koning deed een poging om zich vrij te kopen
door daarvoor in ruil een kamer vol goud aan te
bieden. Pizarro accepteerde deze deal. Het
duurde slechts een paar maanden tot de Inca´s
een kamer vol goud bijeengebracht hadden, maar
de Koning werd niet vrijgelaten. Hij werd
daarentegen ter dood veroordeeld en de
brandstapel zou zijn eindbestemming worden.
Maar omdat hij zich liet dopen, was Pizarro zo
edelmoedig om hem een kortere lijdensweg te

gunnen aan de beruchte Spaanse wurgpaal, de
garrot. Koning Atahualpa was 31 jaar toen hij het
leven liet.
De dood van de Inca-koning luidde het einde in
van de Inca-cultuur. De Spanjaarden gingen
grondig te werk en sloegen alles kort en klein wat
daarmee te maken had. Inca-paleizen en
religieuze gebouwen werden met de grond gelijk
gemaakt en vervangen door kerken en kloosters.
Ook cultuurvoorwerpen werden vernietigd. Het
gevolg van deze acties is, dat er tegenwoordig
nauwelijks meer iets tastbaars uit het Incatijdperk overgebleven is. Dat wordt nu uiteraard
zeer betreurd en daarmee samenhangend werd
de mening over Pizarro, eveneens grondig,
herzien. Stond er vroeger een meer dan
levensgroot standbeeld van Pizarro gezeten op
een paard en heldhaftig met een zwaard
zwaaiend, midden op het Centrale Plein van de
hoofdstad Lima, na een aantal omzwervingen
door de stad staat het standbeeld nu om de hoek
bij een cafetaria aan de rivier. Er staat zelfs geen
bordje bij met vermelding wie de persoon
voorstelt. Pizarro zelf is overigens ook een
gewelddadige dood gestorven. Hij werd
vermoord door landgenoten van een
concurrerende groep wiens hoofdman door
Pizarro om zeep gebracht was. Oog om oog, tand
om tand dus.
Het leidde in Peru dan ook tot grote opwinding
toen in 1911 de Amerikaanse historicus Hiram
Bingham met behulp van inheemsen in de
beboste bergen de ruïnes van een Inca
nederzetting ontdekte, de Machu Picchu, dat nu
de topbezienswaardigheid van Peru vormt. Er
staan nog wonderwel veel gebouwen overeind en
het complex wordt professioneel gerund. Geen
stap buiten de aangegeven paden, of je wordt
door een wachter letterlijk teruggefloten,
hetgeen uiteraard ook mij overkwam. De toeloop
van toeristen uit de gehele wereld is zo groot
geworden, dat men zich genoodzaakt zag om het
aantal bezoekers tot 2500 per dag te beperken.
Voelde het bij aankomst op het vliegveld van
Lima als een gastvrij gebaar dat ik gratis een
visum kreeg, bij de Machu Picchu laat de
overheid ter compensatie de vrije-marktwerking
haar zegenrijk werk doen. Grote vraag, dus hoge
prijzen. De toegang tot het complex kost niet
minder dan 45 euro en daarvoor krijgt men

slechts entree tot een doolhof zonder goede
richtingborden en er staan nergens bordjes die
vermelden wat een gebouw voorstelt. Maar je
kunt uiteraard een gids nemen. Dat was voor ons
niet nodig, want ik ben altijd en overal de gids
van Coosje. Zo spelen wij het altijd, wanneer zich
ergens een gids aanbiedt. Dan antwoord ik,
wijzend op Coosje, dat zij de toerist is en ik haar
persoonlijke gids. Vervolgens zeg ik tegen de gids
dat wij dus collega´s zijn en geef hem een hand.
Alom verbazing en vermaak.
Toch zijn de cultuur van de Inca´s en hun
religieuze ideeën bepaald niet uitgestorven. Hun
folkloristische dansfeesten en optochten, waarbij
de vrouwen in prachtige, veelkleurige kostuums
gekleed gaan, worden sinds enkele tientallen
jaren georganiseerd in verenigingsverband. Deze
zijn in vele plaatsen actief en worden gedragen
door jonge mensen, zeg tussen 18 en 25 jaar, die
zichtbaar genieten van het dansen en zingen.
In de commerciële wereld van Peru is het de term
Inca die tegenwoordig de klok slaat: Inca Pharma,
Inca Travel, Inca Art, Inca Massage, Inca Chips en
Inca Kola. Wat, Inca Kola? Wat is dat? Het is een
zeer populaire citroengele frisdrank die zelfs in 3literflessen in de supermarkt verkrijgbaar is en
sinds 1935 op de markt gebracht wordt door ....
jawel, the Coca Cola Company. Coosje en ik
hebben exclusief voor de lezers van KONTAKT een
smaakproef uitgevoerd en we kunnen melden dat
onze eensluidende conclusie is dat de smaak
geheel gelijk is aan die van Exota (3 plofflessen
voor 1 gulden) uit de jaren ´50.

Om enige nuance aan te brengen in dit verhaal
over de Inca’s zonder de ernst van hetgeen hen is

aangedaan, te willen afzwakken, het volgende.
Het Inca-rijk heeft slechts een eeuw bestaan en
was dus geen duizendjarig rijk. Vóór de Inca´s
waren het de Wari´s die in het gebied de dienst
uitmaakten. Zij werden door de Inca´s
"geïntegreerd" zoals de Wari´s zelf het vóór hen
heersende volk "integreerden". De geschiedenis
herhaalt zich dus.
Momenteel is 40% van de bevolking inheems en
zij hebben in de samenleving overwegend
eenvoudige baantjes. De criollo´s, dat zijn de in
Peru geboren Spanjaarden, zitten aan de
knoppen van de macht. Het in stand houden van
orde en rust in het land is op 3 pijlers gestoeld: de
verwevenheid tussen kerk en staat, de intimidatie
door de politie en het aanwakkeren van
nationalisme (het Peru - gevoel). Zo ontvangen
alle bisschoppen en 10% van de priesters een
maandelijkse toelage van de regering. Daar staat
uiteraard wat tegenover b.v. het afzien van kritiek
op de schrijnende sociale misstanden in het land.
Ca. 40% van de baby’s wordt ondervoed geboren.
De Peruaanse bisschoppen zouden m.i. een
voorbeeld kunnen nemen aan de in 1999
overleden Braziliaanse bisschop Dom Helder
Camara die opkwam voor de verdrukten in de
samenleving en ooit de woorden sprak:
”Wanneer ik een arme te eten geef, ben ik een
heilige, maar wanneer ik vraag waarom die arme
niet te eten heeft, noemt men mij communist.”
Het nationalisme wordt o.a. aangewakkerd door
het buurland Chili als vijand af te schilderen.
Weliswaar hebben beide landen een conflict over
de territoriale grens op zee, maar is dit een reden
voor de aanschaf van een paar honderd Scudraketten die elk 500 kg springlading kunnen
vervoeren? Het geld zou toch wel beter besteed
kunnen worden? Maar om eerlijk te zijn, hebben
wij in Nederland niet een beetje hetzelfde
probleem met de komende aanschaf van de JSFstraaljager als opvolger van de F 16, waarmee
honderden miljoenen euro’s verslonden worden?
Hoe het ook zij, Coosje en Jur beschouwen hun
reis naar Peru als een toppertje. Het was in het
land gemakkelijk reizen en we hebben zeer
genoten. Er was eigenlijk maar één probleem:
zoals in heel Zuid-Amerika het geval is, vertikken
ook de Peruanen het om Engels te spreken. Je
moet je dus wel een paar woorden postkantoorSpaans eigen maken. En dat viel best te doen met
z’n tweeën, zo bleek.

Cultuur op de Drentse Hooglanden

CULTURELE UITDAG 2013
Het Munitiedepot in het Culturele vizier
Is het de plek van het bedreigd bestaan? Of is het de culturele vrijstaat, waar de grenswachten hun opwachting maken?

14 september 2013
Bruisend programma van 12.30 - 17.30 uur op het terrein van het voormalig Munitiedepot, Hoogeveenseweg, Nieuw-Balinge.
Doorlopend optredens op verschillende “bunkerpleinen”
KUNST/CULTUUR-item

WAT?

DOOR WIE?

Verhalen, poëzie, proza

Katrien Thalen-Huus van de Taol

Verhalen, poëzie, proza

Jeanet Landman-Bibliotheek Smilde

Erfgoed
Streektaal

Erfgoedproject voor leerlingen van de basisschool met Oma’s Kastje

Anita Ros - ICO

Militair Erfgoed

2x een lezing à 30 minuten

Jasja Dekker, dierecoloog, schrijver, luchtfotograaf

Architectuur en Landschap

Workshop met jongeren

Architectenbureau DAAD

Presentatie oude boerderijen

Het Drentse Landschap

Historie vroegere gemeente Beilen

Oude ﬁlms en oude ansichtkaarten

Stichting Oudheidkamer Beilen

Historie Koude Oorlog

Presentatie toekomstig museum Bedreigd Bestaan

Werkgroep MMAN

Joodse Werkkampen

Presentatie bij hun eigen bunker

Werkgroep Joodse Werkkampen

Dutch Peace Army

Presentatie van een deel van hun legervoertuigen

Wim Broer

Orkest-plein

Expositie kunstenaars

2x een optreden van 35 minuten

Het ORKEST, Westerbork

2x een optreden van 45 minuten

Muziekdokters - GGZ Beilen

2x een optreden van 30 minuten

Trio Jose Zwerink (Jazz)

Een aantal beeldende kunstenaars toont hun werk

Bert ten Hoorn, Marinette Hoogedoorn-Meyer,

en is ook bezig met het maken van nieuw werk

Anneke Nijmeijer, Drentse Schilders
Mooaties, Attie Helder, Janneke Boer en Roos Nagtegaal
Roelof Barkhof

Korenplein

Diverse optredens van een drietal koren

Broeker Sirenen
Diggelse Diva’s
Meezingkoor “Recht door Zee”

Workshops

Schilderen

Marcel Fibbe

Werken met natuurlijke materialen

Jacqueline Zwiebel

Sieraden maken

Hennie Mos

Taekwondo

Taekwondogroep Moo-gun, Smilde

Natuurmonumenten

Info-punt met activiteiten voor jong en oud

Vleermuisbunker

Inleiding over vleermuizen en bezichtiging bunker

Jan Mager, vleermuisdeskundige namens IVN

Bandplein

Achtereenvolgende optredens

The Tues
Redwood
Lotte Scherjon (singer/songwriter)
NO.ID.TOO (Blues)
Daniël ter Waarbeek (singer/songwriter)

Fotoexpositie en workshop

Expositie van hun werk en met het publiek dat zich

Dirk Otten

daarvoor heeft opgegeven maken van digitale

John Nycolaas

foto’s met aan het slot van de UITdag een presentatie
Toneel

Grote horecaplein

Optredens van toneelgroep

STOP, Westerbork

Diverse optredens temidden van publiek

toneelver. Nw-Balinge en Broekstreek

Diverse optredens temidden van publiek

Stiefkiek’n, Westerbork

Optredens met luistermuziek

Family Band, Smilde
Pieter Nanuru en Mirjam Zuidema
Igor en Sophie - De Muzentuin

Buitenring/wandelpad

Educatieve survivalbaan voor jong en oud

de Survivalgroep, Westerbork

Eén groot en twee kleine horecapleinen

Drankjes, maar ook o.a. heerlijke Molukse hapjes

Plaatselijke Belangen / Dorpshuizen
Witteveen, Broekstreek, Nieuw-Balinge en Bette’s keuken
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OP DEZE UNIEKE LOCATIE!
WIE WEET IS ER NOG
MEER DAN U VERWACHT

Interview over Mooi op Eigen Kracht
Jan Kogelman, contactpersoon voor de dorpen in Midden-Drenthe, vertelt over de prijsvraag Mooi op Eigen Kracht 2013.
Jan, wat is MOEK?
Mooi Op Eigen Kracht is een project, waarbij de gemeente geld beschikbaar stelt voor initiatieven in dorpen, buurten,
wijken, straten.
Die initiatieven moeten het doel hebben dat de buurt er mooier en beter uit gaat zien. Daarbij is het belangrijk dat er
sprake is van een gezamenlijke aanpak door bewoners. Dat is de kracht van het project.
Kan iedereen meedoen?
Buurten, dorpen, wijken, verenigingen, burgers en stichtingen kunnen allemaal meedoen. Er is maar één uitzondering:
bedrijven. Zij kunnen niet meedoen. Deze prijsvraag is echt bedoeld voor mensen uit een buurt, wijk of straat ter
verbetering hiervan.
Kun je een voorbeeld noemen van een project wat ingediend kan worden?
Eerst wil ik melden dat de grootte van een project niet uitmaakt. Een voorbeeld: op de route van ouderen naar een park
zou je een aantal bankjes kunnen plaatsen. Je creëert dan een ontmoetingsplek voor mensen om bij te kletsen of om uit te
rusten. Dat kan ook gelden voor de aanleg van een jeu de boules baan of het (her)inrichten van een speeltuin. Maar ook
grotere projecten als het aanpassen van een dorpshuis of het opknappen van een wijk kunnen aangemeld worden.
Moeten de werkzaamheden altijd door vrijwilligers worden gedaan?
Nee dat hoeft niet per se. Je mag een bedrijf inschakelen voor levering
van materiaal, maar je moet als projectgroep wel aantonen dat de
eigen inbreng duidelijk zichtbaar is in de plannen. Een voorbeeld:
iemand in de straat heeft een idee en gaat de buurt door met een
handtekeningenlijst. Daarmee geef je aan dat je de buurt erbij betrekt
en je geeft aan dat meerdere mensen achter het plan staan: een mooie
start voor een mooi plan dus.

Ontmoetingsruimte in Garminge
Gerealiseerd in 2010 mbv MOEK
In 2009 is deze prijsvraag ook geweest. Hebben er toen veel meegedaan?
In 2009 zijn 16 projecten ingediend. De projecten die toen zijn ingediend zijn ondermeer het renoveren van een speeltuin,
de realisatie van een ontmoetingsplek voor bewoners en er is een dorpshuis aangepast. Er was een project in een straat
waar aan de ene kant jongeren en aan de andere kant ouderen wonen en waar de jongeren de tuinen toch anders
onderhouden dan de ouderen. Deze mensen zijn met elkaar in contact gebracht om dit samen op te lossen. Er is een plan
voor gemaakt en gerealiseerd; de jongeren waren de tuinen aan het opknappen en de ouderen zorgden voor koffie, soep
en broodjes. De gemeente heeft toen een bijdrage geleverd in de kosten van het materiaal.
Om hoeveel prijzen gaat het? Er is maar lieft € 20.000,- beschikbaar gesteld door de gemeente en Actium en hoe gaat
het na het indienen van de plannen?
Voor het laatste geldt dat we eerst 15 september afwachten. Dit is de datum waarop de plannen door de gemeente
moeten zijn ontvangen. Hier gaan we wel flexibel mee om. Plannen die nog niet helemaal rond zijn kunnen ook alvast
worden aangemeld. In overleg is er veel mogelijk.
De plannen worden vervolgens beoordeeld door een onafhankelijke jury. Op 9 november a.s. worden alle plannen door de
indieners gepresenteerd aan de jury en belangstellenden. Het is niet zo dat er twee of drie prijzen. De jury beoordeelt alle
plannen en bepaalt wie hoeveel krijgt voor de uitwerking. Dit kunnen er twee of drie zijn, maar ook meer. Je maakt dus
veel kans om je ingediende plan uit te voeren. Als de plannen maar voldoen aan de voorwaarden! De voorwaarden en hoe
het plan precies moet worden ingediend staan aan de rechterkant van de homepagina van www.middendrenthe.nl.
Advies van Jan: Ga voor je raam staan, kijk eens naar buiten, misschien ben je heel tevreden over de buurt maar er zijn
altijd verbeterpuntjes. Denk daar over na en als je een idee hebt stap naar je buren toe en bespreek het en daar kan al een
project voor MOEK ontstaan.

MOEK, hoe u zich kunt inschrijven en waar u uw
plannen kunt indienen.

Aanmelden kan nog tot 15 september!
Doe mee aan de prijsvraag “Mooi op eigen
kracht 2013”
Heeft u een goed plan waardoor uw buurt, straat of
wijk mooier en leefbaarder wordt? Dan is dit uw kans
om mee te doen met de prijsvraag Mooi op Eigen
Kracht 2013 (MOEK)! Het vervolg op het succesvolle
MOEK 2009 waaraan maar liefst 16 inzenders
meededen.
MOEK is een prijsvraag voor buurten, wijken, straten
of dorpen waarbij plannen kunnen worden ingediend
die een bijdrage leveren aan het mooier en
leefbaarder maken van de eigen woonomgeving via
een plan van aanpak die het naoberschap versterkt.
Plannen
Breed gedragen, verbetering van de eigen
leefomgeving en versterking van het naoberschap zijn
enkele voorwaarden waar uw plan aan moet voldoen
om in aanmerking te komen voor een prijs. De
plannen kunnen heel uiteenlopend van aard zijn. Een
ontmoetingsplek in een buurt, een speelweide voor
kinderen of h
et oprichten van een buurtvereniging, het zou
allemaal kunnen. Belangrijk is dat de ideeën bijdragen
aan een mooiere leefomgeving en de onderlinge band
van de inwoners van Midden-Drenthe versterkt.
Prijzen
De gemeente heeft voor deze tweede versie samen
met Actium € 20.000,- beschikbaar gesteld. Dit bedrag
wordt verdeeld over de beste plannen. Een
deskundige en onafhankelijke jury beoordeelt de
plannen. Zaterdag 9 november 2013 worden de
prijswinnaars bekend gemaakt.
Voorwaarden
De plannen moeten voldoen aan een aantal
voorwaarden. Een overzicht hiervan staat vermeld op
de website van de gemeente,
www.middendrenthe.nl.
Meedoen?
Wilt u meedoen aan Mooi op Eigen Kracht? Uiterlijk
15 september 2013 ontvangen wij graag uw plan. Op
www.middendrenthe.nl vindt u alle informatie over

Informatie
Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met
de dorpscontactambtenaren van de gemeente: Jan
Kogelman en Jan Darwinkel via tel.nr. (0593) – 53 92
22.

Workshops TONEEL
VDO voor jeugd en
jongeren vanaf 9 jaar
en vanaf basis!
Zie elders in Kontakt. Opgeven en meer
info bij: José Post.

‘ONS CLUPPIE’
Leden van "Ons Cluppie" 18 september a.s.
komen we weer bijeen in Dorpshuis "De Heugte"
20.00 uur.
Henk Pauw zal ons alles vertellen over zijn grote
hobby: Wichelroede.
Allemaal tot ziens bij de start van het nieuwe
seizoen!

Activiteitenkalender Nw-Balinge
SEPTEMBER
07-09: OUD PAPIER
14 -09: Culturele Uitdag Midden-Drenthe,
locatie Munitiedepot Nieuw Balinge.
vanaf 12.30 u.
14-09: Vrijwilligersfeest SV Nieuw Balinge,
Aanvang 20.00 uur.
18-09: ‘Ons Cluppie’ met dhr Pauw, die vertelt
over de Wichelroede. Aanv. 20.00 uur.
20-09: toneelles vd jeugd (VDO) in ‘de Heugte’.
aanvang 19.00 uur.
25-09: toneelles vd jeugd (VDO) in ‘de Heugte’.
aanvang 19.00 uur.
28-09: Bingo “de Heugte” aanv 20.00 uur, zaal
open 19.00 uur.

HUISARTSEN
Preekrooster 2013 Chr.Geref.Kerk Nw-Balinge
Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur
Huisartsenpraktijk Ettenheim Noordscheschut
Dahler/ Damman
Tel. 0528 – 34 12 28
Huisartsenpraktijk Hollandscheveld
Mielet/Veenhouwer
Tel. 0528 – 34 12 19
Huisartsenpraktijk Elim
Mors/Brugman
Tel. 0528 – 35 12 12
Op werkdagen van 's middags 17.00 uur tot de
volgende ochtend 08.00 uur en in de
weekeinden, kunt u voor spoedgevallen bellen
met de centrale huisartsenpost,
Tel. 0900 – 112 0 112
Informatie over de huisartsenpost: www.chd.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
FYSIOTHERAPIE
Praktijk Fysio Ettenheim
Roel Schoemaker
Dinsdag- en donderdagavond praktijk in
dorpshuis “de Heugte”. Alleen op afspraak:
Tel: 0528-343518 of 06-43453799
Email: info@fysioettenheim.nl
Preekrooster 2013 Herv. Kerk te Nw-Balinge
08-09: 10.00 u. ds. J.den Dikken
Bediening Heilig Avondmaal
19.00 u. ds. R.W.van Mourik (Elburg)
15-09: 10.00 u. kand. J.A.A.Geerts (Heiligerlee)
19.00 u. ds. M.Noorderijk
22-09: 10.00 u. ds. B.L.P.Tramper (Driesum)
15.00 u. ds. H.G.v.d.Ziel (Ooltgensplaat)
29-09: 10.00 u. ds. M.Noorderijk,
gez. dienst in Tiendeveen
Opening Winterwerk
06-10: 10.00 u. ds. E.Mijnheer (Oene)
15.00 u. ds. M.Noorderijk
13-10: 10.00 u. ds. M.Noorderijk
15.00 u. ds. J.A.C.Olie (Genemuiden)
wijzigingen voorbehouden
Iedere zondagmorgen is er oppas voor de kleintjes in de
consistorie bij de kerk.

08-09: 09.30 u. ds. J.P.Boiten (VHA)
14.30 u. ds. J.P.Boiten
15-09: 09.30 u. ds. J.van Amstel (HA)
14.30 u. ds. J.van Amstel
22-09: 09.30 + 14.30 u. ds. H.Korving
29-09: 09.30 + 14.30 u. ds. P.D.J.Buijs
06-10: 09.30 + 14.30 u. ds. M.v.d.Sluys
wijzigingen voorbehouden
Iedere zondagmorgen is er oppas voor de kleintjes in het
jeugdgebouw “Het Anker”

Openingstijden Gemeentehuis Midden-Drenthe
Locatie Westerbork, B.G. van Weezelplein 10
dinsdag van: 8.30 van 12.00 uur
Locatie Beilen, Raadhuisplein 1
Open: maan-,dins-, vrijdag van 8.30-12.00 uur
woensdag van 8.30 van 16.00 uur
donderdag van 8.30 tot 20.00 uur
Tel.:
0593 - 539222
Mail:
gemeente@middendrenthe.nl
Website: www.middendrenthe.nl
Contactgegevens Humanitas Midden-Drenthe:
midden-drenthe@humanitas.nl
Contactgegevens Humanitas Zuid-Drenthe:
zuid-drenthe@humanitas.nl
Tel.: 0528-277992
zie ook: www.humanitas.nl

OUD PAPIER
Oud papier wordt opgehaald door de Mr.
Sieberingschool.
De eerstvolgende datum is 7 september 2013.
Daarna weer op 9 november 2013.
Vanaf 8:30 u. wordt het oud papier met een
PERS/KRAAKWAGEN opgehaald.
Wij verzoeken u om uw oud papier gebundeld
of in dozen voor 8.30 langs de straat te zetten.
LET OP: Liever NIET de avond van te voren
i.v.m. evt. regen
In het park wordt men verzocht het papier aan
de “hoofdroute” te zetten.
Bij voorbaat onze hartelijke dank.
G.O. Meester Sieberingschool
Ophaalschema containers - iedere woensdag:
10 september GROEN
17 september GRIJS

24 september GROEN
01 oktober GRIJS
8 oktober
GROEN
Ophalen grof vuil kan tegen betaling en op afspraak:

Tel.: gemeente 0593-539222
Brengen grof vuil kan naar:
Milieustraat Beilen, Eursing 2a
ma. gesloten, di./vr. 8.00 – 12.00/13.00 – 15.00,
wo./do. 12.30 – 15.00, za. 08.00 – 12.00
Hingstman Recycling W’bork, de Noesten 82
Werkdagen 13.00 – 17.00, za. 09.00 – 14.00
Tel.: 0593-331919
Zie ook: www.middendrenthe.nl  afvalwijzer

REGIOPOLITIE
Politie Drenthe
postbus 107, 9400 AC Assen
http://www.politie.nl/drenthe

District Zuid-West
Griendtsveenweg 5, Hoogeveen
Postbus 1079400 AC Assen
(0900) 88 44 (lokaal tarief)
Geopend: ma t/m za 9.00 - 17.00 uur,
koopavond tot 21.00 uur
Politie Midden-Drenthe
Raadhuisplein 1, Beilen
(0900) 88 44 (lokaal tarief)
E-mail via formulier op www.politie.nl
Geopend: ma t/m vr 8.30 - 12.30 uur
Niet levensbedreigende meldingen: 0900-8844
Meld misdaad anoniem: 0900-2666399
Alarmnr. politie, brandweer, ambulance: 112

Uitvaartvereniging Nieuweroord en Omstreken
Uitvaartnummer: 06-54377180 b.g.g. 0528343837
Uitvaartverzorg(st)er: mevr. E.Otten/dhr.
P.van Slochteren
Penningmeester/Ledenadministratie:
dhr. H.Mulderij, Molenweg 30, 7936 PB Tiendeveen
Tel.nummer: 0528-764000
Voor vragen of doorgeven van wijzigingen:
info@uitvaartvereniging-nieuweroord.nl
Informatie over de vereniging:
www.uitvaartvereniging-nieuweroord.nl

DEL ( draagt elkanders lasten)
Wilt u bij een overlijden, of indien u zich wilt
aanmelden als nieuw lid (inwonende kinderen
vanaf 21 jaar), contact op nemen met:
Peter Kroezen, Meeuwenweg 5
Nieuw-Balinge
Tel.: 0652407966
E-mail: peter.kroezen@crewson.nl
.....................................................
OBS Meester Sieberingschool
Haarweg 27 - Tel: 0528-321355
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 Siebering-school 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 bestuurs-leden of
bij de vertegenwoordiger van het schoolteam.
Bestuursleden:
Voorz.: Albert Wielink
Tel:321323
Penn.m.: Raymond Peters Tel: 321809
Secr.: Esther Pont
Tel: 251605
Lid: Jennie Hekker
Tel: 321018
Lid: José Post
Tel: 321354
Lid: Alice Kroezen
Tel: 321045
Lid: Wout Strijker Tel: 06-51352348
Vertegenwoordiger van het
schoolteam:
Fijko Kiewiet
Tel. school:
321355

……………………………………………………
Thuishuis ‘Vlinder’
Petra Kamphuis, Schepersweg 1, 7938 RA,
Nw-Balinge, tel: 0528-321099
Open van maandag t/m donderdag van:
07.00u. - 18.30u.
Noodopvang in overleg mogelijk
Website: www.thuishuis.info

Peuterspeelzaal Duimelot
Staat uw peuter al ingeschreven? Geef uw
peuter tijdig op. Liefst een ½ jaar van tevoren.
Bel Carina van Huizen (peuteradministratie)
0528 321110.
Uw peuter is al vanaf 2 jaar van harte welkom
op maandag-,woensdag- en vrijdagochtend van
8.30 uur tot 11.45 uur en woensdag tot 12 uur.
Als uw peuter is aangemeld wordt u
automatisch gebeld wanneer uw peuter wordt
verwacht. Op deze ochtend wordt er op de
peuterspeelzaal een klein gesprekje met de
ouders gehouden. Wilt u eerder weten wat
“Duimelot” zoal doet, dan kunt u het
informatieboekje afhalen op de peuterzaal in
Dorpshuis de Heugte op maandag tussen 8.30
en 11.45 uur.
………………………………………………….
GJVV (gymnastiek, judo, en volleybal vereniging)
Bestuur:
Evelien Sok
voorz.
tel: 321482
Fia Jager
penn.
tel: 321224
Janneke Wielink secr.
tel: 321155
Delia Slomp
lid
tel: 321011
Heidi Koekoek
lid
tel: 321024
Hieronder ziet u een schema wanneer wat te
doen is:
WOENSDAG: volleybal
Minivolleybal
18.00 – 18.45 u.
Minivolleybal
18.45 – 19.30 u.
Dames Recreanten 1
19.30 – 20.30 u.
Dames Recreanten 3
20.30 – 21.30 u.
DONDERDAG: volleybal
Dames Recreanten 2
19.30 – 20.30 u.
DONDERDAG: gymnastiek VANAF 4 JAAR
1e groep
18.00 – 18.45 u.
e
2 groep
18.45 – 19.30 u.
De kosten zijn tot 18 jaar € 25,- per half jaar en
vanaf 18 jaar € 35,- per half jaar.
Nieuwe leden kunnen we altijd gebruiken.
Dus: KOM EENS LANGS ALS JE DURFT!!!

Stichting Welzijn Ouderen Midden-Drenthe
Loket voor Zorg en Dienstverlening
Voor informatie over o.a.
 Ouderenadviseur
 de klussendienst
 de plusbus
 beperking en chronisch zieken

 hulp oproep systeem
 hulpverlening bij u thuis
 enz enz.
kunt u iedere dinsdagochtend van 10.00 – 10.30
uur, terecht bij:
‘Het Knooppunt’ vindt u in dorpshuis “De
Heugte”.
Tel: zorgloket Nw-Balinge 0528-321990
Buiten het spreekuur om wordt u automatisch
doorgeschakeld naar S.W.O. in Westerbork.
Tel. nr. locatie Westerbork: 0593-332879
ma t/m do.dag van 08.30 – 16.00 uur
vrijdag van 08.30 – 12.00 uur.
www.swo-md.nl
www.loketmiddendrenthe.nl
Trombosedienst
Iedere dinsdagmorgen in dorpshuis De ‘Heugte’
van 10.15 uur tot de laatste cliënt.
……………………………………………………….
“Volkstuinvereniging Nieuw Balinge”
Tuinhuur € 10,= p.j. voor 100 m2 beste grond.
Info bij de secretaris: Gert Jan Prins, T: 321174
Nieuwe leden altijd welkom.
Openingstijden dorpshuis “De Heugte”
Dinsdag
09.00 – 12.00 uur
Woensdag 09.00 – 12.00 uur
Vrijdag
16.00 – 20.00 uur
Keuken
16.30 – 19.00 uur
Zaterdag
22.00 – 01.30 uur
Keuken Bingo
20.30 – 23.30 uur
Zondag
10.00 – 21.00 uur
Keuken
17.00 – 19.30 uur
Eten kan op vrijdag en zondag telefonisch besteld
worden: 0528- 321300
Alle dagen is het dorpshuis op afspraak geopend
voor diverse activiteiten.
………………………………………………………
GYM 55 +ers: elke dinsdagmorgen van 9.15 uur tot
10.00 uur.
KOERSBAL: elke woensdagmorgen van 9.30 uur tot
11.30 uur.
Nieuwe leden zijn van harte welkom.
Loop gewoon een keertje binnen.
Dorpshuis “De Heugte”

………………………………………………………

Jeugd en Tienersoos
Vrijdagavond: jeugdsoos (va. 16 jaar en ouder)
vanaf: 21.00u. tot 24.00 0u.
Zaterdagavond: tienersoos (va Basisschool tot
16 jaar)
vanaf: 20.00u. tot 23.00u.
er wordt géén alcohol geschonken!!
Openingstijden van de winkels etc.
Kapsalon Priscilla
Tel: 0528-321644
Dins-, donder- en vrijdag van: 8.30u. t/m 18.00u.
(gesloten: 12:00-13:00)
Zaterdag van:
8.00u. t/m 13.00u.
(zondag, maandag en woensdag gesloten)
Studio Tyara (Netty jager)
Schoonheidsstudio tel: 0528-321717
Maandag:
ochtend en avond
Dinsdag:
hele dag en avond
Donderdag:
ochtend
Vrijdag:
ochtend
Woensdag:
gesloten
Behandeling op afspraak
(Andere tijden zijn in overleg mogelijk.)
Nagelstudio Beauty Nails t.n.v. Inge Wielink
Tel.: 06-55701021
Ma. t/m vrijdag van 9.00 tot 18.00 u.
Behandeling alleen op afspraak.
……………………………………………………
Strijker & Strijker Technische groothandel en
verhuurbedrijf (06-54363015)
openingstijden winkel:
maandag t/m vrijdag 09.00 uur tot 21.00 uur
zaterdag van 09.00 uur tot 17.00 uur
.................................................................................
Belangrijke telefoonnummers:
Ziekenhuis Bethesda Hoogeveen
Diaconessenhuis Meppel
Scheper Ziekenhuis Emmen
Wilhelmina Ziekenhuis Assen
UMCG Groningen
Isala klinieken Zwolle
Martini Ziekenhuis Groningen
Zorginstellingen:
Derkshoes Westerbork
Altingerhof Beilen
Weidesteyn Hoogeveen

0528 286222
0522 233333
0591 691911
0592 325555
050 3616161
038 4245000
050-5245245
0593 333366
0593 535300
0528 286111

WZC Beatrix Hollandescheveld
Jannes v/d Sleedenhuis Hgvn
De Westerkim Hoogeveen
WZC Olden Kinholt Hoogeveen

0528 348248
0528 266944
0528 264038
0528 263288

BUSDIENSTEN
Niet op zater-, zon- en feestdagen.

Op werkdagen:
Nieuw Balinge –Hoogeveen Lijn 37
07.18 uur
14.18 uur
08.18 uur
16.38 uur
10.18 uur
18.18 uur
12.18 uur
Nieuw Balinge-Westerbork Lijn 37
07.23 uur
13.43 uur
08.23 uur
15.43 uur
09.43 uur
16.43 uur
11.43 uur
17.43 uur
Voor uitgebreide dienstregeling:
www.qbuzz.nl Tel.: 0900 – 72 89 965
www.9292.nl Tel.: 0900-9292

AED-KASTJES:
Er zijn in totaal 3 kastjes aanwezig
in ons dorp, eentje in het Dorpshuis,
een bij de voetbalvereniging en er
hangt een kastje in het posthokje van “De
Breistroeken”.
Er hangen lijsten bij met namen van mensen
die bevoegd zijn ermee om te gaan.
Voorlopig is het nog steeds zo, dat in geval van
nood 112 gebeld kan worden.
…………………………………………………….
Ziet u informatie in deze infopagina die niet juist
is laat het ons dan weten!

Website Nieuw-Balinge: www.nieuwbalinge.eu

Gevraagd:
IJzer en metalen,
Anne Hekker komt het halen!
(kan ook gebracht worden)
Melkbussen, accu’s, fietsen, kabel,
aanhangwagens, enz.
A.Hekker, Haarweg 91,
Nieuw-Balinge
Tel: 0528-321384

