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In deze editie van Kontakt leest u
onder andere:
De collecte van het epilepsiefonds
heeft een mooi bedrag
opgeleverd.
Een recept voor een heerlijke
taart.

Belangrijke punten voor het inzenden van kopij:

De tienersoos doet een oproep.

-

Er is weer een winnaar van het
raadselspel.

-

-

Kopij digitaal aanleveren in een Word-bestand.
Kopij en advertenties altijd
aanleveren vóór de 28e dag van de maand.
Het plaatsen van kopij is geheel voor de
verantwoordelijkheid van de inzender.
Indien nodig, zullen kleine (tekstuele)
aanpassingen zonder overleg gedaan worden.
Kopij wordt aangepast naar de huisstijl.
Wanneer er ingrijpend dient aangepast te
worden, doen we dit in overleg met de inzender.
Anoniem plaatsen van kopij is mogelijk, mits de
naam van de inzender bij de redactie bekend is.
Aangeleverde kopij kan worden geweigerd voor
plaatsing, dit ter beoordeling van de redactie.
Plaatsing van kopij wordt geweigerd indien deze
is gericht tegen personen of groeperingen met
het oogmerk van negatieve publiciteit.
Het plaatsen van kopij is gratis voor inwoners
van Nieuw-Balinge (particulieren).
Plaatsen van een incidentele kleine advertentie is
gratis voor inwoners van Nieuw-Balinge
(particulier).
Voor zakelijke advertenties bestaan vaste
tarieven.
Voor kopij, afkomstig van buiten Nieuw-Balinge,
worden kosten in rekening gebracht als er sprake
is van commerciële doeleinden.
Dit ter beoordeling van de redactie.
Kontakt verschijnt maandelijks, met uitzondering
van de maand augustus.
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De wandelvierdaagse zoekt nog
steeds vrijwilligers.
Studio Tyara is tijdens de vakantie
gesloten.
Zorgboerderij ‘de Waagschaal’
stelt zich voor.
De wandelvierdaagse maakt de
data bekend!
De Vakantie Bijbel Klub vindt weer
plaats in de zomervakantie.
Stichting Zomerfeest komt met
een aantal tips!
Er zijn diverse visactiviteiten.

…en nog veel meer!

We wensen u veel leesplezier!
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Tuintips juli/augustus
Grasresten van het maaien kunnen in de borders
worden gestrooid. Dit houdt de grond vochtig en zorgt
er tegelijkertijd voor dat onkruid weinig ruimte heeft om
te groeien.
Je wilt meer dieren bij de vijver? Leg dan een steen aan
de zonnige kant van de vijver. Kikkers en andere
koudbloedige dieren moeten zich dagelijks opwarmen en
zullen dus op de steen gaan zitten. Ook vlinders maken
graag gebruik van zo'n warme steen.
Luizen op de rozen? Spuit ze met een harde straal van de rozen af of trek handschoenen
aan en verwijder ze met de hand.
_______________________________________________________________________

Mededeling van de peuterspeelzaal
Na het pinksterweekend kwamen we op de peuterspeelzaal en toen
werden we heel verdrietig. We zagen dat al onze bloemetjes heel zielig op
de grond lagen, die we tijdens de NL DOET dag samen met onze papa's en
mama's aan het hek hebben gehangen. Er is vaker op onze plek gespeeld
waardoor er materiaal stuk is of is verdwenen. We hopen dat dit niet weer
gebeurd en dat iedereen van onze spullen afblijft. Laat ons alsjeblieft
veilig spelen op onze mooie speelplaats!
Liefs van de Duimelotjes
________________________________________________________________________

Collecte epilepsiefonds
De collecte van het Epilepsiefonds heeft in Nieuw-Balinge het mooie
bedrag van € 329,55 opgebracht.
Er is nog veel onderzoek nodig hoe epilepsie ontstaat, maar ook is het
nodig dat er voorlichting wordt gegeven. Veel mensen weten niets over
de aandoening epilepsie. Het fonds verleent ook individuele hulp aan mensen met
epilepsie.
Namens het fonds heel hartelijk bedankt voor uw giften en de collectanten hartelijk dank
voor hun inzet.
Margo Kraijesteijn
________________________________________________________________________

Een bericht van Studio Tyara
Studio Tyara is in verband met de vakantie gesloten van 16 juli
tot 17 augustus 2015.
Wij wensen iedereen een fijne vakantie.
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Voetbalclinic op 12 juni bij S.V. Nieuw-Balinge
Dit jaar werd voor het eerst een
voetbalclinic voor kinderen van 4 t/m
12 jaar georganiseerd door de
voetbalvereniging. Om 15.45 uur
werden alle kinderen in
leeftijdsgroepen gedeeld. Iedere
groep liep met een begeleider alle
onderdelen bij langs. Zo was er een
opblaasbare boarding waarin partijtjes
voetbal werd gespeeld (deze boarding
werd door topfit geplaatst).
Er was een doel met gaten zodat je
gericht moest schieten. Ook was er
een snelheidsmeter, om te zien hoe
hard de kinderen een bal konden
schieten. En er was een parcours
uitgezet, waarbij de tijd werd opgenomen hoe snel de kinderen het parcours doorliepen.
Tussendoor was de penalty bokaal, waarbij de nummers 1, 2 en 3 werden bepaald. Daarna
werden alle kinderen getrakteerd op een bakje patat. Het was heerlijk weer, de kinderen
kregen tussendoor een ijsje en konden gedurende de hele middag onbeperkt ranja pakken.
Het was een geslaagde activiteit die om 18.45 uur afgelopen was. In de avond werd er
door volwassenen gevoetbald in teams van 7 spelers, de zogeheten Koert Sok
bokaal, hetgeen ook een geslaagde en gezellige avond is geworden.
________________________________________________________________________

Karpervissen bij de IJsbaan
Wij als visvereniging en ijsvereniging gaan weer een karperweekend
organiseren. Op zaterdag 29 augustus van 16.00 uur tot zondag 30
augustus 10.00 uur. Tevens doen we om 10.00 uur de prijsuitreiking.
Deelname is tot 16 jaar.
Wat is de bedoeling? Dat we gaan vissen natuurlijk! Iedereen mag mee doen, ook met een
stokhengel ben je welkom. Je moet zelf zorgen voor een slaapplek, warme kleren, een
ontbijt voor de volgende morgen en wat lekkere dingen om de nacht door te komen. Op
zaterdagavond zorgen wij voor eten. In welke tent je aankomt, wordt die nacht ook
geslapen. Dus bij de ijsbaan wordt niet meer gewisseld van tent. Dit wordt gecontroleerd!
Alles is op eigen risico.
Met vriendelijke groet,
de visvereniging en de ijsvereniging
Opgaveformulier voor 8 augustus inleveren bij Petra Kats, Voornweg 9, Nieuw-Balinge.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Naam:
Leeftijd:
Telefoonnummer ouders (voor als je ’s nachts naar huis wil):
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Recept

Panna cotta taart met aardbeien
Ingrediënten:
1 vanillestokje
750 ml slagroom
8 blaadjes gelatine
90 gr boter
160 gr koekjes
5 eetl suiker
Paar druppels olie

Topping:
400 gr aardbeien
1 eetl water
1 eetl citroensap
1 eetl suiker
2 blaadjes gelatine

Materiaal:
Mixer
Bakpapier
Springvorm

Schraap het merg uit het vanillestokje en breng dit samen met 400 ml slagroom, suiker en
het vanillestokje aan de kook. Laat 15 minuten zachtjes koken. Bestrijk de springvorm met
een dun laagje olie en bekleed eventueel de bodem met bakpapier. Maak ondertussen de
bodem. Verkruimel de koekjes en smelt de boter. Meng ze door elkaar en verdeel over de
bodem van de springvorm. Druk ze aan met de bolle kant van een lepel en zet het in de
koelkast. Week de gelatine in een kommetje koud water. Verwijder het vanillestokje uit de
room en roer de zachte gelatine er door. Laat de room afkoelen op kamertemperatuur en
zet daarna een half uurtje in de koelkast totdat het mengsel begint op te stijven. Klop de
rest van de slagroom stijf met een mixer. Roer de opgestijfde vanilleroom los met een
garde en meng de opgeklopte slagroom er door. Schep het mengsel op de koekbodem.
Verwarm ongeveer 100 gram aardbeien in een pannetje met het water, citroensap en
suiker. Pureer de aardbeien als ze zacht zijn met een vork of in een keukenmachine. Los de
gelatine op in de warme aardbeienpuree, laat wat afkoelen en verdeel over de panna cotta
taart. Maak met een mes of sateprikker figuren. Laat de taart minimaal 4 uur opstijven in
de koelkast. Maak het daarna af met de rest van de verse aardbeien. Bestrooi eventueel
met een beetje poedersuiker.

Oproep voor Tienerzone en Tienersoos
Wij zoeken voor de tienerzone één ouder die samen met Henriette
Kreeft en zes andere bestuursleden uit omliggende dorpen één keer
per jaar een avond voor de jeugd van groep 8 t/m 15 jaar wil
organiseren.
Ook zijn wij op zoek naar ouders die plaats willen nemen in ons eigen tienersoosbestuur.
We hebben een leuk en gezellig bestuur dat bestaat uit tieners en een aantal ouders. We
komen maximaal één keer per maand even bij elkaar om de afgelopen soosavonden te
bespreken en nieuwe ideeën te bedenken.
Het is de bedoeling dat het bestuur telkens nieuwe aanvulling krijgt van één of twee ouders
zodat de ouders waarvan de kinderen 16 jaar zijn geworden er weer uit kunnen stappen.
Lijkt één van de bovenstaande functies u wel leuk, of wilt u meer informatie dan kan dat
natuurlijk altijd! Voor vragen en aanmelden mag u mij met alle plezier bellen of mailen.
Met vriendelijke groet,
Anneke Oelen (bestuur Tienersoos en Tienerzone)
Tel.: 0528 321188 / e-mail: foelen@home.nl
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Kleurplaat voor volwassenen
De laatste tijd kom je het steeds vaker tegen: kleurplaten voor volwassenen. Een
kleurplaat vergt aan de ene kant aandacht, maar is juist weer zo simpel, dat het ook heel
ontspannend kan werken. Sommige mensen noemen een kleurplaat zelfs een stukje
meditatie. Even lekker op één ding concentreren of juist de omgeving om je heen even
vergeten. Kleurplaten zijn dus alles behalve kinderachtig! Slijp de potloden en ervaar het
zelf!

Dorpsblad Kontakt 2015
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Het raadselspel

De foto in de juni editie is gemaakt bij:
Een reclamebord op het voetbalveld.
Onder alle goede inzenders is een leuke prijs
verloot. De winnaar van deze maand is:
Aline Koekoek
Aline, de prijs komt snel jouw kant op!

De prijsvraag van de maand juli/augustus luidt als volgt:

Waar is deze foto genomen?

Stuur uw antwoord in voor 21 juli 2015!
Het antwoord op de prijsvraag kunt u mailen naar: redactiekontakt@outlook.com of
opsturen naar 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 waar deze foto genomen is en vertellen we u wie
de prijswinnaar is geworden!
Dorpsblad Kontakt 2015
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Felicitatiepagina

Wilt u iemand in het zonnetje zetten?
Is er binnenkort iemand jarig of geslaagd?
Kent u iemand die binnenkort een huwelijksjubileum viert?
Laat het de redactie weten! In de volgende editie
van Kontakt kunnen we dan een foto en/of een
boodschap plaatsen!

Ralf Bouwmeester wordt 1 op 27 juli!
Anneke en Freddie Oelen zijn op 13 juli 25 jaar getrouwd!
Ruben Kist wordt 7 op 18 juli!
Leon van der Werf wordt op 31 juli 3 jaar!
Willeke Ruyne en Anneke Oelen worden 49 op 19 juli!
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De wandelvierdaagse zoekt vrijwilligers
Help! Wij zijn dringend opzoek naar enthousiaste vrijwilligers die voor onze
kinderen en wandelliefhebbers uit ons dorp, een leuke wandel4daagse willen
organiseren. Het is nu zo dat 3 vrijwilligers zich inzetten voor dit onwijs leuke
evenement. Maar… dat is te weinig en ze hebben echt versterking nodig! Het
zou toch jammer zijn dat de wandel4daagse om deze reden niet meer
georganiseerd kan worden?!
Dus zet je in voor iedereen die graag aan dit evenement mee wil doen,
zodat ze ook dit jaar weer een leuke wandelweek krijgen!
Aanmelden kan bij: Martha Prins, e-mail: mpd.7@hotmail.com

____________________________________________________________________________________
Aankondiging Vakantie Bijbel Klub

We gaan bouwen!
Het Vakantie Bijbel Klub team organiseert ook deze zomer weer
3 dagen vol gezelligheid, verhalen uit de Bijbel, zingen, knutselen en bidden.

We zijn op maandag 10 en dinsdag 11 augustus van 10:00 – 12:00 uur
en op woensdag 12 augustus van 10:00 – 15:00 uur te vinden
in Dorpshuis “De Heugte”, Lijsterstraat 1 in Nieuw-Balinge.

Dus ben je tussen de 4 en 12 jaar oud? Kom dan ook en bouw mee!

Wil je meer informatie,
bel dan even naar Marianne.
Tel.: 0528 321574

Dorpsblad Kontakt 2015
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Broekstreek Bermhartig
Het zal u niet ontgaan zijn: regelmatig ziet u lokale (hobby)boeren bezig met het maaien
en afvoeren van materiaal dat in de bermen van de Broekstreek groeit. Deze activiteiten
zijn ontplooid door de Agrarische Natuur Vereniging (ANV) Broekstreek. In overleg met de
gemeente Midden-Drenthe is in de afgelopen twee jaar een proefproject gestart om 10
kilometer berm door de ANV te laten beheren. Het proefproject is naar tevredenheid van de
gemeente en de ANV Broekstreek verlopen.
Met ingang van dit jaar krijgt dit project een officiële status en is het uitgebreid naar een
totale lengte van ongeveer 30 kilometer wegbermen. Het project heeft de naam
Broekstreker Berm Beheer (BBB project) gekregen. Gedurende het proefproject heeft de
ANV haar best gedaan om door middel van overleg met onder andere de gemeente, ANV
Drenthe, Plaatselijk Belang, Waterschap Reest en Wieden, Natuurmonumenten en
grondeigenaren een breed gedragen plan te ontwikkelen dat de potentie heeft om in de
toekomst door te groeien. Eén van de doelen van het plan is om verruiging van de bermen
tegen te gaan en daarmee gebiedseigen planten de kans te geven zich te ontwikkelen.
Verder willen we bereiken dat gemaaid materiaal zoveel mogelijk lokaal wordt gebruikt, als
veevoer, of verwerkt wordt tot toepasbaar organisch materiaal (composteren). Door in
kringloop te denken wordt het materiaal hergebruikt en komt het de vruchtbaarheid van
Broekstreker weiden, akkers of tuinen ten goede. En daarmee kan het gebruik van
kunstmest worden beperkt.
Op 29 juni 2015 is een overeenkomst ondertekend door B en W van gemeente MiddenDrenthe en het bestuur van ANV Broekstreek en de overkoepelende ANV Drenthe, de
laatste om te kunnen voldoen aan de veiligheids- en verzekeringseisen van de gemeente.
De Agrarische Natuurvereniging Drenthe heeft ook ervaring in andere gemeenten op het
gebied van de verwerking van biomassa. De overeenkomst heeft een geplande looptijd van
3 jaar.
Het onderhoud aan de sloten langs de bermen in het project wordt door de gemeente
uitgevoerd. Meestal wordt dit werk uitbesteed aan een aannemer. Het onderhoud wordt
uitgevoerd met een maaikorf. Deze methode heeft grote ecologische voordelen. Het
vrijkomende slootmaaisel wordt ook lokaal verwerkt tot toepasbaar organisch materiaal.
Ook deze afspraak maakt deel uit van de overeenkomst. Misschien is het belangrijk voor u
om te weten welke bermen in het project meegenomen worden: Hullenzandweg, Koolveen,
Stienkamp, Oosterse, Schiphorsten, Binnenveld, Spekdiek, Stukkendiek, Mepscheren,
Heirweg tussen Garminge en Balinge, De Pol, Schapendrift, Brokweg.
Namens het bestuur van ANV Broekstreek een vriendelijke groet,
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Optreden Big bands
Vrijdag 12 juni hebben we weer van een
gezellige muzikale avond genoten in het
dorpshuis.
Twee Big bands, Irene uit Nieuweroord en
High moor uit Zuidwolde, hebben hele
leuke en bekende liedjes laten horen.
Het was een geslaagde avond!

________________________________________________________________________

Aankondiging viswedstrijd
HSV de Ruisvoorn houdt zaterdag 11 juli een viswedstrijd voor de
jeugd. Er wordt gevist in de ijsbaan. Loten van de visplaats om
9.00 uur. Vissen vanaf 9.30 uur, tot 11.15 uur.
Dit is een mooie gelegenheid om nog even te oefenen voor de wedstrijd tijdens het
Zomerfeest en om de spullen in orde te maken.
Zelf even een bakje meenemen voor voer en maden. Voor voer en maden zorgt de visclub.
Opgeven van te voren is niet nodig.
Voor vragen kan je bellen met Roelof. Tel.: 06 22423004, na 18.00 uur.
________________________________________________________________________

Rommelmarkt Nieuw-Balinge
Het is al weer even geleden, maar op 23 mei j.l. was weer de
jaarlijkse rommelmarkt bij de kerk. Om 8.30 uur begon de
markt en kwamen de mensen een kijkje nemen bij de
spullen die wij hadden verzameld. Ook waren er dit jaar
weer knieperties, oliebollen, koffie met gebak en (broodjes)
hamburgers te koop en hadden we nog dingen in de
verloting. We kunnen terugzien op een geslaagde morgen,
die goed is verlopen. We willen bij deze iedereen die zijn/haar bijdrage heeft geleverd aan
deze dag, hartelijk bedanken.
De taarten gingen dit jaar naar: dhr. G. Jager, dhr. N. Brookman, L. Veuger en mw. R.
Strijker. Het vleespakket wat in de verloting was, is gewonnen door mw. T. v.d. Veen. Het
sjoelen is gewonnen door dhr. J. Gosink sr. Hij haalde 144 punten. De beloning was een
taart. Ook was er een prijs voor de kinderen, deze ging naar Zoë Brookman, zij haalde 102
punten. Voor haar was er een badmintonracket-set.
De rommelmarkt heeft het bedrag van €1840,- opgeleverd. Dit is bestemd voor het
bouwfonds van de kerk.
De bouwcommissie van de Hervormde Kerk
Dorpsblad Kontakt 2015
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Ingezonden verhaal
Oma Dymphie en de tantes
Het plaatsje Geel in België is bij velen bekend als de geboorteplaats van de heilige
Dymphna, beschermheilige van de ongeneeslijk zieken. Sinds mensenheugenis trekken
pelgrims naar Geel om het kleine beeldje van de heilige Dymphna verlichting te vragen
voor hun klachten. Er zijn veel mensen bij die lijden aan epilepsie en de bewoners van Geel
staan nog steeds bekend om hun gastvrijheid: ze nemen de zieken in hun huis op, om hen
te verzorgen en een warm thuis te bieden.
Nu moet je weten, dat mijn oma bij haar geboorte vernoemd is naar de heilige Dymphna.
Oma Dymph was een lief, zorgzaam mens, op handen gedragen door al haar acht dochters.
Eén daarvan was mijn moeder en ik herinner me nog levendig haar grote verdriet toen
haar moeke er niet meer was.
Het was altijd heerlijk om naar haar toe te gaan. We woonden allemaal in de zelfde stad.
Oma woonde bij tante Teddy en oom Bob in de Rodenbachlaan. Tante Teddy was het
jongste kind van oma en mijn moeder scheelde een jaar met haar. Ze moeten als kind
onafscheidelijk zijn geweest. Opa heb ik nooit gekend, hij stierf kort nadat de jongste was
geboren; en oma heeft al haar dochters voorbeeldig opgevoed met weinig geld. Ze stuurde
ze naar kostschool bij de Franse nonnen in Brussel en het was dan ook geen wonder dat
mijn moeder vloeiend Frans sprak.
Dat huis aan de Rodenbachlaan kan ik nog helemaal uittekenen. Boven waren twee grote
slaapkamers, een badkamer en een klein kamertje voor Carla, het jongste kind dat pas was
geboren. De zolder was helemaal voor de jongens, vijf in getal.
Tante Teddy was net zo lief en zorgzaam als haar moeder. Ze nam haar meteen in huis
toen bleek dat oma ziek was. Zó ziek, dat ik me haar alleen liggend in bed herinner, in de
grote voorkamer boven. Ik was nog te klein om te begrijpen hoe slecht het met haar
gesteld was. Zo gauw ze me zag, riep ze me altijd bij zich voor een kusje.
Maar eens op een dag was alles anders. We waren zoals gewoonlijk bij oma, maar álle
tantes waren er nu en er hing een onzegbare sfeer van angst en verdriet. Ik snapte dat
niet goed, maar het maakte wel, dat ik me wat onwennig voelde toen oma me bij haar bed
riep. Of riep, nee, het was een zwak stemmetje dat zei: ‘Sanneke, kom je even?’ Waarna
ze met moeite iets onder de dekens vandaan haalde. Het was een stoffen zakje en terwijl
ze dat aan mij gaf, fluisterde ze: ‘Deze heb ik voor jou bewaard, maak maar open.’
Verlegen keek ik in de zak en haalde er een heleboel lichtblauwe en witte kraaltjes uit.
‘Voor jou’, zei ze nog eens,’ze zijn van mij geweest toen ík klein was.’ Ik gaf haar een dikke
kus en ging wat verlegen in een hoekje staan.
Niet lang daarna stierf oma Dymphie. Ze deed haar naam eer aan. Haar liefde en zachtheid
ben ik nooit vergeten.
Alexandra van’t Veer

_____________________________________________________________________________________
In de agenda: Wandelvierdaagse
Hallo allemaal! We maken jullie alvast bekend met de nieuwe data voor de
wandelvierdaagse. Deze wordt gehouden van: 1 t/m 4 september!
Te zijner tijd volgt er verdere informatie.
Groeten van het team van de wandelvierdaagse
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Even voorstellen…

Zorgboerderij ‘de Waagschaal’

Onze gelegenheidsreporter Henk Dijkhuis is op bezoek geweest bij Jeanine Heinis, Bas
Seidel en hun kinderen Arthur (2000), Floris (2001), Charlotte (2003), Casper (2005) en
Oscar (2012). Jeanine en Bas zijn eigenaar van zorgboerderij “de Waagschaal” die
gespecialiseerd is in de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap en onbegrepen
gedrag.

De boerderij is gelegen aan de Middenraai 10 te Nieuweroord en kenmerkt zich door de
rustige ligging, de diversiteit aan dieren, de mogelijkheid tot creatieve ontplooiing en de
continuïteit in de begeleiding. Centraal staat de kracht van het samen leven en samen
werken op en rond de boerderij. Het ritme van de boerderij, de seizoenen en de
begeleiding vormen de natuurlijke regelmaat van het bedrijf. Dit is een citaat uit een site
op het internet. Beschikt u over internet dan is een bezoek op hun website zeker de moeite
waard (www.dewaagschaal.com).
Velen van u, en zeker de wat ouderen, zullen zich afvragen, Middenraai 10 Nieuweroord?
Waar is dat? U weet vast wel waar Bert Everts woont met zijn ‘groentestalletje’ aan de
Middenraai. Nou, die afslag neemt u en rijdt de dwarswijk op en u gaat het huis van de
familie Everts voorbij. Het daarop volgende huis is de zorgboerderij.
Bas vertelt: “Deze boerderij dateert uit 1895 en is gebouwd tijdens de veenontginning door
de familie Pol. Een dochter van deze familie trouwde met Bert Evers, de overgrootvader
van de huidige Bert Everts. In 1928 nam de familie Everts de boerderij over inclusief de
daarbij behorende gronden van 6 hectaren. De boerderij werd uitgebreid met de bouw van
een schuur bestemd voor varkenshouderij. In 1972 werd het bedrijf verkocht aan de
familie Hooijer uit Hollandscheveld, die de varkensschuur ombouwden tot een
madenkwekerij voor de vissport. In de boerderij werden de deel en koeienstal verbouwd
tot woonappartement. De gebinten waren totaal verrot en werden vervangen door oude
gebruikte telefoonpalen. Het appartement werd verhuurd aan mevrouw de Boer, die
juffrouw was aan de school met den Bijbel. De meeste Nieuw-Balingers zullen haar nog wel
kennen. Hooijer bleef maar kort eigenaar van de boerderij. Al na drie jaar nam de familie
van den Broeke de boerderij over en maakten er een complete woonboerderij van. Al vrij
Dorpsblad Kontakt 2015
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gauw kwam de heer van den Broeke te overlijden en aangezien mevrouw hier niet kon
aarden werd de boerderij verkocht aan Bé Lemstra en Henk Marsman. Dit waren zeer
sociaal bewogen mensen met veel aandacht voor de medemens, natuur en cultuur. Zij
lieten de varkensschuur verbouwen tot een vakantieappartement, maar al gauw werd dit
appartement als permanente woonruimte verhuurd aan de Rotterdamse familie Mindikofski,
die er een hele tijd hebben gewoond.
Na 10 jaar gingen Bé en Henk uit elkaar, maar zijn wel bevriend gebleven. Henk bleef
alleen achter en ging in het voorhuis wonen. Het achterhuisappartement werd door de
nieuwe huurder opgeknapt en hier en daar verbouwd, maar die is er zelf nooit gaan wonen.
In begin 1999 heeft Jeanine het appartement gehuurd. Zij is daar gaan wonen omdat zij
haar paarden bij het huis kon houden en stallen. Jeanine was toentertijd werkzaam bij het
vakantiepark “Het Timmerholt” bij Westerbork.
Ik ben in april 1999 bij Jeanine komen wonen en we vormen nu samen een gezin. Ik
werkte toen nog in Apeldoorn. In oktober 2000 liet Henk Marsman ons weten dat hij de
boerderij wilde verkopen en het liefst aan ons. Het huis is ook door ons gekocht en ik moet
melden dat het een heel bijzondere deal was. Hij heeft ons het huis gegund. In januari
2001 is de koopakte gepasseerd en waren wij de eigenaar van de boerderij plus opstallen
in een prachtige omgeving. Top!
In datzelfde jaar ben ik van werkgever veranderd en ben ik gaan werken voor de Gasunie
in Groningen als werktuigbouwkundig ingenieur. We wilden inkomsten genereren uit de
verhuur van appartementen en dus werd de verbouwde schuur als woonruimte
aangeboden. Uit deze extra inkomsten werd het voorhuis van de boerderij opgeknapt.
Door de verhuur van de appartementen kwamen wij in aanraking met mensen met relatieen levensproblemen. In totaal verhuurden wij aan 8 personen woonruimte die allemaal
problemen hadden in de relatie-, schulden- en psychische- sfeer. Het bleef niet bij alleen
maar verhuren van woonruimte maar al vrij snel ontstond er een speciale band met deze
mensen, omdat zij eigenlijk niet geheel zelfstandig konden leven/werken. Wij trokken dus
veel met deze mensen op en dat werd gewaardeerd. Het gebeurde dan ook regelmatig dat
buren en omstanders ons vroegen of wij soms een zorgboerderij hadden. Hierdoor
ontstond bij ons het besef dat wij ons beiden eigenlijk wel aangetrokken voelden tot dit
soort werk. Iets doen voor deze mensen, iets bieden wat zinvol is en kan helpen. Ook voor
deze mensen is het belangrijk om iets te betekenen voor de maatschappij. Zoiets is echter
alleen maar mogelijk in een beschermende omgeving waar ze zich veilig en geborgen
voelen. Daarom is deze plek ook zo uniek. Enigszins afgelegen. Maar niet geïsoleerd.
We wilden een zorgboerderij gaan opzetten voor deze categorie mensen. Maar hoe
moesten wij de vork aan de steel steken? Voor ons beiden toch enigszins een onbekend
terrein. In 2008 ging ik een introductie cursus landbouw en zorg, onder auspiciën van LTO
volgen, en aan het eind van dat jaar werd ik lid van de Stichting Zorgboerderijen Drenthe,
thans BEZINN.
In februari 2009 zijn wij feitelijk gestart met één cliënt en ik kan u zeggen dat hij nog
steeds hier woont en werkt! Aan het eind van dat jaar stond de teller op 4 vaste bewoners.
In 2010 heb ik mij laten omscholen door de opleiding ‘biologische land en tuinbouwschool,
niveau 4’ te volgen, een avondschoolopleiding voor de functie van manager zorgbedrijf.
In oktober 2010 heb ik als medewerker in vaste loondienst bij de Gasunie ontslag genomen
en ben ik als zzp-er voor hetzelfde bedrijf projecten gaan leiden. Hierdoor kreeg ik meer
armslag om overdag de zorgboerderij op te bouwen, terwijl ik als projectmanager van
extra inkomsten verzekerd was.
Thans zijn in de zorgboerderij 6 vaste cliënten gehuisvest en 2 extra cliënten in de
dagbesteding. Ik run dit bedrijf samen met Jeanine, Bert Everts, Jarno Frenken en Johan
Pap als vaste medewerkers. Over Bert Everts wil ik zeggen dat wij, Jeanine en ik, zeer op
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hem gesteld zijn. Zijn manier van werken met deze cliënten is zeer bijzonder. In 2011 is hij
hier begonnen door 1 dag in de week hand en spandiensten te verrichten en in 2012 heeft
hij zijn tuingronden aan de zorgboerderij verhuurd en is hij voor 5 dagen per week in vaste
dienst. Het groentebedrijf wordt gewoon doorgezet en het groentewinkeltje blijft
groentewinkeltje, maar nu onder de naam van het zorgbedrijf: De Waagschaal.

Foto’s: Kom eens een kijkje nemen in het groentestalletje!
Nog even over de zorgboerderij: 24 uur per dag, 7 dagen in de week worden de cliënten
door het team begeleid en de eindverantwoording ligt bij Jeanine en mij. De boerderij
kenmerkt zich door de grote diversiteit aan dieren. Voor de begrazing, hooiproductie en
kleinschalige groente/pompoenenteelt heeft de boerderij 8 hectare grond in gebruik. Op de
boerderij zijn paarden, pony’s, een ezel, koeien, schapen, geiten, varkens, kippen,
konijnen, bijen, katten en honden aanwezig.
Er worden diverse vormen van begeleiding gegeven zoals: Woonbegeleiding, beschermde
woonomgeving, aandacht voor hygiëne en persoonlijke verzorging, werkbegeleiding bij het
uitvoeren van verschillende activiteiten en werkzaamheden op en rond de boerderij. Voor
algemene begeleiding zoals hulp bij allerhande vragen, wordt daar waar nodig
specialistische zorg ingeschakeld.
Onze cliënten worden bij allerlei activiteiten en werkzaamheden ingezet. Dat kan zijn bij
het verzorgen van dieren, het schoonhouden van de stallen, het erf en land onderhouden,
werken in de moestuin, meewerken bij Staatsbosbeheer en voor creatieve activiteiten zoals
tekenen, schilderen, houtbewerken, kleien, het kaarden en vilten van wol. Ook worden
onze cliënten ingezet voor huishoudelijke taken zoals het schoonhouden van de
zorgaccommodatie, het voorbereiden en klaarmaken van het middageten en nog veel
meer.
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Onze doelgroep bestaat uit jong volwassenen tot ouderen met een lichte verstandelijke
beperking, een autistische stoornis (of hieraan gerelateerd), een burn-out, of cliënten die in
een re-integratieproject zitten.

Foto: De nieuw gebouwde zorgaccommodatie
Jeanine en ik komen beiden uit een gezin waar educatie/begeleiden en een bepaalde mate
van extra zorg aan anderen niet vreemd was. Ik kom uit een onderwijzersgezin. Pa was
directeur van een basisschool in Assen en moeder gaf Nederlands onderwijs in een
scholengemeenschap, ook in Assen. Jeanine is opgegroeid in Zaandam. Haar vader was
administratief medewerker bij de centrale administratie voor vrije scholen in Zeist en haar
moeder was badjuffrouw. Jeanine, een jongere adoptie zus en haar ouders vingen
regelmatig jongeren op die tijdelijk uit gezinnen werden geplaatst vanwege
relatieproblemen. Ik denk dat onze ouders al min of meer de kiem in ons hebben gelegd
voor het werk wat wij nu doen.”
De redactie van Kontakt wenst alle bewoners van zorgboerderij de Waagschaal zeer goede
en gezonde jaren toe in de luwte en beschermende rust aan die dwarswijk bij NieuwBalinge.
De redactie bedankt Henk Dijkhuis voor het afnemen van dit interview.

_____________________________________________________________________________________
Uitslag verloting s.v. Nieuw-Balinge op 12 juni 2015
A. Span
A. Wielink
P. Kats
M. Luinge
A. Harteveld

H. Sallomons
E. Otten
Booij Hoogeveen
E. Strijker
D. Tump

A. Goossens
D. Oelen
M. Luinge

Alle prijzen zijn inmiddels thuis bezorgd.
Namens het bestuur van s.v. Nieuw-Balinge willen wij iedereen bedanken die loten gekocht
en verkocht hebben!
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Los deze rebus op:

____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
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…voor een dagje weg!
Mini weekmarkt Gees
De Mini Weekmarkt in Gees vindt elke dinsdag plaats in juli en augustus. Het is een
gezellige warenmarkt in een ietwat Franse sfeer met rollende handkarren, bakfietsen en
kraampjes in het centrum van het pittoreske dorp Gees. Ondernemers en dorpsbewoners
maken op de dinsdagmorgen van de Oude Steeg een sfeervolle locatie voor handel en
ontmoeting.
Aanvangstijden
9.30-13.00
7 juli, 14 juli, 21 juli, 28
juli, 4 augustus, 11
augustus.

Prijzen
De toegang is gratis

Bezoekersinformatie
Oude Steeg in Gees

Paardendagen de Westhoek Dwingeloo
Paardendagen de Westhoek is het paardensport evenement van Zuidwest Drenthe voor de
hele familie. Op vrijdag 17 juli komen de B en L springruiters in de ring en is er de open
veulenkeuring. Op zaterdag 18 juli is het de beurt aan de regionale tuigpaardrijders en de
springruiters in de klassen M en Z-ZZ. Tevens wordt er zaterdag bij de tuigpaarden
ereklasse gestreden om het kampioenschap en zal er een clinic eventing worden gegeven.
Aanvangstijden
17 juli 15.00
18 juli 9.30

Prijzen
Gratis toegang

Bezoekersinformatie
Evenemententerrein
Kerkpad
7991 CS Dwingeloo

Internationaal Vliegerfestival Emmen
Vliegers in allerlei vormen en afmetingen zijn te bewonderen tijdens de 26ste editie van het
Internationaal Vliegerfestival te Emmen. Hoogtepunten zijn de Mirakel Avond op
zaterdagavond met veel vliegers met hele bijzondere verlichting, ufo’s boven Emmen en de
super grote vliegers. De grootste vlieger van Europa komt naar Emmen. Verder zijn er
doorlopende demonstraties, optredens, vliegerschool, een grote tentoonstelling, vele
kunstenaars met windprojecten en diverse workshops.
Aanvangstijden
21 augustus 19.30
22 augustus 10.00
23 augustus 10.00

Prijzen
Entree is gratis. Parkeren kost
€1,-. Er kan ter plekke een
donatie gedaan worden.

Bezoekersinformatie
Grote Rietplas
Ericasestraat
7828 Emmen

Oldtimerdag Ruinerwold
In de kern van het Drentse dorp Ruinerwold wordt de 19de editie van de Oldtimerdag
Ruinerwold gehouden. Er zijn ruim 1500 deelnemers met voertuigen in 11 categorieën van
1925 tot 1986.
Aanvangstijden
15 augustus
8.00 tot 17.00
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Prijzen
Gratis toegang.
Er zijn grote parkeerterreinen
aanwezig, hier wordt een kleine
parkeervergoeding gevraagd.

Bezoekersinformatie
Oldtimerdag Ruinerwold
Dijkhuizen
7961 Ruinerwold
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Vacature beheerder dorpshuis de Heugte

Dorpshuis de Heugte is een centrale ontmoetingsplek voor jong en oud voor de inwoners
van Nieuw-Balinge en omgeving. Met zijn mooie ligging in het Drentse natuurgebied ‘de
Goudplevier’ leent dit prachtige zalencomplex zich daarnaast bij uitstek voor het
organiseren van diverse activiteiten zoals bedrijfs- en familiefeesten, vergaderingen en
scholingsbijeenkomsten.
Vanwege de pensionering van onze huidige beheerder zijn we op zoek naar een:

Beheerder (m/v)
voor 20 uur per week tijdens de openingstijden van het Dorpshuis.
Als beheerder van dorpshuis de Heugte ben je onder andere verantwoordelijk voor:
 Dagelijks beheer van het dorpshuis
 Coördineren en organiseren van feesten en partijen
 Het plaatsen van bestellingen en regelen van de inkoop
 Uitvoeren van de administratie
 Coördineren van werkzaamheden vrijwilligers.
Heb jij een:
 Zakelijke en commerciële instelling
 Kennis van het opzetten en uitvoeren van administraties
 MBO werk- en denkniveau
 BHV – EHBO- VSH diploma of de bereidheid deze te behalen
Zijn dit je kwaliteiten:
 Flexibel
 Stressbestendig
 Sociaal vaardig
 Goed in leiding geven
 Samenwerken
Stuur dan snel jouw sollicitatiebrief voorzien van CV voor 1 augustus naar:
Bestuur Dorpshuis “De Heugte”
t.a.v. Ton Moret
Wolvenhaar 8
7938 RD Nieuw-Balinge
of mail naar tonmor@home.nl.
Ook voor vragen kunt u bij de heer Moret terecht. Tel.: 0528-858281.
Meer informatie over dorpshuis de Heugte vind je op www.deheugte.nl.
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Belangrijke aandachtspuntjes en tips voor het Zomerfeest
Voor de SURVIVAL moet je vooraf inschrijven! Zie de opgave lijst in
Kontakt juni.
Wilt u op de markt staan? Neem dan contact op met
www.thomaso9.nl. Het goede doel kan een marktkraam huren via ons voor € 10,-. Dus wilt
u de clubkas spekken laat het ons horen.
In de optocht kunnen de kinderen meedoen met alles wat kan rijden, versierde fietsjes,
bolderkar, trekkers, poppenwagen, noem maar op. Verkleed jezelf ook mooi, er zijn leuke
prijzen te winnen! De optocht vertrekt om 13.00 uur bij de Morgenster!
Wilt u woensdagmiddag komen darten, kom dan tijdig om in te schrijven! Dit vindt plaats
in de grote zaal.
Voor de bonte avond kun je vanaf 19.00 uur terecht in de grote zaal om je om te kleden en
dergelijke. Neem je eigen muziek mee, maar let op een gekopieerde CD doet het soms
niet. We willen graag om 20.00 uur beginnen, in twee categorieën: tot en met 15 jaar en
vanaf 16 jaar en ouder!
Op vrijdag gaat heel Nieuw-Balinge salades maken, hopen wij?! Alle soorten zijn welkom.
Een jurylid met verstand van zaken zal de keuring doen. De winnaars krijgen een geldprijs
en natuurlijk de eeuwige roem! De salades kunnen tussen 11.00 uur en 12.00 uur gebracht
worden naar het dorpshuis! Na de fietstocht worden uiteraard de prijswinnaars bekend
gemaakt en de salades kunnen geproefd worden.
Voor de Blind Color Volleybalwedstrijden op zaterdag moeten de teams zich vooraf
opgeven. Dit kan tot uiterlijk woensdagavond. Het is heel lastig voor de organisatie als er
op het laatste moment nog teams bij willen of weer afvallen. Dus probeer tijdig uw team
samen te stellen en aan te melden bij Anneke Oelen of Koop Oelen tel.: 0528 321188 of
0528 321588. Dress code: Oude witte kleding!
Ook voor het Jeu de boules toernooi op zaterdagmiddag is het handig als men zich wat
eerder opgeeft. Dan kan er op tijd een baan bij gemaakt worden en kan er door alle
deelnemers een gezellig toernooi gespeeld worden! Opgeven mag bij Huib den Uijl. Tel.:
0528 321396 of Geert Post tel.: 0528 321354.
De Kermismunten zijn geldig voor een draaiende attractie tot uiterlijk vrijdagavond 24 juli
2015. De exploitant wil graag zaterdag zijn administratie afronden omdat ze ook weer
tijdig moeten afbreken voor de volgende kermis. Dus lever je munten op tijd, voor
zaterdag in!
Deelname aan het Zomerfeest is op eigen risico. Bij deelname van kinderen is het eigen
risico voor de ouders/verzorgers!
Het Zomerfeest programmaboekje komt binnenkort ook bij u in de brievenbus en daar
staat natuurlijk het hele programma in. Met o.a. alle aanvangstijden. Mochten er voor het
feest nog vragen zijn, schroom dan niet en vraag één van de stichtingsleden. We gaan er
samen weer een gezellig zomerfeest van maken met hopelijk een stralende zon?
Veel plezier allemaal en tot ziens namens de stichting Zomerfeest:
Anneke Oelen, Henriëtte Kreeft, Jeanet Slomp, Koop Oelen, Ramon van der Sleen en José
Post.
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Activiteitenkalender juli, augustus, september

JULI
11 juli

Viswedstrijd IJsbaan

20 juli

Survival

22-25 juli

Zomerfeest

23 juli

Feestweek BINGO

AUGUSTUS
10-12 augustus

Vakantie Bijbel Klub

17 augustus

Start nieuwe schooljaar

29-30 augustus

Karpervissen IJsbaan

SEPTEMBER
1-4 september

Wandelvierdaagse

5 september

Oud papier

19 september

Dansavond de Heugte
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Huisartsen
Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur:
• Huisartsenpraktijk Ettenheim Noordscheschut
Mevr. Dahler/ Mevr. Damman
Tel. (0528) 34 12 28
• Huisartsenpraktijk Hollandscheveld
Dhr. Miellet/Dhr. Veenhouwer
Tel. (0528) 34 12 19
• Huisartsenpraktijk Elim
Dhr. Mors/Dhr. Brugman
Tel. (0528) 35 12 12

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

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
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 2015
Chr. Geref. Kerk Nieuw-Balinge
05-07 9.30u: ds. H. de Graaf
14.30u: ds. H. de Graaf
12-07 9.30u: ds. W. van Benthem
14.30u: ds. W. van Benthem
19-07 9.30u: ds. J. van Amstel
14.30u: ds. J. van Amstel
26-07 9.30u: ds. H. van der Ham
14.30u: ds. H. van der Ham
02-08 9.30u: ds. B. de Graaf
14.30u: ds. B. de Graaf
09-08 9.30u: ds. H.K. Sok
14.30u: ds. H.K. Sok
16-08 9.30u: ds. D.J. Steensma
14.30u: ds. D.J. Steensma
23-08 9.30u: ds. M.J. Kater
14.30u: ds. M.J. Kater
30-08 9.30u: ds. W.W. Nijdam
14.30u: ds. W.W. Nijdam

Preekrooster 2015
Ned. Hervormde Kerk Nieuw-Balinge
05-07 10.00u: ds. M. Noorderijk
19.00u: ds. W.C. Polinder (Kamperveen)
12-07 10.00u: ds. H.A. v.d. Pol (Wierden)
19.00u: ds. M. Noorderijk
19-07 10.00u: ds. M. Noorderijk
19.00u: kand. J.A.A. Geerts (Heiligerlee)
26-07 10.00u: ds. J.W. Goossen (Vriezenveen)
19.00u: ds. A. v. Herk (Hasselt)
02-08 10.00u: ds. N. Noorlander (Onstwedde)
19.00u: ds. N. Noorlander (Onstwedde)
09-08 10.00u: ds. E. Mots (Rijssen)
19.00u: ds. W.C. Polinder (Kamperveen)
16-08 10.00u: ds. H. Born (Rouveen)
19.00u: ds. M. Noorderijk
23-08 10.00u: ds. M. Noorderijk
19.00u: ds. J. den Dikken (Nunspeet)
30-08 10.00u: ds. M. Noorderijk
Voorbereiding Heilig Avondmaal
19.00u: ds. H. Westerhout (Hasselt)

Wijzigingen voorbehouden. In de ochtend is er
oppas voor de kleinsten in het jeugdgebouw ‘Het
Anker’.
Gym 55+ers in Dorpshuis de Heugte
Dinsdag van 9.15 tot 10.00
Loop gerust eens binnen!

Wijzigingen voorbehouden. In de ochtend is er
oppas voor de kleinsten in de consistorie bij de
kerk.
Koersbal in Dorpshuis de Heugte
Woensdag van 9.30 tot 11.30
Nieuwe leden zijn welkom!

Ophaalschema containers
Iedere woensdag
08-07 GRIJS
29-07 GROEN
15-07 GROEN
05-08 GRIJS
22-07 GRIJS
12-08 GROEN

Contactgegevens Humanitas
• Midden-Drenthe
midden-drenthe@humanitas.nl
• Zuid-Drenthe
zuid-drenthe@humanitas.nl
• Tel. (0528) 27 79 92 | www.humanitas.nl
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19-08 GRIJS
26-08 GROEN
02-09 GRIJS
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Oud Papier
Oud papier wordt opgehaald door de Mr.
Sieberingschool op 5 september en 7 november
2015.
Vanaf 8.30 wordt het oud papier met een
pers/kraakwagen opgehaald.
Het verzoek om het papier gebundeld of in dozen
langs de weg te zetten.
LET OP: Liever niet de avond van te voren i.v.m.
eventuele regen.

Ophalen grof vuil of container stuk?
Gemeente Midden Drenthe: (0593) 53 92 22
Van Gansewinkel: 0800 01 30
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
Hingstman recycling Westerbork,
de Noesten 82. Tel. (0593) 33 19 19

Voor de Breistroeken geldt; het papier langs de
hoofdroute zetten!
Politie
Bureau Hoogeveen
Griendtsveenweg 5, Hoogeveen
Postbus 107, 9400 AC Assen
Geopend: ma t/m za 9.00 – 17.00 uur
vrijdagavond tot 21.00 uur.
Bureau Beilen
Ettenstraat 9, Beilen
Postbus 107, 9400 AC Assen
Geopend: ma t/m vrij 9.00 – 17.00 uur
Telefoonnummer: 0900 88 44
Alarmnummer: 112
Meld Misdaad Anoniem: 0800 70 00
Voor aangifte via internet, contact met wijkagent
etc.: www.politie.nl
Trombosedienst
Iedere dinsdagmorgen in Dorpshuis de Heugte.
Aanvang om 10.15 uur, tot de laatste cliënt
geweest is.

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

28
23
69
32
61
24
24

62
33
19
55
61
50
52

22
33
11
55
61
00
45

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

33
53
28
34
26
26
26

33
53
61
82
69
40
32

66
00
11
48
44
38
88

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

AED-kastjes
Er zijn in totaal 3 kastjes aanwezig in ons dorp:
één in het Dorpshuis, één bij de voetbalvereniging
en één aan de buitenkant van het posthokje van De
Breistroeken. Er hangen lijsten bij met namen van
mensen die bevoegd zijn ermee om te gaan.
In geval van nood dient 112 gebeld te worden.

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

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

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

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

• Penningmeester/Ledenadministratie:
dhr. H. Mulderij, Molenweg 30, 7936 PB
Tiendeveen. Tel. (0528) 76 40 00
• Voor vragen of doorgeven van wijzigingen:
info@uitvaartvereniging-nieuweroord.nl
• Informatie over de vereniging:
www.uitvaartvereniging-nieuweroord.nl
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OBS Meester Sieberingschool
Haarweg 27 – Tel. (0528) 32 13 55

Peuterspeelzaal Duimelot
Komt uw peuter ook gezellig spelen?

e-mail: info.sieberingschool@obomd.nl

Uw peuter is vanaf 2 jaar van harte welkom
op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend
van 8.30 uur tot 11.45 uur en woensdag tot
12 uur.

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

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

Thuishuis ‘Vlinder’
Petra Kamphuis
Schepersweg 1, 7938 RA Nieuw-Balinge
Tel. (0528) 32 10 99
Open van maandag t/m donderdag van:
07.30u. - 18.00u.
Website: www.thuishuis.info
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.

Geef uw peuter tijdig op. Liefst een half jaar
van tevoren.
Om even te komen kijken of om het
informatieboekje met aanmeldingsformulier
af te halen, kunt u terecht bij peuterleidster
Karin Gils op 1 van de speelochtenden.
Als uw peuter is aangemeld, krijgt u bericht
van de wachtlijstbeheerster, wanneer uw
peuter kan beginnen.
Voor informatie kunt u bellen met de leidster
Karin Gils, tel.: (0593) 52 59 76. Voor
digitaal aanmelden kijkt u op www.spmd.nl.
‘Spelend leren’, een mooie voorbereiding voor
de basisschool. Komt u eens langs met uw
peuter?
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!
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
www.9292.nl
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Tel. 0900 72 89 965
Tel. 0900 92 92
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GJVV
Bestuur:
Voorz. Evelien Sok
Penn. Fia Jager
Secr. Delia Slomp
Lid
Heidi Koekoek
Lid
Mariska Schonewille

Welzijnswerk Midden-Drenthe
Loket voor zorg- en dienstverlening
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.

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

32
32
32
32

14
12
10
10

82
24
11
24

Wanneer is er wat te doen?
DINSDAG; Volleybal
Minivolleybal (6-12)
18.30 – 19.15
WOENSDAG; Volleybal
Minivolleybal (12+)
18.45 – 19.30
Dames Recreanten 1
19.30 – 20.30
Dames Recreanten 3
20.30 – 21.30
DONDERDAG; Volleybal
Dames Recreanten 2
19.30 – 20.30
DONDERDAG: gymnastiek
Vanaf 4 jaar
1e groep
18.00 – 18.45
2e groep
18.45 – 19.30

Er is momenteel geen inloopspreekuur meer
op dinsdagmorgen in Nieuw-Balinge, vanwege
te weinig bezoekers. Mocht u toch hulp nodig
hebben, bel onderstaand telefoonnummer en
men maakt een afspraak met u!
Voor informatie over o.a.
- ouderenadviseur
- de klussendienst
- de plusbus
- beperking en chronisch zieken
- hulp oproep systeem
- hulpverlening bij u thuis
kunt u bellen met S.W.O. in Westerbork.
Tel. locatie Westerbork (0593) 33 39 20
ma t/m do van 08.30 – 16.00 uur
vrijdag van 08.30 – 12.00 uur.

De kosten zijn tot 18 jaar € 30,- per half jaar en
vanaf 18 jaar € 40,- per half jaar.
Nieuwe leden kunnen we altijd gebruiken.
Dus: KOM EENS LANGS ALS JE DURFT!!!

www.welzijnswerkmd.nl

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!

Nagelstudio Beauty Nails
Inge Wielink, Tel. (06) 55 70 10 21

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

Studio Tyara (schoonheidsstudio)
Netty Jager. Tel. (0528) 32 17 17

Openingstijden winkel:
Maandag
Dinsdag t/m donderdag
Vrijdag
Zaterdag

09.00 tot 17.30 uur
18.30 tot 20.00 uur
08.00 tot 17.30 uur
18.30 tot 20.00 uur
08.00 tot 17.30 uur
08.00 tot 16.00 uur

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

Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 18.00
geopend. Behandeling alleen op afspraak.

Maandag: ochtend en avond
Dinsdag: hele dag en avond
Woensdag: gesloten
Donderdag: ochtend
Vrijdag: ochtend
Behandeling op afspraak. Andere tijden zijn in
overleg mogelijk.
Anne Hekker; IJzer en metalen
IJzer en metalen, Anne Hekker komt het
halen! Het kan ook gebracht worden.
Melkbussen, accu’s, fietsen, kabel,
aanhangwagens enz.

Nieuwe leden zijn altijd welkom!
Haarweg 91, Nieuw-Balinge.
Tel. (0528) 32 13 84
Website Nieuw-Balinge
www.nieuwbalinge.eu
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Ziet u info die niet juist is of mist u iets?
Laat het de redactie weten!
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