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Leuke boekentips!

Belangrijke punten voor het inzenden van kopij:

Nieuws van Sterk Midden-Drenthe.

-

Er is weer bingo!

-

-

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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Ontwikkelingen van ANV de
Broekstreek.

ASKA kinderopvang start in NieuwBalinge.
Een oproep van de tienersoos.
Een overheerlijk recept.
We interviewden een inwoner van
Nieuw-Balinge over haar hobby.
Nieuws van de IJsvereniging.
Een nieuw raadselspel!
Een verslag van de
wandelvierdaagse.
Deze maand komen we bij u langs
voor een vrijwillige bijdrage voor
Kontakt.
…en nog veel meer!
We wensen u veel leesplezier!
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Tuintips oktober
Ga met kort gemaaid gras de winter in. Mosvorming ontstaat
veel sneller bij langer gras.
Oktober is de maand van de bloembollen. Er is buiten dus
genoeg te doen met het planten van bollen.
Bieslook, peterselie en andere vorstgevoelige kruiden kun je
uitgraven en in een pot in de keuken zetten. Op die manier heb
je de hele winter heerlijke verse kruiden binnen handbereik.
Notenbomen worden graag in de nazomer gesnoeid. De snoeiwonden helen in deze periode
sneller en je voorkomt bloeden van de bomen.

Recept: Cheesecake met 4 noten
Ingrediënten
500 gr mascarpone, 150 gr ricotta, 100 gr
roomkaas naturel, 4 eieren, 160 gr fijne suiker,
merg van 1 vanillestokje, 55 gr brazilnoten, 50 gr
hazelnoten, 45 gr pecannoten, 30 gr amandelen
(gehalveerd), kaneel. Bodem: 200 gr speculaas
koekjes (met amandelschaafsel), 55 gr roomboter + om in te vetten. Materialen:
Springvorm van 24 cm, mixer.
Bereiding
Laat de mascarpone, ricotta, roomkaas en de eieren op kamertemperatuur komen. Hak de
noten grof. Verwarm de oven voor op 180 graden. Kruimel de speculaaskoekjes tot
kruimels. Smelt de roomboter en voeg toe aan de koekkruimels. Vet de springvorm in met
een beetje boter. Schep de koekkruimels op de bodem van de vorm en verdeel gelijkmatig
en druk iets aan. Zet de vorm 10 minuten in de oven en laat daarna afkoelen.
Meng in een kom de mascarpone, ricotta en roomkaas met een lepel goed door elkaar.
Roer het merg van het vanillestokje er door. Mix met een mixer in een andere kom de
suiker en de eieren tot een luchtig en romig geheel. Meng het eiermengsel bij het
kaasmengsel en mix tot een egaal beslag. Schep de brazilnoten, hazelnoten en pecannoten
door het beslag en verdeel dit over de speculaasbodem. Tik de vorm 3 keer op het
aanrecht zodat eventuele lucht er uit wordt gehaald.
Strooi de amandelen over de bovenzijde van de cake. Zet de cake 50 minuten in de oven
(180 graden). Als de cake licht bruin is van de bovenzijde en een vaste structuur heeft, zet
je de oven uit en laat je de cake nog 20 minuten in de oven staan met de deur open. Laat
hem daarna volledig afkoelen op kamertemperatuur en zet hem daarna in de koelkast.
Strooi voor het serveren een beetje gemalen kaneel over de bovenzijde.
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Het raadselspel

De foto in de september editie van Kontakt
is gemaakt bij:
Het loket van de kantine van de
ijsvereniging.
Onder alle goede inzenders is een leuke prijs
verloot. De winnaar van deze maand is:
Marcel Kist
Marcel, de prijs komt snel jouw kant op!

De prijsvraag van de maand oktober luidt als volgt:

Waar is deze foto genomen?

Stuur uw antwoord in voor 21 oktober 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!
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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!
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Nieuws van de IJsvereniging
Viswedstrijd
Op 29 augustus 2015 is er weer een viswedstrijd gehouden in de ijsbaan. Er waren 13
vissers aanwezig. De wedstrijd begon ‘s middags om 16.00 uur en is geëindigd de volgende
dag om 10.00 uur. Er werd door alle vissers vis gevangen, ook werd er gebarbecued, wat
bij iedereen wel in de smaak viel.
De wedstrijd werd samen georganiseerd met visverenging De Ruisvoorn die ook voor het
visvoer zorgde. Iedereen had een tentje meegenomen om de nacht in door te brengen.
Gelukkig was het weer goed. Een aantal ouders was hierbij aanwezig om de boel in goede
banen te leiden.
De prijswinnaars waren bij het vissen met vaste stok: 1. Saskia Koekoek met 920 gram. 2.
Robin Wobben met 700 gram. Bij het karper vissen waren de winnaars: Sander van Veen
met 8850 gram en Mike Doldersum met 6000 gram.
Iedereen hartelijk bedankt voor de medewerking om dit mogelijk te maken!
Natuurwerkdag
Op zaterdag 7 november organiseert Landschapsbeheer Nederland in samenwerking met
onder andere Landschapsbeheer Drenthe de jaarlijkse Natuurwerkdag. Vorig jaar staken in
Drenthe ruim 1200 vrijwilligers, jong en oud, de handen uit de mouwen. Tijdens de
Natuurwerkdag wordt het landschap op meerdere locaties in Drenthe onderhouden.
Ook de ijsvereniging doet dit jaar weer mee aan de natuurwerkdag. We gaan het heideveld
in, om opslag zoals prunus en berk e.d. te verwijderen. We hopen net als de voorgaande
jaren op een flink aantal mensen om in meerdere teams het veld in te gaan. We beginnen
‘s morgens om 08.45 uur met koffie bij de kantine aan de Mantingerweg. Ook voor de
lunch word gezorgd door de ijsvereniging. Gereedschappen zijn aanwezig.
Klaverjassen
We gaan weer klaverjassen bij de ijsvereniging. Het is de bedoeling net als andere jaren
om eens per twee weken te klaverjassen in de kantine bij de ijsbaan. Inleg geld is €4,-. Er
wordt gekaart om mooie (vlees)prijzen. Aanvang om 20.00 uur in kantine bij de ijsbaan.
De data voor dit seizoen zijn: 2, 16 en 30 oktober, 13 en 27 november, 11 december, 8 en
22 januari, 5 en 19 februari en 4 en 18 maart.
Jaarvergadering
De jaarlijkse ledenvergadering wordt weer in november gehouden. De datum wordt nog
bekend gemaakt.
Contributie
Ook komen de vrijwilligers in november de contributie ophalen voor het seizoen 2016.
Met vriendelijke groeten,
Het bestuur van de ijsvereniging
E-mail: ijsverenigingnieuwbalinge@hotmail.com
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Ontwikkelingen rond de Agrarische Natuur Vereniging (ANV) Broekstreek
De herfst heeft zijn intrede gedaan, de tweede maaibeurt van de bermen is in volle gang.
Op het moment van schrijven hebben we de Brokweg en de Pol en ook een gedeelte van de
Spekdiek al een tweede keer gemaaid en de vegetatie afgevoerd. De komende weken, als
het weer een beetje mee wil werken, bewerken we de rest van de bermen.
Langs verschillende bermen lopen sloten van het Waterschap Reest en Wieden,
bijvoorbeeld langs de Brokweg en de Spekdiek. Het maaisel uit deze sloten wordt in de
berm gedeponeerd en de gemeente heeft hiervoor een acceptatieplicht. We gaan proberen
om de werkzaamheden met elkaar af te stemmen om met zo weinig mogelijk kosten ook
het slootmaaisel en de slootbagger uit de berm te kunnen verwijderen.
Op de ledenvergadering van 2 juli j.l. is het BBB project enthousiast ontvangen. Bij vooral
onze particuliere leden is veel bereidheid getoond om eventueel voor het maaien zwerfvuil
te verwijderen en om deel te nemen aan de monitoring van de bermvegetatie.
Afgelopen zomer is ANV Broekstreek door Natuurmonumenten benaderd met de vraag of er
binnen de ANV belangstelling is voor het oogsten van gras uit verschillende percelen van
Natuurmonumenten. Het maaien wordt uitgevoerd door Natuurmonumenten, het hooien en
verzamelen door leden van de ANV. In goed overleg met Natuurmonumenten zijn op deze
wijze verschillende percelen in de Laankhorsten, de Windhorst, het Binnenveld en langs de
Heirweg bewerkt. Zelfs een stukje gemeentelijke berm langs de Windhorst is gezamenlijk
van de vegetatie ontdaan. Ook langs het Koolveen zijn verschillende percelen door leden
van de ANV gemaaid en gehooid. De inzet van onze kant is om dit soort werkzaamheden
structureel door leden van de ANV te laten uitvoeren.
Natuurmonumenten heeft aangegeven zich te beraden over de mogelijkheid om de
begrazing, in de daarvoor geschikte gebieden in het Mantingerveld, via ANV Broekstreek te
regelen. We gaan hiervoor binnenkort met Natuurmonumenten om de tafel.
Op 17 september waren we deelnemer op een themabijeenkomst van het Platform
Natuuronderzoek Drenthe. De bijeenkomst vond plaats in het Gemeentehuis te Exloo.
Inleidingen werden gegeven door Gemeente Borger-Odoorn, onderzoeksbureau Alterra en
het Waterschap Hunze en Aa’s. Onderwerp: onderhoud van bermen en waterlopen. Een
aantal zeer deskundige mensen zijn verenigd in dit platform. Dit kan een vraagbaak voor
ons zijn m.b.t. het BBB project. En we zijn op de goede weg: hun advies om te komen tot
een goede biodiversiteit en plantenrijkdom in de berm luidt “twee keer per jaar maaien en
afvoeren met zo licht mogelijk materieel.” Niet minder belangrijk zijn het moment van
maaien en continuïteit.
Er is een ledenvergadering gepland op woensdag 9 december. Het programma is nog niet
helemaal bekend maar bovenstaande zaken komen zeker aan de orde.
Wordt vervolgd.
Met vriendelijke groet,
Bertus Vos
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Felicitatiepagina
Wilt u iemand in het zonnetje zetten?
Is er binnenkort iemand jarig of geslaagd?
Kent u iemand die een jubileum viert?
Laat het de redactie weten!

Daan Bouwmeester wordt 5 op 11 oktober!
Kevin Pol wordt 7 op 23 oktober!
Leanne Slomp werd 13 op 6 oktober!
Robin Wobben wordt 12 op 12 oktober!

Arjan van Huizen werd op 5 oktober 39!
Sanne van Aalderen wordt op 16 oktober 14!
Melvin Pol haalde zijn A- en B-diploma!
Djayvano wordt op 16 oktober 5!

Sanne, dikke kusjes van de meiden!
Groetjes Ellen, Romy, Janiek,
Angela, Chantal en Melissa
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Ledenvergadering Sportvereniging Nieuw-Balinge
Geacht lid,
Hierbij nodigen wij u uit voor de jaarlijkse ledenvergadering van S.V. Nieuw-Balinge op
woensdag 14 oktober a.s., aanvang 20.00 uur, in de kantine.
De jaarvergadering wordt dit jaar voor de 65ste keer gehouden. Dit willen we vieren met
een hapje en een drankje.
Agenda:
1. Opening.
2. Notulen van de vorige ledenvergadering (te verkrijgen tijdens de vergadering).
3. Jaarverslag van de secretaris.
4. Jaarverslag van de penningmeester en de begroting 2015/2016. Dit ligt 1 week voor de
vergadering ter inzage, op te vragen bij bestuursleden.
5. Verslag kascommissie.
6. Benoeming nieuwe kascommissie.
7. Pauze.
8. Gelijktrekken verkoopprijs frisdrank.
9. Bestuursverkiezing.
Aftredende en nieuwe kandidaten bestuur:
Aftredend en niet herkiesbaar zijn: Netty Jager, Albert Wielink.
Het bestuur heeft de volgende kandidaten bereid gevonden om plaats te nemen in
het bestuur: Inge Tump, Michel Kroezen, Winfred Sallomons en Lo Dijkstra.
Eventuele tegenkandidaten voor deze functie kunnen, indien gesteund door
tenminste 3 leden, voor 7 oktober bij de secretaris N. Jager schriftelijk worden
opgegeven.
10. Mededelingen.
11. Rondvraag.
12. Sluiting.
Wij rekenen op uw komst!
Het bestuur:
Jan v/d Woude, Netty Jager, Albert Wielink, Miranda Schutte, Harry Hurink en Evelien Sok.
Dorpsblad Kontakt 2015
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Met twee ballonnen kun je onweer maken. Hoe? Doe de proef!
Dit heb je nodig: Twee ballonnen, Donkere kamer, Haren zonder gel
De proef:
1. Blaas de ballonnen op en knoop ze dicht.
2. Wrijf ze over je haar of over een wollen trui.
3. Houd de ballonnen bij elkaar. Wat gebeurt er?
Hoe kan dit?
Dit is geen tovenarij, maar elektriciteit! Door het wrijven van de ballon over de trui, wordt
de ballon elektrisch geladen. Die elektriciteit springt in een vonkje van de ene ballon naar
de andere. Dit gebeurt ook bij onweer. Twee elektrische wolken komen bij elkaar en maken
een vonk: bliksem.
Ballonnen en puntige dingen gaan niet samen. Of toch wel? Doe de proef!
Dit heb je nodig: - Ballon - Satéprikker
De proef:
1. Blaas een ballon op en leg er een knoopje in.
2. Pak een satéprikker en duw hem zachtjes door het stukje
rubber bij het knoopje.
3. Druk daarna de prikker door de navel (het dikkere gedeelte
bovenop) er aan de andere keer weer uit.
4. De ballon is nog heel!
Hoe kan dat?
Een ballon is gemaakt van rubber. Blaas je deze op? Dan gaat de stof strak staan. Aan de
zijkanten is het elastische stofje het strakst gespannen. Hier kun je geen prikker doorheen
drukken. Dan knapt de ballon! Maar niet op elk plekje van de ballon staat evenveel
spanning. Bij de navel en het knoopje zit het rubber wat losser. Druk je de prikker door
deze plekken van de ballon? Dan blijft de rubberen bol heel. De prikker werkt meteen als
een stop op het gaatje. Maar de ballon loopt wel heel langzaam leeg.
Je kunt een vinger in een glas water dopen en je vingertop droog houden. Geloof
je ‘t niet? Doe de proef!
Dit heb je nodig: - 1 glas gevuld met water - Gemalen peper
De proef:
1. Strooi voorzichtig gemalen peper boven op het water. Doe dit wel
rustig. Is het oppervlak helemaal bedekt met peper? Beweeg het glas
dan niet meer!
2. Doop je vinger langzaam een klein stukje in het water en trek hem
er vlug weer uit. Wat gebeurt er?
Hoe kan dat?
In water zitten ontelbaar veel kleine deeltjes: moleculen. Op het bovenste laagje van het
water staat veel spanning op die waterdeeltjes. Ze zitten heel stevig bij elkaar gepakt. De
aantrekkingskracht is zo sterk dat er langs het oppervlak een soort elastisch huidje
ontstaat. Daarom kunnen waterinsecten op het water lopen! De peper versterkt deze
spanning, waardoor je je vinger droog houdt. Maar let op! Druk je te hard? Dan breekt ‘t
vliesje en wordt je vinger nat.
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ASKA kinderopvang in Nieuw-Balinge
Assen, 23 september 2015
Naar aanleiding van het bericht dat het Thuishuis in Nieuw-Balinge
per 1 oktober stopt, is er contact geweest vanuit Nieuw-Balinge met
ASKA kinderopvang. De vraag was of en zo ja hoe de kinderopvang in
Nieuw-Balinge gecontinueerd zou kunnen worden.
ASKA kinderopvang is een middelgrote kinderopvangorganisatie die als werkgebied de
gemeenten Midden-Drenthe en Assen heeft.
In samenwerking met het onderwijs in de gemeenten wordt de laatste jaren invulling
gegeven aan het concept Integrale Kind Centra (IKC’s). In een IKC wordt vanuit een school
naast het onderwijs ook kinderdagopvang, buitenschoolse opvang en soms
peuterspeelzaalwerk aangeboden. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met elkaar met als
doel dat er straks met één team en vanuit één visie een aanbod voor kinderen in de leeftijd
van 0 tot 12 jaar geboden wordt.
Als antwoord op de vraag of de opvang in Nieuw-Balinge gecontinueerd zou kunnen
worden, heeft ASKA kinderopvang aangegeven dat ze graag met de betrokkenen in NieuwBalinge dit concept wil onderzoeken.
Op 2 juli jl. hebben we een ouderbijeenkomst georganiseerd
op de Meester Sieberingschool in Nieuw-Balinge. Met de
aanwezige ouders is op een plezierige manier van gedachten
gewisseld over de wensen wat betreft opvang wanneer het
Thuishuis stopt. Samen met Kits Primair kan ASKA
kinderopvang op de Meester Sieberingschool opvang
aanbieden als hiervoor (voldoende) belangstelling bestaat. De
school heeft ruimte over, die we geschikt kunnen maken voor
zowel kinderdagopvang (0 tot 4 jaar) als buitenschoolse
opvang (4 tot 12 jaar). We hebben hiermee al goede
ervaringen opgedaan in zowel Midden-Drenthe als in Assen.
Op ongeveer 17 scholen bieden we inmiddels opvang in
nauwe samenwerking met het onderwijs aan, tot grote
tevredenheid van kinderen en ouders.
Na afloop van de ouderbijeenkomst was de conclusie dat de ouders graag de kinderopvang
in een IKC in Nieuw-Balinge gecontinueerd zouden zien. Na de zomervakantie is onder
zowel de ouders van het Thuishuis als onder de overige ouders van de Meester
Sieberingschool gepeild hoe groot de belangstelling voor de opvang in een IKC in de school
is. Op basis van deze belangstellingsregistratie hebben we gezamenlijk kunnen besluiten
dat we met kinderopvang in de Meester Sieberingschool gaan starten!
Er moeten nog een aantal bouwkundige aanpassingen plaatsvinden in de school en er
moeten nog een aantal formaliteiten geregeld worden. Dit kost helaas zoveel tijd, dat we
niet direct op 1 oktober kunnen starten, maar wel op 15 oktober 2015. Tot die tijd zoeken
we in overleg met de ouders een oplossing voor het opvangen van hun kinderen.
Op de website van ASKA kinderopvang kunt u alvast bekijken hoe de kinderopvang
georganiseerd wordt op andere locaties. Zo krijgt u een beeld van wat er mogelijk is.
Natuurlijk kunt u ook telefonisch contact opnemen over de inhoud van de door ASKA
kinderopvang aangeboden diensten.
We zijn te bereiken via www.aska.nl en tel.: 0592-301993.
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…voor een dagje weg!
Siepelrock
Het laatste tentfestival van het jaar is het jaarlijkse Siepelrock dat
plaats vindt in de feesttent te Pesse. Op 30 oktober zullen optreden:
Stonegood, Dolly & zien tarrels en Dirty Dog. Op 31 oktober zal Mooi
Wark 's middags een uniek kinderconcert geven. 's Avonds zijn er
optredens van Old Ni-js, The Spitfires, Drukwerk, dj Danny Blom en de
mannen van Mooi Wark zullen het festival afsluiten
Aanvangstijden
Vrijdag 30 oktober 2015
Tent open: 20.00 uur
Aanvang: 20.30 uur

Prijzen
Vrijdag 30 oktober: Gratis als je
een kaart hebt voor 31 oktober.
Anders €10,=.

Zaterdag 31 oktober
Kinderconcert 13.00 uur
Siepelrock 20.00 uur

Zaterdag 31 oktober:
Kinderconcert voorverkoop
€7,50, aan de tent € 10,-.
Siepelrock voorverkoop € 20,-,
aan de tent € 25,-.

Bezoekersinformatie
Feesttent Pesse
H. Reindersweg 5
7933 TW Pesse
Tel.: 06 48057437

Afrikaloop
Voor het tiende jaar organiseert de Andreas Manna Stichting de
inmiddels bekende Afrikaloop met dit jaar een geheel nieuwe route. De
stichting richt zich op zorg voor kansarme kinderen in Afrika. In een
tijdsbestek van 7 dagen (1 dag of 2 dagen lopen mag ook), wordt de
omtrek van het continent Afrika gelopen door Noord Nederland. U kunt
kiezen uit 20, 28 of 35 km. Gezelligheid en goede verzorging staan
voorop.
Aanvangstijden
17 tot met 23 oktober
2015. Eerste dag
iedereen om 8.30 uur
aanwezig. Korte routes
kunnen de volgende
dagen later starten.

Prijzen
€ 20,00 per dag (inclusief gratis
kopje koffie/thee, soep en
fruit). Tegen een kleine
vergoeding zorgt de stichting
voor overnachting in de
plaatsen die aangedaan
worden.

Bezoekersinformatie
Gemeentehuis
Raadhuisstraat 1
7901 BK Hoogeveen
Tel.: 0528 279206

Vlooienmarkt Maxx Sports en Events
In de overdekte hal van Maxx Sports and Events in Hoogeveen
worden weer vlooienmarkten georganiseerd. Twee hallen vol
snuffel plezier. Kom ook een keertje langs op deze gezellige
vlooienmarkt. Er is altijd wel iets leuks te vinden.
Aanvangstijden
Zondag 18 oktober 2015

Prijzen
€2,50 per persoon.

Van 10.00 tot 16.00 uur.

Kinderen tot tien jaar gratis
entree.
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Bezoekersinformatie
Maxx Events
Terpweg 1
Hoogeveen
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Lijstcollecte ten behoeve van Kontakt
Medio oktober zullen onze vrijwilligers weer bij u langs komen om te
vragen voor een financiële ondersteuning voor ons dorpsblad. Om elke
maand een Kontakt bij u op de mat te laten vallen, zijn we afhankelijk
van adverteerders en van de vrijgevigheid van u en van clubs en
verenigingen in Nieuw-Balinge. We hopen op uw ondersteuning, zodat
we gezamenlijk Kontakt in stand kunnen houden.
Mocht u onverhoopt één van onze vrijwilligers missen, dan kunt u uw
bijdrage ook overmaken op IBAN: NL78 RABO 0369 4004 53, t.n.v.
Plaatselijk Belang, o.v.v. vrijwillige bijdrage Kontakt.
Met vriendelijke groet,
De redactie van Kontakt
________________________________________________________________________

Verslag van de wandelvierdaagse
…en dat was al weer de 9de editie
van onze eigen wandel 4daagse!
Het weer was ons zeer gunstig
gezind. Het aantal deelnemers wat
minder, maar wij kijken terug op
vier knusse en gemoedelijke
dagen!
Net als voorgaande jaren, hadden
we weer een thema in de dagen
verwerkt: dag 1: zoet, dag 2:
zout, dag 3: warm, dag 4: koud.
En voor de slimmeriken onder ons
konden zij al snel verzinnen
waarom dit de slogan was. Snoep
is zoet, chips is zout, broodje
worst is warm en ijs is koud! Dit ging er na flink wat stappen goed in. Zeker bij de echte
bikkels, want ook dit jaar waren er een aantal kids die zich verschillende avonden hebben
gewaagd aan de 10 km.
Al een aantal jaren organiseren we de vierdaagse aan het begin van het nieuwe
schoolseizoen. Dit jaar kregen we van verschillende kanten te horen, waarom niet met het
landelijke mee? Dit gaan we doen. Dat houdt in dat er in dit schooljaar, maar wel in het
nieuwe kalenderjaar, weer een nieuwe wandelvierdaagse wordt gehouden. Zo’n beetje
gelijk met andere plaatsen in Nederland. En wat voor één! Het wordt dan een jubileum
jaar: 10 jaar! We houden jullie via de website, Kontakt én bericht in de nieuwsbrief van
school op de hoogte van de data. We begrepen dat dit de afgelopen keer te weinig
gepromoot is, onze excuses hiervoor, want we willen toch allemaal dat we met zoveel
mogelijk dorpsgenoten dit kunnen doen. Met de 10de editie gaan we er een feestje van
maken, dus wees erbij! Als laatste bedanken we nog even de vrijwilligers, en natuurlijk de
school weer voor hun bijdrage!
Tot ziens bij de wandelvierdaagse in 2016! Groeten van het team.
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Halloween 2015: zaterdag 31 oktober
Halloween is een uit de Verenigde Staten overgewaaide griezel-feestdag. Daar gaan
kinderen verkleed in een Halloween kostuum langs de deuren van met pompoenen en
lichtjes versierde huizen en roepen "Trick or treat!", waarna ze snoepgoed krijgen. In
Nederland wordt Halloween meer gevierd door volwassenen, in de vorm van Halloween
feesten, waar men verkleed heengaat. Ook worden pompoenen uitgehold en uitgesneden,
om ze vervolgens met een kaarsje er in bij de voordeur neer te zetten, voor een gezellige
herfstsfeer. Hieronder enkele (bijzondere) voorbeelden:

_____________________________________________________________________________________
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De hobby van…

Berta Jager
We zijn op een zonnige herfstochtend te gast bij
Berta Jager (62), wonende aan de Koolveen
nummer 4. Berta is de dochter van Jan en Geessien
Jager. Ze is geboren aan de Hullenzandweg en is
opgegroeid aan de Koolveen. Samen met haar man
Joop heeft ze 25 jaar in Hoogeveen gewoond, waar
hun kinderen Ramon (39) en Marije (36) zijn
geboren. Toen de ouders van Berta naar een
verzorgingshuis gingen, zijn Berta en Joop in het
ouderlijk huis aan de Koolveen gaan wonen. Nu
wonen ze hier alweer 16 jaar. Ondertussen zijn ze
oma en opa geworden van Yentl (7) en Tim (4).

We zijn bij Berta op bezoek om haar te interviewen
over haar hobby: schilderen. Als kind vond ze
schilderen al leuk en had ze interesse voor tekenen.
26 jaar geleden is ze begonnen deze hobby
serieuzer te nemen en heeft ze een schildercursus
bij Leo van Dam gevolgd. Ze heeft schilderijen
geëxposeerd in het huis waar destijds de familie
Blanken woonde. Ook hebben haar schilderijen in
het ziekenhuis gehangen. Berta vertelt dat ze op een gegeven moment tijdelijk moest
stoppen met schilderen. Want naast haar werk, deden zij en Joop ook aan wedstrijden
ballroom dansen, waarvoor ze veel moesten trainen. Het was te intensief om hiernaast ook
nog te schilderen.
Zestien jaar geleden is het schilderen weer meer
naar de voorgrond getreden. Berta schildert op
doek, haar voorkeur gaat uit naar het gebruiken
van olieverf, maar ze verft ook weleens met
acrylverf. Ook kan ze gebruik maken van cement
of papier om meer diepte in haar schilderijen te
creëren. De stijl van schilderen heet intuïtief
schilderen, het resultaat is veelal abstract. Bij
aanvang van het schilderen kiest ze
stemmingskleuren, de kleuren op haar palet zijn
dan de basis voor een schilderij. Een schilderij kan
binnen een dag af zijn, maar vaak is ze toch wel
maanden met een schilderij bezig. De stemming
kan, gedurende de periode dat een schilderij ‘in de
maak is’, veranderen. Van tevoren weet ze niet
wat het resultaat gaat worden. Echter, als het
schilderij af is straalt het een bepaalde sfeer uit.
Berta vertelt dat het schilderen een manier van uiten is, ze moet ‘iets’ in een schilderij
kwijt kunnen.
Gemiddeld is ze twee tot drie keer in de week in haar atelier te vinden. We hebben even
een kijkje mogen nemen in het knusse atelier dat gevestigd is in de schuur achter haar
woning. Ook hebben we een aantal foto’s mogen nemen van verschillende kunstwerken
gemaakt door Berta. In Kontakt zijn deze in zwart/wit afgedrukt, maar in de online versie
van Kontakt op de website van Nieuw-Balinge, kunt u ze in kleur bewonderen.
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Door de jaren heen heeft Berta schilderijen in opdracht gemaakt,
maar mensen kunnen ook iets bestaands kopen. Naast het maken
van schilderijen geeft ze ook schildercursussen. Berta geeft aan dat
mensen vaak zeggen:”Schilderen lijkt me zo leuk, maar ik kan niet
schilderen”. Dat moet je loslaten. Iedereen kan schilderen. Ze
begeleidt kleine groepjes of
mensen individueel bij het
schilderen. Als iemand
belangstelling heeft voor haar
schilderijen of voor een
schildercursus, dan kunnen
mensen komen kijken bij haar
thuis of een e-mail sturen naar
bertajager@gmail.com. Ze is
bezig om een website te laten
maken. Zodra deze af is, zullen
we dit vermelden in Kontakt,
zodat u vanuit uw eigen woonkamer kunt genieten van
al het moois in het atelier.
We wensen Berta veel succes met haar hobby en
bedanken haar voor haar gastvrijheid. Ze maakt
prachtige schilderijen. Het is zeker de moeite waard om
eens een kijkje bij haar te nemen!
E., M. & R.

_____________________________________________________________________________________
Verslag burendag bij dorpshuis “De Heugte”
Zaterdag 26 september j.l. was het Nationale Burendag.
Mede mogelijk gemaakt door het Oranjefonds! Aangezien
dorpshuis “De Heugte” zeer trots is op haar buren,
dachten we dat dit een mooie gelegenheid was om de
buren eens in het “zonnetje” te zetten! Buren, die nooit
zeuren over teveel auto’s voor de deur of het lawaai van
de kermis of wat voor last/“overlast” dan ook, dat is toch geweldig dat je dit na 47 jaar
kunt stellen!
Daarom hebben we alle buren uitgenodigd om deel te nemen aan een lunch in het
dorpshuis en daarna voor zover men kon, samen wat potten te vullen met plantjes, de jeu
de boules baan te harken en het dorpsplein zwerfvuil vrij te maken. Dit is allemaal gelukt!
Helaas waren er wel erg weinig buren, dat was jammer, maar de buren die er wel waren
hebben heerlijk en gezellig samen gegeten en de klusjes geklaard. Wij begrijpen dat
zaterdagmiddag ook niet voor iedereen een geschikt moment is… Toch hopen we dat we in
de toekomst trots op onze buren kunnen blijven!
Allemaal hartelijk dank voor uw begrip in deze! Mocht er onverhoopt toch iets zijn waarvan
u denkt: Dat moeten ze weten! Schroom dan niet het aan ons door te geven, wij horen en
zien ook niet alles, maar staan altijd open voor een gesprek.
Met vriendelijke groet van het Dagelijks Bestuur,
Freddie Oelen, Richard van den Bosse, Ton Moret, Ronald van Aalderen, Wolter
Ravenhorst, Niesje Kats en José Post
Dorpsblad Kontakt 2015
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Boekentips
De herfst is aangebroken. Plof na een actieve dag 's avonds lekker op de bank met een kop
koffie of thee en een goed boek. Ook is het van 7 tot en met 18 oktober weer
Kinderboekenweek, met als thema ‘Raar, maar waar!’, wat is toegespitst op natuur,
techniek en wetenschap. In de boekenwinkel, de bibliotheek en op scholen wordt hier
uitgebreid aandacht aan besteed.
Op zoek naar de top 3 beste boeken van dit moment? Voor zowel volwassenen als kinderen
hebben we een overzicht gemaakt.
Top 3 volwassen boeken:
GREY, E.L. James
Bekijk de wereld van vijftig tinten grijs opnieuw, door de ogen van Christian Grey. In
Christians eigen woorden, en door zijn gedachten, overpeinzingen en dromen, geeft E.L.
James een verfrissend ander perspectief op de liefdesgeschiedenis
die wereldwijd miljoenen lezers betoverde. Christian Grey lijkt een
man van totale controle; zijn wereld is duidelijk, gedisciplineerd en
volstrekt leeg tot de dag dat de jonge literatuurstudente Anastasia
Steele zijn kantoor binnen valt. Hij probeert haar uit zijn hoofd te
zetten, maar raakt meer en meer bevangen door gevoelens waar
hij maar geen vat op krijgt. In tegenstelling tot andere vrouwen
lijkt Ana dwars door zijn afstandelijke houding heen te kunnen
kijken, voorbij zijn zakelijke successen en luxe levensstijl, recht in
zijn gehavende ziel. Zal zijn samenzijn met Ana hem verlossen van
de gruwelijke jeugdherinneringen die Christian elke nacht wakker
houden? Of zullen zijn duistere seksuele verlangens, zijn dwangmatige behoefte tot
controle en zijn zelfhaat deze jonge vrouw van hem wegdrijven en de broze hoop
vernietigen die zij hem biedt?
Het meisje in de trein, Petra Hawkins
Rachel neemt elke ochtend dezelfde trein. Elke dag hobbelt ze over
het spoor, langs een rij charmante huizen in een buitenwijk van
Londen en stopt daar altijd voor hetzelfde rode sein. Zo kijkt ze elke
ochtend naar een stel dat op hun terras ontbijt. Ze heeft inmiddels
het gevoel dat ze hen persoonlijk kent en noemt hen ‘Jess en Jason’.
Hun leven is – in Rachels ogen – perfect. Een beetje zoals haar eigen
leven dat ooit was. Op een dag ziet ze iets vreemds in hun tuin. De
trein rijdt gewoon weer door, maar voor Rachel verandert alles. Niet
in staat om het voor zichzelf te houden, stapt ze naar de politie met
haar verhaal, wanneer blijkt dat 'Jess' vermist wordt. Hiermee raakt
ze niet alleen verwikkeld in de gebeurtenissen die volgen, maar ook
in de levens van iedereen die erbij betrokken zijn. Maar wie is er te vertrouwen? Heeft ze
meer kwaad dan goed gedaan door zich met deze zaak te bemoeien?
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Mooie meisjes, Karin Slaugther
Wanneer op het nieuws melding wordt gemaakt van een vermist
meisje, moet Claire Scott ongewild terugdenken aan haar eigen zusje.
Zij verdween twintig jaar geleden, en het mysterie is nooit opgelost.
Maar als Claire alsnog de waarheid over haar zus ontrafelt, zal haar
leven nooit meer hetzelfde zijn.

Top 3 kinderboeken:
Het leven van een loser – flutvakantie, Jeff Kiney
Flutvakantie is deel 9 in de serie ‘Het leven van een Loser’ van Jeff
Kinney. Supergrappig, je lacht je kaken krom. Zomervakantie: Bram
Botermans gaat op reis. Gezellig! Maar al snel gaat er van alles mis.
Misverstanden stapelen zich op en het wordt een flinke chaos. Wat een
heerlijke vakantie had moeten worden, verandert in een ramp die Bram
Botermans nooit zal vergeten...

De waanzinnige boomhut van 52 verdiepingen, Andy Griffiths & Terry Denton
De waanzinnige boomhut is de absolute nummer 1! De waanzinnige
boomhut van Andy en Terry is weer groter geworden! Er zijn 13
nieuwe verdiepingen, met deze keer onder andere een
meloenensmijtruimte, een golvenmaker, een wortelkanon met
raketaandrijving, een opleidingsinstituut voor Ninjaslakken en een
hypermodern detectivebureau met hypermoderne detectiveapparatuur. En dat is maar goed ook, want Andy en Terry moeten een
GROOT raadsel op zien te lossen: Meneer Grootneus is verdwenen!
Dus waar wacht je op? Kom naar boven! Boordevol knotsgekke
illustraties van de eerste tot de tweeënvijftigste verdieping.

Jip en Janneke, Annie M.G. Smidt
Alle avonturen van deel 1 tot en met 5 van de ultieme
kleutervriendjes Jip en Janneke zijn samengebracht in dit boek.
Van ‘Jip en Janneke spelen samen’ tot ‘Dag Jip! Dag
Janneke!’ Met veel illustraties in zwart-wit én in kleur. Een boek
vol voorlees- en kijkplezier, dat in geen enkele kinderkamer
mag ontbreken.
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Bericht van de kinderclub

Dat was een erg leuke kindermiddag op 16 september! Om
14.00 uur bij het Dorpshuis aangemeld te hebben, gingen we
allemaal in auto’s richting het einde van de Mantingerweg.
In auto’s omdat de kleinere kinderen anders al een heel stuk
moesten lopen.)
Daar aangekomen stond Gerrit Jagt namens
Natuurmonumenten ons op te wachten om een mooie
wandeling te maken. Gelukkig hadden we redelijk droog weer
en begon de zon zelfs nog even te schijnen! We hebben
heerlijk gewandeld, veel geleerd over paddenstoelen, soorten
blaadjes en dieren op het Mantingerveld. Tussendoor hielden
we natuurlijk nog even de broodnodige pauze met lekkers .
Gerrit, heel hartelijk bedankt voor je rondleiding, we hebben genoten! (En ’s middags werd
er zelfs al een kopje muntthee gedronken van de blaadjes!)
Woensdag 21 oktober (in de herfstvakantie) hebben we weer een
kindermiddag. Je bent van harte welkom van 14.00 – 15.30 uur in
het Dorpshuis en het kost €1,50. We gaan, net als vorig jaar
allemaal met pompoenen werken! Neem je je vriendje,
vriendinnetje, logeetje mee? Tot dan!
Groetjes van Manuela, Laura,
Martha, Margot en Liesbeth

__________________________________________________________________
Oproep van de tienersoos aan ouders
Ik ben op zoek naar een ouder (mogen er ook twee zijn) die ons
bestuur (tienersoos) willen komen versterken. Ik heb het met
veel plezier gedaan maar ben van plan om over een poosje te
stoppen. Mijn dochters kunnen (bijna) naar de jeugdsoos en
daarom zou het fijn zijn dat mijn plaats wordt overgenomen
door ouders die nu kinderen in de tienersoos leeftijd hebben.
Het neemt weinig tijd in beslag en we hebben een gezellig
bestuur.
Ik hoop dat er mensen reageren op deze oproep! U mag voor meer informatie ook altijd
contact met mij opnemen.
Met vriendelijke groet,
Anneke Oelen, tel.: 0528 321188

_____________________________________________________________________________________
Herenvolleybal GJVV
Een leuk groepje van zes mannen traint op de dinsdagavond om 20.30 uur in de
gymzaal in Nieuw-Balinge. Er wordt gezellig getraind en af en toe een
vriendschappelijke wedstrijd gespeeld. Ze zijn nog op zoek naar wat uitbreiding
van het team, dus schroom niet en kom eens vrijblijvend langs!
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Bericht van Sterk Midden-Drenthe
Beste inwoners van Nieuw-Balinge,
Ook in Nieuw-Balinge naderen we nu het einde van de glasvezelcampagne. Wij houden een
inloopavond in het dorpshuis op: Woensdag 14 oktober, aanvang 20.00 uur.
Op deze avond is het programma als volgt:
*Kort overzicht Nieuw-Balinge campagne.
*Mogelijkheid tot het stellen van vragen over het glasvezelproject.
*Hulp bij inschrijven voor een glasvezelabonnement.
De kosten van de glasvezel
Een alles in één pakket op de glasvezel kost €63,50 per maand. Dat is duurder dan een
basispakket op de kabel dat nu €45,95 per maand kost. Als we kijken wat er binnen deze
pakketten geleverd wordt dan is de glasvezel verrassend goedkoop:
Basis (kabel)
Snelheid
down
Snelheid up
Prijs per
maand

Max (kabel)

Glasvezel

40 Mb/s

Complete
(kabel)
120 Mb/s

200 Mb/s

200 Mb/s

4 Mb/s
€ 45,95

12 Mb/s
€ 59,95

20 Mb/s
€ 73,95

200 Mb/s
€ 63,50

De kabel wordt gedeeld met andere gebruikers, daarom zijn de opgegeven snelheden
maximaal haalbaar. Dit in tegenstelling tot de glasvezel waarbij u uw eigen
glasvezelverbinding naar de wijkcentrale krijgt waardoor de opgegeven snelheden
gegarandeerd zijn.
Het slot van de campagne
De ambassadeurs van Sterk Midden-Drenthe hebben met elkaar enorm veel werk verzet
dat nog steeds doorgaat. Wij weten niet of we genoeg mensen kunnen krijgen om ook in
Nieuw-Balinge langs de deuren te gaan. Echter, iedereen die hulp nodig heeft bij het
inschrijven kan één van ons drieën bellen en wij zullen u helpen.
Als het ons niet lukt om bij u langs de deuren te gaan zullen wij informatiepakketten laten
bezorgen. In deze pakketten zullen we dan inschrijfformulieren voor de providers Plinq en
Netvisit met een antwoordenvelop bijvoegen zodat u ook dan makkelijk kunt inschrijven.
Wij hopen u te zien op de inloopavond en wij rekenen erop dat u met veel kritische vragen
komt.
Geert de Jonge
Janneke de Jong
Hans Boslooper

Nieuw-Balinge
Mantinge
Hooghalen

0528 272171
06 55187233
0593 592590

_____________________________________________________________________________________
Minivolleybal GJVV
Momenteel is er geen volleybal voor kinderen in Nieuw-Balinge.
Mocht hier toch behoefte aan zijn, wilt u dit dan melden bij Evelien Sok?
Dan kunnen we kijken wat de mogelijkheden zijn.
Tel.: 06 10605866 of via evelien.sok@gmail.com.
Dorpsblad Kontakt 2015
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Aankondiging van de jeugd- en tienersoos
SUPERRR SOOOOOSAVOND!
Zaterdag 24 oktober

Zaterdag 24 oktober super soosavond met:
Georganiseerd door de jeugd- en tienersoos Nieuw-Balinge. Iedereen is welkom (vanaf
groep 8) in Dorpshuis ‘De Heugte’. Van 20:00 tot 00:30. Diverse jeugdsozen van
buurtdorpen zijn ook uitgenodigd en we hopen op een drukke en gezellige avond!
________________________________________________________________________

Themafeest Nieuw-Balinge
Plaats: Dorpshuis "De Heugte"
Datum: 10 oktober 2015
Tijd: 21.00-01.00 uur
Entree: Gratis
Leeftijd: Vanaf 16 jaar
Over de top fout!
Het zou leuk zijn als iedereen in gepaste stijl gekleed komt. Het is
niet verplicht maar de persoon die het mooist verkleed is krijgt een
leuke prijs.
Martin, Marloes,
Jacco en Jeanet

________________________________________________________________________

Nieuwe webmaster www.nieuwbalinge.eu
Onze webmaster Bram van Burg heeft onlangs aangegeven te willen stoppen met het
beheren van de website van Nieuw-Balinge. Per 1 oktober 2015 neemt Peter Kroezen het
beheer van de website van Nieuw-Balinge over van Bram. We willen Bram heel hartelijk
danken voor zijn jarenlange enthousiaste inzet en wensen Peter veel
succes met het beheren van de site in de toekomst! Henk Prins zal de
pagina met oude foto’s blijven verzorgen.
Met vriendelijke groet,
Bestuur Plaatselijk Belang ‘de Vooruitgang’
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Bericht van de Meester Sieberingschool:
Bezoek De Nieuwe Kolk

In het kader van de Drentse
Cultuuracademie gaan onze groepen naar
verschillende instellingen in de provincie die
gelinkt kunnen worden aan cultuur. Hierbij
kun je denken aan het Gevangenismuseum,
Drents Museum, maar ook aan theater De
Nieuwe Kolk. En juist aan deze laatste
instelling hebben de groepen 5 en 6 reeds
een bezoek gebracht. Dit bezoek wordt
ingeleid in de klas. Daar hebben de
leerlingen twee lessen gehad over reclame.
Wat is reclame? Waarom is er reclame? Hoe
wordt reclame gemaakt? Wat is een logo?
Deze vragen werden met gesprekken en
opdrachten opgelost.
Op maandag 28 september werden we opgehaald door buschauffeur Bé van Ten Heuvel
Tours. De leerlingen en de meester vonden het supergezellig in de bus en we waren dus
ook snel in Assen. We hebben onze ogen uitgekeken, wat een mooi gebouw en wat veel
mensen op de maandagochtend. Juf Elise van De Nieuwe Kolk begeleidde ons naar de
grote zaal. In deze theaterzaal kunnen wel 850 mensen zitten. En nu mochten wij op het
podium ‘acteren’. Na een aantal warming-up spelletjes begon het echte werk. We moesten
in groepjes een commercial voor een
zelf ontworpen product maken. De
leerlingen hebben een lichtgevende
bal, een van kleur veranderend tapijt
en een mega vuurpijl uitgevonden.
Deze producten zijn in een
reclamespot aangeprezen. Elk
groepje had een cameraman, die de
beelden van het spotje op een tablet
opnam.
De leerlingen hebben prima gewerkt
en de filmpjes stonden voor 11 uur
op de band. Gelukkig hadden we
toen nog tijd om vanaf het balkon de
zaal te bewonderen.
De filmpjes worden gemonteerd door juf Elise en naar onze school verzonden. Op school
ronden we deze lessen af met het bekijken van de filmpjes en we krijgen een portfolio van
de Drentse Cultuuracademie.
De andere groepen gaan binnenkort ook op pad naar een instelling van dit leuke initiatief
van het Kits Primair Lifestyle team.
Met vriendelijke groet,
Meester Gert en groep 5-6
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…-89.2 graden Celsius de laagste buitentemperatuur ooit gemeten is?
…57.7 graden Celsius de hoogste temperatuur ooit gemeten is?
…alleen vrouwelijke muggen steken?
…als je een goudvis in een donkere kamer zet, hij wit wordt?
…als je je rechter oog sluit, je niet over je rechter schouder kan kijken?
…Coca-Cola oorspronkelijk groen was en vroeger cocaïne bevatte?
…de meeste vrouwen het vaak kouder hebben dan mannen?
…een varken fysiek niet in staat is om naar de lucht te kijken?
…net zoals de vingerafdruk, een tongafdruk bij ieder mens uniek is?
…de aansteker al werd uitgevonden voor de lucifers?
…de kolibrie achteruit kan vliegen?
…de sterkste spier van de man zijn tong is?
…de strepen van een zebra voor verkoeling zorgen?
…de tijgerzandhaai zijn broers en zussen op eet voordat hij geboren wordt?
…dieren ook humor hebben?
…dolfijnen en walvissen met 1 oog open slapen?
…een giraffe evenveel nekwervels heeft als een mens?
…een kakkerlak negen dagen in leven kan blijven zonder zijn hoofd?
…een kat meer dan twaalf spieren heeft in elk oor?
…een krokodil zijn tong niet kan uitsteken?
…een blinde geen hoogtevrees kan hebben?
…een mens gemiddeld 6000 scheten per jaar laat?
…een slak drie jaar kan slapen?
…een vlo 350 maal zijn lichaamslengte kan springen?
…een vrouw gemiddeld twee jaar van haar leven in een badkamer doorbrengt?
…een worm maar liefst 10 harten heeft?
…een zeester geen hersenen heeft?
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Beëindiging Thuishuis Vlinder
Via dit bericht wil ik laten weten dat ik per 1 oktober ben gestopt met Thuishuis Vlinder. Na
bijna 9 jaar met veel plezier me ingezet te hebben in de kinderopvang is voor mij de tijd
gekomen om een andere weg in te slaan. Al een paar jaar volg ik een opleiding tot klassiek
homeopaat aan de “Academie voor Klassieke Homeopathie” in Zwolle en ik wil daar graag
meer tijd aan besteden. Iets wat me naast het runnen van m’n Thuishuis niet lukt.
Met een fijn gevoel kijk ik op de afgelopen 9 jaar terug en besef dat het bijzonder is om de
kinderen een stukje in hun ontwikkeling te mogen meemaken en daarbij ook een betrokken
en een prettig contact te hebben met de ouders.
De laatste jaren hebben de Peuterspeelzaal, groep 1 en 2 van de Meester Sieberingschool
en de kinderopvang geregeld activiteiten georganiseerd. Met elkaar kwamen we tot
creatieve ideeën en ik vond het plezierig om samen te werken. Deze bijeenkomsten waren
voor de kinderen leuk om elkaar te ontmoeten en zo spelenderwijs kennis te maken met de
school.
Alle contacten en de vrolijkheid en betrokkenheid met de kinderen zal ik missen, maar ook
heb ik veel zin om mij op m’n studie te gaan richten en te laten verrassen door wat er op
mijn pad gaat komen.
Hierbij wil ik iedereen bedanken die op wat voor een manier dan ook
heeft bijgedragen aan het succes van mijn Thuishuis, de ouders voor
het in mij gestelde vertrouwen en natuurlijk de kinderen die voor mij
heel veel hebben betekend en uiteraard nog steeds veel voor me
zullen blijven betekenen.
Petra Kamphuis
Thuishuis Vlinder

_____________________________________________________________________________________
Opvang op school
Zoals u waarschijnlijk weet heeft thuishuis “Vlinder’
helaas haar deuren gesloten.
Om toch buitenschoolse opvang in Nieuw-Balinge te
houden zijn we als school in overleg gegaan met
ASKA. Deze organisatie verzorgt de opvang voor kinderen vanaf 8 weken tot circa 12 jaar
in de gemeente Assen en Midden-Drenthe. Voor de opvang van deze kinderen hier in
Nieuw-Balinge stelt de school ruimte beschikbaar.
Voor de school en ASKA is dit een mooie gelegenheid voor samenwerking. We kunnen
thema’s samen doen, feesten samen vieren en kennis en ervaring uitwisselen. Zo proberen
we ons onderwijs, de kinderopvang en de voor- en vroegschoolse educatie op elkaar af te
stemmen. Daar hebben de kinderen alleen maar voordeel van denken wij.
Hartelijke groet,
Susan de Graaf
O.B.S. Meester Siebering
Dorpsblad Kontakt 2015

35

Ingezonden verhaal; HERFSTLIEFDE
Waarom kan een kind niet meer leren als ze verliefd is? Het leslokaal bestaat uit ramen
met een blauwe hemel erachter, hoge lichte wolken en breeduit zeilende
vogels. De stem van de leraar klinkt veraf. Dromen boven de boeken- de
letters wazig, zinnen ongrijpbaar. Thuis steeds: “Is je huiswerk nou af?”
Er komt niet veel van. Op school vindt ze steeds briefjes in haar jaszak.
Samen fietsen over de hei. Ze zijn dodelijk verlegen. Vijftien is Maria. Kai
zeventien. De meeste mensen, vooral Maria’s moeder, noemen dit een
typische kalverliefde. Maar dat is het bepaald niet. Er openbaart zich voor
hen een geheel nieuwe wereld, licht en zuiver en schoon.
Een eerste voorzichtige kus komt op een stille avond als hij haar ophaalt om naar het
schoolbal te gaan. Dat moment heeft Kai vastgelegd in een fijnzinnige tekening, te mooi
om te beschrijven, die nog steeds in Maria’s kamer hangt. In deze tere relatie komt het
eigenlijk niet verder dan kussen en elkaar vasthouden. Hij vraagt haar soms wel heel
voorzichtig iets, maar ze zegt altijd nee. Later beseft ze dat dat vreemd en moeilijk voor
hem geweest moet zijn, maar hij is altijd geduldig en respectvol gebleven.
Ze passen wonderwel bij elkaar: Zijn allebei verrukt van kleine en grote dingen in de
natuur: een blad, de horizon, de kleuren van de zonsondergang in de nazomer. Het ruisen
van de wind in het riet en de bomen, het geknisper van de herfstbladeren onder
hun voeten. Allebei houden ze van rust en stilte, en naast diepgaande gesprekken
zijn ze ook vaak woordenloos samen.
Op zijn 17e doet Kai eindexamen, wordt dienstweigeraar en gaat voor architect studeren in
Delft. Al in zijn eerste jaar ontwerpt hij een huis voor zijn ouders, eenvoudig en mooi. Het
wordt meteen gebouwd en staat er nog steeds. Er gaat een grote rust van uit en dat is
kenmerkend voor alle woningen, kerken en andere gebouwen die hij nog zal creëren in zijn
leven. Maria mist hem deerlijk: de heide is weids en prachtig, maar zonder hem eenzaam,
net als de zonneplekken in het bos, waarin ze nu niet meer dat wonderlijke oplichten kan
zien.
In zijn Delftse periode zien ze elkaar eenmaal in de veertien dagen in het weekend. Ze
haalt hem dan dolgelukkig af van het station en ze beleven altijd twee stralende dagen.
Door de week komt er bijna elke dag een brief. Maria’s moeder wordt er gek van. Ze is
trouwens erg sceptisch, vindt haar dochter te jong en is bang dat ze zwanger zal worden.
Dit vervult Maria met gène en boosheid, temeer omdat zoiets helemaal niet aan de orde is.
Toch krijgt ze het, ondanks die strenge en straffe houding van haar moeder voor elkaar
een paar oergezellige studentenfeesten bij te wonen in Delft, met het hart in de keel van
opwinding, als partner van haar geliefde Kai. Maria’s vader, waar ze dol op is, heeft plezier
in het hechte paar en gunt ze deze uitjes van harte.
Langzamerhand worden ze ouder en hun relatie van verliefde kinderen verandert steeds
meer in een volwassen liefde. Voorzichtig komen er toekomstplannen in hun dromen en
gedachten.
Op een dag ontdekt Maria tot haar ontzetting dat er brieven van Kai verdwijnen. Ze wordt
er angstig van en het maakt Kai verward en woedend. Ze voelt zich bedreigd en eenzaam,
want haar vader is bijna steeds op reis, de oudere kinderen zijn het huis uit en dus is Maria
bijna altijd alleen met haar moeder. Na een lange aarzeling spreekt ze haar vermoedens
uit: “Ik mis brieven van Kai en ik denk dat jij ze hebt.” Daar is veel moed voor nodig, want
ze is al een hele tijd bang voor haar moeder. Waarom weet ze niet precies. Maar ze krijgt
alleen een hoop agressie over zich heen. Het begint tot haar door te dringen dat het niet
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voor niets is dat haar moeder wekelijks een psychiater bezoekt. Het blijkt dat ze een
agressieve persoonlijkheidsstoornis heeft. Met Kai spreekt Maria af dat hij minder zal
schrijven, om haar niet steeds bloot te stellen aan de verschrikkelijke scènes die zich met
haar moeder voordoen. Toch is het thuis nauwelijks meer uit te houden en ze is zo veel
mogelijk de deur uit. Naar vriendinnen, naar atletiek, maar ook naar de ouders van Kai, die
haar altijd hartelijk ontvangen. Dat wordt een soort tweede thuis voor haar. Als zijn vader
de deur open doet, roept hij altijd: “Ha meissie, ben je daar weer? Ga je wat voor mij op
de piano spelen?” Wat een verademing. Maar uiteindelijk moet ze toch altijd weer naar huis
waar een ijzige kille sfeer hangt.
Gelukkig slaagt ze voor haar eindexamen, en kan ze zich gaan
voorbereiden om in Amsterdam te gaan studeren, iets waar ze al een
tijd naar verlangt. Naar Kai schrijft Maria blij over haar plannen, maar
er komt geen reactie van hem. Geen brief, geen telefoontje, niets.
Verontrust belt ze naar Delft om zijn stem te horen. Maar die stem is
koel en veraf. “Waarom reageer je niet op mijn brieven? Vooral de
laatste was heel belangrijk,” zegt hij toonloos door de telefoon.
“Brieven?” stamelt ze verward, “Je laatste brief was een week
geleden, je weet wel, die ik net gekregen had toen je voor het weekend thuiskwam.” Ze
voelt door de telefoon hoe hij verstijft. “Je moeder, je moeder weer! Doe er iets aan, dit
kan zo niet langer! Alsjeblieft, alsjeblieft!” Maria belooft het aarzelend, maar weet eigenlijk
meteen al dat het haar niet gaat lukken. Ze voelt zich vreselijk angstig en alleen. Kai komt
eerder dan gepland dat weekend thuis en ze lopen eindeloze rondjes in de stad, almaar
pratend en smekend, vooral door Kai: “Alsjeblieft Maria, praat met haar, ik begrijp dat je
bang bent, maar dit moet ophouden!”. En tot haar verbijstering biecht hij haar op dat die
laatste brief zo belangrijk was, omdat hij haar daarin ten huwelijk vroeg. Weer is het
herfst, maar ze zien het niet. Maria zegt weinig, behalve dat ze van hem houdt. Wel vraagt
ze hem dringend om geduld, een time-out zelfs, ze moet nu echt even tot zichzelf kunnen
komen. Een paar weken maar. Ontzet en dodelijk ongerust gaat Kai tenslotte weer naar
Delft.
Een moeilijke tijd breekt aan. Maria is dol op Kai, hij is de liefde van haar leven. Maar ze
slaapt nauwelijks meer, de vreselijkste nachtmerries komen voorbij en als klap op de
vuurpijl mag ze dat jaar óók nog niet naar Amsterdam. Ze moet nòg een jaar thuisblijven,
weer met het argument dat ze te jong is en ze moet eerst de door haar verafschuwde
vormingsklas van de huishoudschool doen. Ze schrijft Kai dat ze niet meer tegen haar
moeder op kan, haar vader kan dat trouwens ook niet, en dat het beter is dat ze elkaar
voorlopig helemaal niet meer zien en ook geen brieven schrijven. Verstijfd van angst laat
ze de brief in de bus glijden. Haar treurigheid kent geen grenzen. En die van Kai ook niet.
Hij raakt in grote verwarring en stort zich op zijn studie en in korte tijd studeert hij cum
laude af en verhuist naar het buitenland, waar hem een bijzondere baan als architect
wacht. Maria gaat naar Amsterdam om daar psychologie te gaan studeren. Het is 1957.
En weer is het herfst, achtentwintig jaar later, als bij Maria de telefoon
gaat en ze haar naam zegt. Ze kan geen woord uitbrengen. Kai! Hij
heeft haar jarenlang gezocht en nu is het eindelijk gelukt. “Kan ik je
morgen opzoeken?” vraagt hij simpel. De tranen lopen haar over de
wangen. Eindelijk zegt ze: “Ja, natuurlijk!” Ze hebben drie heerlijke,
maar ook moeilijke jaren. Want hij is ongeneeslijk ziek en die laatste
herfst sterft hij in haar armen.
De kring is rond.
Alexandra van ’t Veer
Dorpsblad Kontakt 2015
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Activiteitenkalender oktober / november

OKTOBER
10 oktober

Themafeest: Foute avond Dorpshuis

14 oktober

Ledenvergadering S.V. Nieuw-Balinge

14 oktober

Inloopavond glasvezel

16 oktober

Klaverjassen IJsvereniging

17 oktober

Dansavond de Heugte 21.00

21 oktober

Kinderclub

21 oktober

Ons cluppie – uit eten Wolfsbos

24 oktober

Supersoosavond

25 oktober

Run4Life – Sigrid naar New York

30 oktober

Klaverjassen IJsvereniging

31 oktober

Bingo de Heugte

NOVEMBER
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7 november

Oud papier

7 november

Natuurwerkdag

13 november

Klaverjassen IJsvereniging

18 november

Kinderclub

19 november

Ons cluppie – eendagsbestuur

21 november

Dansavond de Heugte 21.00

27 november

Klaverjassen IJsvereniging
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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

Preekrooster 2015
Ned. Hervormde Kerk Nieuw-Balinge

11-10

11-10 10.00u: ds. M. Noorderijk
15.00u: ds. C. van Sliedregt (Nunspeet)
18-10 10.00u: ds. R.W. van Mourik (Elburg)
15.00u: ds. M. Noorderijk
25-10 10.00u: ds. H. Born (Rouveen)
15.00u: kand. J. Mulder (Nijkerkerveen)
01-11 10.00u: ds. M. Noorderijk
15.00u: ds. H. Markus (Putten)
04-11 Dankdag
14.00u: ds. M. Noorderijk
19.30u: ds. C.G. Visser (Rijssen)
08-11 10.00u: ds. J.W. Goossen (Vriezenveen)
15.00u: ds. G.H. Vlijm (Nieuwer ter Aa)

18-10
25-10
01-11
04-11
08-11

9.30u: ds. G. v.d. Groep
14.30u: ds. G. v.d. Groep
9.30u: ds. H. v.d. Ham
14.30u: ds. H. v.d. Ham
9.30u: ds. H.H. Klomp
14.30u: ds. H.H. Klomp
9.30u: ds. J.L. de Jong
14.30u: ds. J.L. de Jong
Dankdag
14.00u: ds. J. van Amstel
19.30u: ds. J. van Amstel
9.30u: ds. J. Bos
14.30u: ds. J. Bos

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

Wijzigingen voorbehouden. In de ochtend is er
oppas voor de kleinsten in de consistorie bij de
kerk.

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

Koersbal in Dorpshuis de Heugte
Woensdag van 9.30 tot 11.30
Nieuwe leden zijn welkom!

Ophaalschema containers
Iedere woensdag
14-10 GRIJS
04-11 GROEN
21-10 GROEN
11-11 GRIJS
28-10 GRIJS
18-11 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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Oud Papier
Oud papier wordt opgehaald door de Mr.
Sieberingschool op 7 november 2015.

Ophalen grof vuil of container stuk?
Gemeente Midden Drenthe: (0593) 53 92 22
Van Gansewinkel: 0800 01 30

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.

Grof vuil brengen naar: Milieustraat Beilen,
Eursing 2a: maandag gesloten, dinsdag en
vrijdag geopend van 8.00-12.00 en 13.0015.00, woensdag en donderdag geopend van
12.30 tot 15.00, zaterdag geopend van 8.00 tot
12.00.
www.middendrenthe.nl > Afvalwijzer

Voor de Breistroeken geldt; het papier langs de
hoofdroute zetten!

Hingstman recycling Westerbork,
de Noesten 82. Tel. (0593) 33 19 19

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.

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

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.

(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

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
07:20 uur*

14:09

08:20

16:36

10:26

17:36*

12:26

18:09

Snacks kunnen op vrijdag en zondag ook telefonisch Nieuw-Balinge - Westerbork Lijn 37
besteld worden: (0528) 32 13 00.
07:31
13:31 x
Verder is het dorpshuis op alle dagen geopend op
afspraak, voor diverse activiteiten.

08:31*

15:31

09:48 x

16:31*

11:48 x

17:31 x

* niet in de kerst-, zomer en kleine vakantie
x rijdt niet verder dan Orvelte.
Voor uitgebreide dienstregeling:
www.9292.nl 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
Herenvolleybal (16+)
20.30 – 21.30
WOENSDAG; Volleybal
Minivolleybal
18.15 – 19.00
Dames Recreanten 1
20.00 – 21.00
Dames Recreanten 3
19.00 – 20.00
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
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!!!

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.
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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