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SEPTEMBER 2015    47ste JAARGANG, NR.8  

 
 

Colofon 
 
Redactie 
Evelien Sok   (06) 13 86 00 18 
Rosalie Jager   (0528) 78 50 54 

Mellanie van den Bosse (06) 28 99 16 80 
 

Kopijadres 
E-mailadres  : redactiekontakt@outlook.com 

Postadres  : Verlengde Middenraai 53a 
     7938 PA Nieuw-Balinge 
 

Bezorging 
Dorp   : Familie Oelen     (0528) 32 11 88 
De Breistroeken : Familie Koekoek (0528) 32 10 24 

 
IBAN nummer 
NL78 RABO 0369 4004 53 

t.n.v. Plaatselijk Belang, o.v.v. Kontakt 
 

 
Belangrijke punten voor het inzenden van kopij: 
 
- Kopij digitaal aanleveren in een Word-bestand. 

- Kopij en advertenties altijd 
 aanleveren vóór de 28e dag van de maand. 
- Het plaatsen van kopij is geheel voor de 

 verantwoordelijkheid van de inzender. 
- Indien nodig, zullen kleine (tekstuele) 
 aanpassingen zonder overleg gedaan worden. 

-        Kopij wordt aangepast naar de huisstijl. 
- Wanneer er ingrijpend dient aangepast te
 worden, doen we dit in overleg met de inzender. 

- Anoniem plaatsen van kopij is mogelijk, mits de 
 naam van de inzender bij de redactie bekend is. 
- Aangeleverde kopij kan worden geweigerd voor 

 plaatsing, dit ter beoordeling van de redactie. 
- Plaatsing van kopij wordt geweigerd indien deze 

 is gericht tegen personen of groeperingen met 
 het oogmerk van negatieve publiciteit. 
- Het plaatsen van kopij is gratis voor inwoners 

 van Nieuw-Balinge (particulieren). 
- Plaatsen van een incidentele kleine advertentie is 
 gratis voor inwoners van Nieuw-Balinge 

 (particulier). 
- Voor zakelijke advertenties bestaan vaste 
 tarieven. 

- Voor kopij, afkomstig van buiten Nieuw-Balinge, 
 worden kosten in rekening gebracht als er sprake 
 is van commerciële doeleinden. 

 Dit ter beoordeling van de redactie. 
- Kontakt verschijnt maandelijks, met uitzondering 
 van de maand augustus. 

Voorwoord 

 

 
 

 
 
In deze editie van Kontakt leest u 
onder andere: 

 

 
Enkele berichten van 

Natuurmonumenten. 
 
De uitslagen van het zomerfeest. 
 
Aankondigingen van de tiener- en 
jeugdsoos. 

 
De uitslag van het raadselspel en 
een nieuwe foto. 
 
We stellen een nieuw bedrijfje in 

ons dorp aan u voor! 
 
Een bericht van de Kinderclub. 
 
Diverse uitjes voor de maand 
september. 
 
De winnende recepten van de 
wedstrijd ‘heel Nieuw-Balinge 

maakt salades’! 
 
VDO kondigt de jaarvergadering 
aan. 
 
Het mannenvolleybal gaat van 
start bij GJVV! 
 
 

  …en nog veel meer! 
 

 
We wensen u veel leesplezier! 
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Tuintips september 
 
Maak het nestkastje alvast schoon. Op dit moment kunnen vogels het al gebruiken als 
slaapplaats. 

Bewaar al je tuinafval op een grote hoop en gooi dit niet in de container. Op een grote 

hoop zal het afval verteren tot prachtige compost dat je 

kunt gebruiken om beplanting te beschermen en de grond 

in conditie te houden. 

Notenbomen kunnen het beste in de nazomer gesnoeid 

worden. De snoeiwonden helen sneller en het voorkomt 

bloeden.  

 

Het tijdstip om kiwi's aan te planten is weer aangebroken. 

Snoei de plant na het poten flink terug, zodat de plant in het voorjaar stevige jonge 

scheuten zal hebben. Denk eraan dat kiwi's alleen geoogst kunnen worden als er zowel een 

vrouwelijke als mannelijke plant naast staat. 

_______________________________________________________________________ 

Mededeling van de Kinderclub 

 
Hoi allemaal!  

 
Ook zo heerlijk uitgerust in de vakantie? Wij wel!  
Maar na drie maanden pauze is het er wel weer tijd voor: KINDERCLUB! 

 
Op 16 september is weer de 1e kindermiddag. We beginnen om 14.00 uur. Kom allemaal 

en neem je buurjongen/meisje, vriend(innetje), neefje of nichtje mee. Ook als je nog niet 
eerder bent geweest, in de zomer 4 jaar bent geworden, of net in Nieuw-Balinge bent 
komen wonen! Kom je ook? Je mag €1,50 meenemen en het is om 15.30 uur afgelopen. 

Wat we gaan doen is nog een geheim, maar we verklappen alvast dat het voor iedereen 
leuk is! En dat het lekker ruikt, of voelt, of kliederig is, of niet, mooie kleuren heeft en 

dat…. Ach kom maar gewoon langs!  
 

Tot woensdagmiddag 16 september!  
 
Groetjes van Manuela, Margot, Laura, Martha en Liesbeth 

 
 

Voor de ouders: 
Wij zoeken nog hulpouders, wil je 2 à 3 x per jaar meehelpen op de middagen? Geef je 
dan bij één van ons op! 

 
 

Volgende data: 
21 oktober (in de herfstvakantie) 
18 november 

2 december (Sinterklaas) 
23 december (kerstvakantie) 

 
  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPzjwfaKxMcCFUa1FAod2qEOzQ&url=http://holistische-kinderyoga-amersfoort-hoogland.nl/wp/blog/tag/zon/&ei=fEvcVfy1DsbqUtrDuugM&psig=AFQjCNGrMaVt2J2aOMytgD261z00vDe0ow&ust=1440586998884451
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Bericht van Natuurmonumenten  

 
Planning project Verlengde Middenraai 

Natuurmonumenten kreeg het verzoek om meer helderheid te geven over de planning van 
het project Verlengde Middenraai. Hierbij de stand van zaken: 
Op dit moment ligt de voorbereiding even stil. De provincie verlangt eerst een gedegen 

hydrologisch onderzoek. Hiervoor wordt nog aanvullende financiering gezocht. De 
resultaten van dit onderzoek worden pas op zijn vroegst in de loop van 2016 verwacht. 

Daarnaast zijn nog niet alle benodigde gronden overgedragen aan Natuurmonumenten. 
Zodra er weer ontwikkelingen zijn brengen we u op de hoogte. 
 

Schapen knippen tijdens Fiets4Daagse  
Het was een gezellige drukte bij het dorpshuis 

tijdens de Fiets4Daagse op 7 juli. De Heugte 
was stempelpost en bood de deelnemers de 
gelegenheid om te eten en drinken. Het terras 

zat vol met ouderen, terwijl de kinderen zich 
vermaakten bij de activiteiten.  

 
Herder Johan Coelingh van Natuurmonumenten 
verzorgde een demonstratie schapen knippen. 

Kinderen mochten hem helpen of met een 
schaap op de foto. Ook de speciale 

kinderactiviteit van Natuurmonumenten trok 
veel jonge deelnemers. Met een zelfgemaakt 
zaadbommetje zorgen zij voor meer Drentse akkerbloemen in het landschap (of hun eigen 

tuin) en helpen daarmee de natuur een handje.  
 

Naast Natuurmonumenten stonden ook de 
Familie Mennink met stroopwafels voor het 

goede doel (weeshuis in Gambia) en de CNV 
met een stand. We kregen van veel mensen 
complimenten over de sfeer. Het was druk, 

mooi weer en de mensen waren allemaal 
goed te spreken over de leuke ontvangst! 

Helaas gooide de regen op het einde wat roet 
in het eten, maar dat mocht de pret niet 
drukken. Nico en José en andere vrijwilligers 

van De Heugte: bedankt voor deze leuke 
samenwerking! 

 
 

Natuurmonumenten,  

Olga de Lange 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Data Stiefkiek’n in de regio 
 
Zaterdag 12 september, vanaf 13.00 uur : Sprakeloos Meppel  
 
Zaterdag 3 oktober, overdag   : Deventer 

 
Zondag 25 oktober, overdag   : Living statues Emmen 
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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! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 Dorpsblad Kontakt 2015 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Dorpsblad Kontakt 2015 7 

 
 

Recept 

 

Bietenrisotto met taleggio    

                           
Benodigdheden: 

240 gram risottorijst 
3 chioggia bieten 
175 gram taleggiokaas 

1 ui 
1 teen knoflook 

750 ml groenten bouillon 
500 ml biologisch bietensap 
50 gram roomboter 

150 ml rode wijn 
Crema di balsamico 

Tijm (vers) 
 

Schil de bieten en snijd ze in dobbelsteentjes. Kook ze bijna gaar (even proeven) en giet 

af. Verhit de boter in een koekenpan. Fruit hierin de ui samen met de knoflook en flink wat 

tijmblaadjes. Meng de risottorijst door het uienmengsel totdat alle korrels bedekt zijn met 

boter. Blus af met de rode wijn en roer totdat alles is verdampt. Breng in een pan de 

groentebouillon samen met het bietensap aan de kook. Voeg steeds wat lepels bouillon aan 

de risotto toe en roer tot het vocht is opgenomen. Herhaal dit tot de rijst gaar is. Dat kan 

in tijd variëren van 25 tot 35 minuten. Voeg op het laatste moment de bietjes toe en warm 

even mee. Breng op smaak met peper en tijm. Maak de borden mooi op met eventueel een 

serveerring. Leg de kaas op de bietenrisotto en druppel er wat crema di balsamico omheen. 

Eet smakelijk! 

 

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 !  
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We gaan bouwen! Vakantie Bijbel Klub 2015 

 
De laatste week van de zomervakantie was het weer zover, 

de Vakantie Bijbel Klub (VBK). Deze werd gehouden op 
maandag 10, dinsdag 11 en woensdag 12 augustus j.l.  Het 
thema van dit jaar was WE GAAN BOUWEN! En dat was ook 

te zien als je de zaal in dorpshuis “De Heugte” binnenkwam. 

Er waren bouwhelmen, een kruiwagen, veiligheidshesjes, 
veiligheidslint en gereedschap neergelegd. In het midden 
van de zaal lag een stuk karton met al enkele huisjes. Hier 

is door de dagen heen een dorp van gebouwd. Ook waren er 
houten blokken en lego om gebouwen mee te bouwen.  
 
Op alle dagen werd er een verhaal uit de Bijbel verteld. Het 
eerste verhaal wat de kinderen hoorden, was het verhaal 

over de schepping, dit kun je in de Bijbel vinden in Genesis 
1. Het werkje wat we er bij gingen maken was een schilderij 
‘scheppen’. Met een witte kaars een afbeelding tekenen op 

wit papier en hier overheen schilderen met ecoline. De rand met purschuim en het 
schilderij is af. Het tweede verhaal was het 

verhaal uit Lukas 10, het verhaal over de 
Barmhartige Samaritaan. Hierbij maakten we 
een EHBO-koffer, met echte pleisters en 

verband. Een doosje smarties fungeerde als 
medicijnen. Het derde verhaal ging over de 

verlamde man die op een brancard bij Jezus 
werd binnen gebracht door het dak. De man 
werd door Jezus genezen. Dit verhaal kun je 

vinden in de Bijbel in Markus 2. We maakten bij 
dit verhaal een kleurplaat met een losse 

brancard eraan.  
 
We hebben veel met elkaar gezongen, het 

themalied “De Bouwplaats”, Hé, luister mee 
naar een nieuw verhaal, ‘k Stel mijn vertrouwen, Mijn God is zo groot, Welkom, welkom.  

 
Iedere dag kregen de kinderen een beker ranja 
met een koekje. Ook konden ze, als ze een 

huisje mee hadden genomen een cadeautje 
uitzoeken.  

 
Op woensdagmiddag hebben we met z’n allen 
eerst bolletjes met knakworst gegeten, daarna 

gingen we een menu voorbereiden. Zo konden 
we samen werken, dus samen bouwen. Zo was 

er een groepje kinderen die de salade bereidde, 
een ander groepje maakte een stapelcake en er 
was een groepje dat een smoothie maakte. En 

dan moest het restaurant natuurlijk nog in 
elkaar gezet worden, daar was ook een groepje 

voor. Dus toen de ouders vanaf 14.15 uur kwamen kijken was alles klaar om hen te 
ontvangen. We hebben de ouders en andere belangstellenden het menu voorgezet, ze 

hebben het ook allemaal opgegeten en ondertussen hebben wij verteld wat we de 
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afgelopen dagen hebben gedaan en onze liedjes die we de 
afgelopen drie dagen hebben gezongen, hebben we ook nog 

laten horen.  
Het was ook leuk dat er nog onbekende mensen kwamen kijken, 

zij hebben ook nog foto’s gemaakt van ons! Erg leuk!  
 

Aan het einde van deze middag kregen de kinderen hun werkjes 
mee naar huis, maar ook een tas met de tekening van het 
thema erop en een boekje waar alle verhalen en liedjes in 

staan. Op de achterkant van het boekje staat een oorkonde dat 
ieder kind een SUPERbouwer is.  

 
Verdeeld over deze dagen zijn er in totaal 16 kinderen geweest. 

We vonden het jammer dat er niet meer kinderen uit het dorp 
zijn geweest bij onze BOUWPLAATS! 

 

Groetjes, 
Het team van de Vakantie Bijbel Klub!  
________________________________________________________________________ 

 

Het popkoor houdt op te bestaan  
 
Na 5 hele gezellige jaren met elkaar zingen, moet ik u helaas als 

voorzitster van het Popkoor Nieuw-Balinge mededelen dat het 
popkoor gestopt is te bestaan. Ondanks het grote enthousiasme van 
de bestaande leden hebben we toch besloten ermee te stoppen. Het leden 

bestand werd steeds kleiner ondanks verwoede pogingen er leden bij te krijgen. Heel 
jammer maar helaas!  

 
Onze dirigente Esther van Dijk gaf ook aan dat het heel moeilijk is om met een  klein koor 
die vaak te maken had met afwezigheid van verschillende leden (door wat voor 

omstandigheden dan ook) nummers te repeteren. Wij als bestuur hadden het graag anders 
gezien, maar helaas het is niet anders. 

 
Met vriendelijke groet, 
 

Voorzitster Popkoor Nieuw-Balinge 
________________________________________________________________________ 

 

Mededeling S.V. Nieuw-Balinge  

 
Eind september wordt de contributie geïnd. 

________________________________________________________________________ 

 

Hondenpoep bij school 
 

Namens de kinderen van de basisschool, ouders en leerkrachten willen 
we u er op attenderen uw hond niet uit te laten/los te laten lopen op het 

schoolplein/grasveld bij school. De kinderen moeten vaak eerst de poep 
opruimen voor ze kunnen gaan spelen. Dit kan toch niet de bedoeling 
zijn. Wij zijn er inmiddels poepflauw van! 
  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.simpelveld.nl/actueel/nieuws_3359/item/hondenpoep-opruimen-die-rotzooi_12753.html&ei=1hHgVYuOIoWka97-hMAB&psig=AFQjCNFJxF2lT8LIRib6JIotNKq4ySkU0w&ust=1440834390960754
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Het raadselspel 

 

De foto in de juli/augustus editie van Kontakt 

is gemaakt bij:  
 

De glasbak aan de Haarweg. 
 
Onder alle goede inzenders is een leuke prijs 

verloot. De winnaar van deze maand is:  
Denise Guichelaar. 

 
 
Denise, de prijs komt snel jouw kant op! 

 

 
     

 
De prijsvraag van de maand september luidt als volgt: 

Waar is deze foto genomen? 

 

 
Stuur uw antwoord in voor 21 september 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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Jaarvergadering Toneelvereniging VDO  
 

Geachte leden van VDO, 
 

Graag nodigen wij u uit voor de jaarvergadering van de 
Toneelvereniging VDO. Deze wordt gehouden op donderdag 10 september a.s. in Dorpshuis 
“De Heugte” te Nieuw-Balinge. Aanvang 20.00 uur. 

 
We hopen u allemaal te kunnen begroeten om wat zaken op een rijtje te zetten. Uiteraard 

willen we op korte termijn ook weer beginnen met de repetities van een nieuw toneelstuk. 
En zo zijn er vast nog wel meer zaken die ter tafel komen. 
 

U bent van harte uitgenodigd, meestal is het een gezellige avond! 
 

Dus heel graag tot ziens! 
 
Bestuur Toneelvereniging VDO Nieuw-Balinge 

________________________________________________________________________ 

 

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 

 
 
  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.defeestdokter.nl/pages/posts/het-foute-feest-49.php&ei=HM4XVfR_hew7-uKB4Ag&psig=AFQjCNErZShaWdNqmFTtm0Bmkp2x5akNeA&ust=1427709841970248
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.blue-socks.nl/blog/fout-feest-op-4-oktober/&ei=9M0XVavCKISePKLSgOAJ&psig=AFQjCNGeBaCVdfMKD1MXrGqdQGxGW-jIrA&ust=1427709795279928
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.regio72.nl/Activiteit/over-de-top/&ei=fM4XVaOmN4y7Pcm2gLgP&psig=AFQjCNGe-c7fAH9kis03dHhQJjTUyu6NGA&ust=1427709921009102
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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!  

 

 

 

 
 
 
 
 

 
                                                                                           

 

Sem Wind werd 7 op 7 augustus!                  Iris Kats wordt op 25 september 22!  
Janneke Oelen wordt 52 op 6 september!      Sigrid Goossens wordt op 24 september 27! 

Nina Vermeer wordt 9 op 20 september!      Jasper Vermeer wordt op 28 september 38! 
Christie Vermeer wordt 11 op 30 september! Alicia Kreuze wordt op 30 september 12! 
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Even voorstellen… Sport jezelf FIT! 

 

Op een zomeravond in augustus werden we ontvangen in 
dorpshuis de Heugte. De werkplek van waaruit Richard 

van den Bosse zijn bedrijf ‘Sport jezelf FIT’ heeft opgezet. 
Richard is 28 jaar en woont sinds vijftien jaar in Nieuw-

Balinge. Hij woont aan de Robertusweg 3, samen met zijn 
vrouw Hiske, hun dochter Benthe van bijna een jaar en de 
hond, Gizmo. U kunt Richard kennen via de voetbalclub of 

GJVV, waar hij onder andere actief is (geweest) als trainer 
van de jeugd. Momenteel neemt hij zitting in het 

dorpshuisbestuur, dus ook daar is hij regelmatig te vinden. 
Na veel reorganisaties binnen Justitie is hij in de P.I. Ter 
Apel terecht gekomen. Hier werkt hij als instructeur 

lichamelijke opvoeding. Hij is verantwoordelijk voor het 
geven van sportlessen en sporttherapieën aan 

gedetineerden, sportlessen en trainingen aan het 
personeel en het trainen van specialistische eenheden. 
 

Richard vertelt dat Sport jezelf FIT sinds eind 2014 bestaat. Hij zegt altijd al met de 
gedachte te hebben gespeeld om een eigen bedrijfje te starten. Een klant diende zich aan 

en zo is het balletje gaan rollen. Nu heeft Richard even zomervakantie. Maar daarna is er 
weer ruimte om nieuwe sessies op te starten. Hij houdt het eerst kleinschalig, zodat het te 
combineren valt met zijn huidige (fulltime) baan.  

 
Het uitgangspunt van Sport jezelf FIT is dat je niet alleen lichamelijk fit kan zijn, maar ook 

mentaal. Een goede balans tussen beide is belangrijk. Zit je goed in je vel? Dan voel je je 
in je hoofd vaak ook goed en andersom. Richard zet sporten en bewegen in als middel om 
mentale en lichamelijke fitheid te bereiken. Richard biedt begeleiding op het gebied van 

sport, afgestemd op de vraag van de klant. Voorbeelden hiervan kunnen zijn: afvallen, één 
op één coaching, bootcamp, weerbaarheid, conditietrainingen, running therapie, agressie 

frustratietherapie, begeleiding bij depressiviteit, burn-out klachten, onzekerheid, angst, 
traumatische ervaringen en psychische stoornissen. 

 
Vanuit zijn werk heeft Richard op dit gebied veel ervaring opgedaan. Hij is onder andere 
een geschoolde running therapeut en weerbaarheidstrainer. Ook heeft hij de beschikking 

over een EHBO diploma en kan hij een AED apparaat hanteren. Regelmatig volgt hij 
cursussen om zijn kennis up to date te houden. Richard benadrukt overigens dat hij geen 

psycholoog is. Hij richt zich in zijn benadering op het lichamelijke aspect. Wel kan hij in 
samenwerking met een huisarts, psycholoog of andere hulpverlenende instantie een traject 
uitstippelen.  

 
Richard werkt vanuit dorpshuis de Heugte. Hier ontvangt 

hij zijn klanten. Trainingen kunnen binnen gegeven 
worden, of op elke gewenste plek buiten. Dit kan 
bijvoorbeeld in de naastgelegen bewegingstuin, maar kan 

ook op een rustigere plek in de natuur. 
 

De doelgroep is heel divers. In principe is iedereen 
welkom. Van jonge kinderen die onzeker zijn, mensen die 
om wat voor reden dan ook niet lekker in hun vel zitten, 

mensen met overgewicht, burn-out klachten of angsten, 
mensen die op zoek zijn naar ontspanning, huismoeders 

die hun conditie willen verbeteren, tot ouderen die zich in 
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de huidige samenleving onveilig voelen. Leeftijd speelt geen rol. In principe worden de 
trainingen één op één aangeboden, maar als het wenselijk is kunnen trainingen in overleg 

ook in groepsverband plaatsvinden. Alle genoemde trainingen kunnen op maat worden 
aangeboden.  

 
Een eerste gesprek is altijd een soort intake. Dit vindt plaats door samen een rondje te 
lopen en al lopende kennis te maken en in te schatten waar de behoefte ligt en wat een 

passend aanbod zou kunnen zijn. Een training kan na 1 sessie al positief worden afgerond, 
maar kan ook langer duren. Dit is afhankelijk van de vraag van de klant. Gemiddeld duurt 
een aanbod gericht op fitter worden of weerbaarheid zo’n tien sessies van een half uur tot 

een uur per week. De kosten zijn variabel en hangen af van het aanbod. Tijdens het eerste 
gesprek worden prijsafspraken gemaakt. Dit kan bijvoorbeeld per uur, per sessie of per 

pakket. 
 
Over de weerbaarheidstraining 

vertelt Richard dat we in een 
andere maatschappij leven dan 

dertig jaar geleden. Tegenwoordig 
is er veel sprake van agressie, 
waaronder bedreiging met wapens. 

Tijdens de weerbaarheidstraining 
leer je dat je in zulke situaties niet 

op voorhand kansloos bent. De 
training biedt inzichten in manieren 
om hier mee om te gaan, waardoor 

je met meer zelfvertrouwen in het 
leven staat. 

 
 
Een foto van de workshop fysieke 

weerbaarheid tijdens het Zomerfeest 
 

Eén van de redactieleden heeft onlangs een therapie (weerbaarheid en agressie frustratie) 

van Richard bijgewoond en gezien dat een aantal sessies al een hele verandering in het 
zelfvertrouwen en de houding van iemand teweeg kunnen brengen. De redactie van 

Kontakt wenst Richard veel succes met zijn jonge bedrijf, waarbij er ons inziens sprake is 
van een enthousiaste en professionele aanpak. 
 

 
Interesse gekregen? Vragen over de inhoud van lessen of trainingen of heb je 

persoonlijke vragen en wensen? Voor meer info, mail vrijblijvend met: 
richardvdbosse@hotmail.com of bel naar 06-51329086. Langs komen mag ook! 

 
Sport jezelf FIT, voor onder andere: 
 

Running therapie   Weerbaarheidstrainingen 
Walking therapie   Persoonlijke trainingen 

Agressie Frustratie Therapie Conditie/bootcamp trainingen 
 

De website is nog in oprichting. In september/oktober gaat deze online: 

www.sportjezelfFIT.nl 
 

 
M. 
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Heel Nieuw-Balinge maakt salades! 
 
Na het succes van vorig jaar, toen er in Nieuw-Balinge 
werd gestreden om de titel ‘wie maakt de lekkerste 
taart’, werd tijdens het Zomerfeest van 2015 beslist wie 

de lekkerste salade maakte. De zeven inzendingen 
werden beoordeeld door professionele kok Mitchel 

Pekel. Hij vond onderstaande drie salades erg goed en 
gelijk aan elkaar qua smaak en bite. Vervolgens is er 

gekeken naar de opmaak en daarom koos hij voor de 
rijstsalade als beste inzending! 
 

De drie lekkerste recepten willen we u niet onthouden: 
 

Wiljo Slomp en Iris Kats maakten een rijstsalade: 
Ingrediënten 
1 pak witte rijst, ½ rode en ½ groene paprika, ½ ui, 1 

dunne prei, ½ pond schouderham, 1 pot becel dressing 
(mayonaise light), kerrie, aromat (knorr), zout, 4 

plakken ananas. 
 
Bereidingswijze  

Kook de rijst volgens de bereidingswijze op het pak. Als 
de rijst gaar is deze afgieten en laten afkoelen. Snijd de 

paprika, ui en prei heel fijn. Snijd de schouderham in 
dunne reepjes. Knijp de 4 plakken ananas uit en snijd in kleine stukjes.  Als de rijst is 
afgekoeld de rijst, paprika, ui, prei en ham door elkaar mengen. De becel dressing erdoor 

roeren. Naar smaak (flink wat) kerrie toevoegen. Verder op smaak brengen met aromat en 
zout.  

 
Anneke Oelen maakte een bietensalade: 
500 gram koude gekookte bietjes in blokjes snijden.  

1 potje (mini) zilveruitjes (uitgelekt). 
1 potje augurken (in blokjes). 

1 grote ui snipperen.  
1 dikke plak (ardenner) boterhamworst of blikje smack in blokjes snijden. 
Dit alles mengen met (naar smaak) een dikke eetlepel mosterd en twee eetlepels 

mayonaise (of magere variant). De hoeveelheid mosterd en mayo naar eigen smaak meer 
of minder toevoegen. Alles op smaak brengen met peper en zout. Deze salade goed koud 

laten worden in de koelkast en smaakt lekker met gebakken aardappelen.  
 
Helena Vissia maakte een zomersalade:  
1 blikje (250-300 gram) ananas zonder sap 
1 prei 

1 appel 
1 blikje (gezoete) maïs zonder sap 

5 gekookte eieren 
1 pot selderij salade zonder sap 
200 gram gekookte ham in blokjes  

500 gram mayonaise/halvanaise 
 

Alles laag voor laag in bovenstaande volgorde in een grote pan (3-4l) leggen. De eieren 
heel laten. Afdekken met mayonaise. 24 uur laten staan. Voor het serveren alles door 
elkaar roeren en de eieren stuksnijden.  
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                        Wie vangt wat?  
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Ingezonden verhaal; EEN OUDE FOTO OP MIJN SCHRIJFTAFEL 
 
Daar sta je dan, op zo’n oud verfrommeld fotootje, zoals 
gewoonlijk weer op reis; ditmaal voor de ingang van de toen 

nog heel kleine luchthaven van Oslo, zeker 50 jaar geleden. 
Maar o zo bekend, met je nette pak, je haren in de brillantine, 

een fladderende witte pochet en helaas, de eeuwige sigaret. 
Maar wat mij het meest raakt is je blik, met dat lieve lachje, 
het was vast een goede vriend die de foto gemaakt heeft.  

 
Je had veel vrienden in het buitenland, door al je reizen, niet 

zomaar zakenrelaties, maar echte vrienden, vooral in 
Noorwegen en Oostenrijk. Die namen ons dan ook mee op 
vakantie: jou, mama en mij, want ik mocht mee omdat ik de 

jongste was en het enige kind dat nog thuis woonde. Dan 
trokken we de bergen in, hoger en hoger, net zo lang tot we de 

edelweiss hadden gevonden. Ik weet nog goed dat ik er één 
voor je wou plukken, maar dat was verboden, beschermd 

natuurlijk, maar ik wilde haar zo graag aan jou laten zien. Want ja, jij zat altijd halverwege 
de berg en kon niet verder, door dat eeuwige roken natuurlijk. Je deed dan wel of je best 
nog klimmen kon en alleen maar in stille bewondering zat voor de prachtige rotsplantjes 

langs het pad, maar ik zag heel goed hoe je zat te hijgen en dat ‘t je niet zou lukken nóg 
hoger te gaan. Je begon me dan van alles te vertellen over de steenbreek en de eindeloze 

hoeveelheid soorten semper vivum, mini-cyclamen en blauwe klokjes. Je nam er altijd wat 
van mee voor je eigen prachtige tuin in Nederland. En hoe je het voor elkaar kreeg weet ik 
niet maar ze sloegen altijd aan, zoals alles wat je aanraakte met je groene vingers. Dat 

mocht natuurlijk óók niet, bedenk ik nu, plantjes uitgraven en meenemen naar huis; maar 
je deed het gewoon, autoriteitsgevoeligheid kon je bepaald niet verweten worden.  

 
Ach lieve papa, nu zit ik hier achter mijn schrijftafel en kijk naar je lieve lachje op de foto. 
Ik kan zo vaak nog naar je verlangen en dan denk ik wel eens: Je ziet het vast wel, daar 

waar je nu bent, dat ik vaak heel gelukkig ben, al word ik nu langzamerhand een oude 
vrouw, maar dat geeft niet. Het is goed zo. En die foto, die blijft daar staan. 

 
Alexandra van’t Veer  
________________________________________________________________________ 

Info avond Tienersoos 

 

We houden op 24 september om 19.15 uur een korte informatie 
bijeenkomst voor ouders van kinderen in groep 8 en in de leeftijd tot en 

met 15 jaar, in dorpshuis de Heugte.  
 
Het bestuur wil u graag als nieuwe ouders van groep acht inlichten over het reilen en zeilen 

van de tienersoos. Maar ook voor de rest van de jeugd is er dit jaar een verandering, 
namelijk de  entree die  tijdens de soosavonden  geheven gaat worden. Het is een geringe 

bijdrage van €1,- waar de kinderen een consumptie voor terug krijgen. Waarom we tot dit 
besluit gekomen zijn, leggen we u graag op deze avond uit. Misschien heeft u ook vragen 
of andere zaken die u aan de orde wilt stellen, dat kan dan ook uiteraard. 

 
Wij hopen u allen te mogen begroeten op 24 september aanstaande. 

De eerste soosavond is op 26 september. De supersoosavond is op 24 oktober. 
 
Bestuur Tienersoos 
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…voor een dagje weg! 
 
Bloemencorso Eelde 

Een bijzonder bloemencorso met dahlia's, prachtige 

bloemenarrangementen, versierde praalwagens en geschminkte 
figuranten trekt door de straten van Eelde. De stoet wordt 

begeleid door showbands, muziekgroepen en straattheater. 
Voordat de bloemenparade op zaterdag van start gaat, rijdt de 
reclamekaravaan door verschillende dorpen. Verder is er een 

grote corsofair, artiesten, dweilorkesten en diverse gratis 
kinderattracties. Na het corso kunt u de wagens op uw gemak 

bekijken met als afsluiting van de dag een spetterend 
vuurwerk. 

 

Aanvangstijden Prijzen Bezoekersinformatie 
Zaterdag 5 september  
Voorprogramma vanaf 
13.30.  

Dahlia fair vanaf 11.00. 
Bloemencorso: 14.30. 

 
Zondag 6 september  
Tentoonstelling wagens: 

9.00 - 18.00. 
Dahlia fair vanaf 11.00.  

Corso met voorprogramma op 
zaterdag 5 september 2015 is 
gratis. Tribunekaarten kosten 

€9,-. 
 
Tentoonstelling en dahlia fair op 
6 september: toegang €7,- 

kinderen t/m 12 jaar gratis. 
 

 

Centrum van Eelde 
 
Route door Eelde en 

Paterswolde 

EK ballonvaren voor vrouwen  
In Witteveen wordt het Europees Kampioenschap Ballonvaren voor 

vrouwen georganiseerd. Het is de eerste keer dat een dergelijk 
evenement georganiseerd wordt in Nederland. Aan dit evenement 
zullen zo`n 20 tot 30 ballonvaarders deelnemen. 

Aanvangstijden Prijzen Bezoekersinformatie 
De openingsceremonie is 

op 14 september en de 
ballonvaarten van 15 t/m 
19 september.  

Gratis toegang. Landalpark Orveltermarke. 
 
www.ekballonvaren.nl 

 
 

Culinaire seizoensmarkt van het Noorden 
De Culinaire Seizoensmarkt is hét evenement voor kookgekken en 
lekkerbekken! De culinaire activiteiten vinden plaats bij het 

historische complex Hotel Restaurant Bitter & Zoet. Daar vindt u 
een markt met culinaire kwaliteitsproducten die ieder een rol 

spelen in de menukaart van Bitter & Zoet. Bij de kookworkshops, 
demonstraties en tijdens het Walking Dinner kunt u ruiken, voelen, 

zien en proeven welke heerlijke gerechten u kunt maken van het 
moois van de markt. 

 

Aanvangstijden Prijzen Bezoekersinformatie 
Zaterdag 12 september: 

12.00 - 21:00 uur 
Gratis toegang. Bitter & Zoet 

Hospitaallaan 16 
9341 AH Veenhuizen 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJqI2ejir8cCFcJVFAodCmAJ_w&url=http://www.appelscha.nl/agenda/culinaire-seizoensmarkt-1&ei=E6XRVdqyBMKrUYrApfgP&bvm=bv.99804247,d.d24&psig=AFQjCNFLo6iMsHdk4_XwnfhgBm7ZdSDhxA&ust=1439889037229275
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMS0gdHer8cCFYPsFAodB3MG0w&url=http://www.harenerweekblad.nl/fotos-fleurig-bloemencorso-eelde-2013/&ei=r6DRVYShKIPZU4fmmZgN&bvm=bv.99804247,d.d24&psig=AFQjCNFrWMZsZtBedyl35lKGMIX0PVY2aQ&ust=1439887911977301
http://ekballonvaren.nl/
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Uitslagen Zomerfeest 2015 

 
Prijswinnaars gefeliciteerd! 
 

Optocht van alles wat kan rijden (versierd) en verklede kindertjes 

1      Anouk Vissia         Opwindmuis 
2      Lejan Mulderij       Muizenval 

3      Levi van Essen en Demi en Evan Blok   Boevenwagen 
4      Silas Vermeer       Fietsende Klusser 
5      Amber Mulderij        Luchtballon 

 
Bonte avond 

Jeugd:   
Saskia Koekoek en Robin Wobben als The Blues Brothers. 

 
16 en ouder:   
Iris Kats en Denise Guichelaar met Dokter Bernhard. 

 
Aanmoedigingsprijs:    

Merle Pol als Nielson  
 
Heel Nieuw-Balinge maakt salades 

Winnaars van eeuwige roem:  
Wiljo Slomp en Iris Kats! 

 
1e prijs: gelijkwaardig aan elkaar erg lekker:  
Helena Vissia – Anneke Oelen  

 
Zoenen eten 

Tot 16 jaar:  
Bas Schutte en Romy Oelen hebben ieder  
26 zoenen opgegeten! 

 
16 en ouder:   

Wiljo Slomp heeft 23 stuks opgegeten! 
 
Koppelvissen in de ijsbaan 

1   Demi en Arend                         2100 
2   Gerwin en Joey                          980  
3   Melvin en Marleen                      900 
4   Denny en Tijn                            750 
5   Robin en Saskia                         640 

 
Sprietlopen 

Jeugd:    
Claudia van der Weide 
 

16 en ouder:    
Iris Kats  

 
Volleybalwedstrijden 

Team Aline Koekoek 
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Mannenvolleybal GJVV gaat van start  

 

Eerder heeft een oproep in Kontakt gestaan voor mannen die het 

leuk lijkt om met elkaar te volleyballen. Er zijn voldoende reacties 

geweest om dit op te starten. Daarom nodigen we alle mannen 

vanaf 16 jaar uit, die het leuk lijken om op een recreatieve manier 

met elkaar te volleyballen, op dinsdagavond 22 september om 

20.30 uur in de gymzaal te Nieuw-Balinge, voor een eerste vrijblijvende kennismaking en 

om te starten met trainen. 

Dus ook als je je niet van te voren gemeld hebt en het lijkt je toch leuk, kom vooral op 22 

september naar de gymzaal om eens kennis te maken! 

 

Meer informatie kun je inwinnen bij Evelien Sok: Tel.: 06 10605866 of via 

evelien.sok@gmail.com. 

Graag tot dan, 

Bestuur GJVV 

________________________________________________________________________ 

De bouw van het podium gaat beginnen 

De werkgroep “Het Dorpsplein” is samen met het dorpshuis en de 
Stichting Zomerfeest al geruime tijd bezig met de 
voorbereidingen voor de bouw van een vast podium bij het 

dorpshuis. Omdat de koepel van de feestweek niet meer in een geweldige staat van 
onderhoud verkeert is het idee ontstaan om een vast podium te bouwen. Dit kan dan ook 

buiten de feestweek om gebruikt worden voor allerlei andere activiteiten. Ook de school 
kan er gebruik van maken, maar omdat het nieuwe podium vlakbij het dorpshuis komt 
moet dit altijd in overleg met het dorpshuis gebeuren. 

 
We hebben overleg gehad met de gemeente wat de mogelijkheden zijn en zijn tenslotte 

uitgekomen op een gemetseld podium in de vorm van een halve cirkel met een diameter 
van 8 meter en een hoogte van 80cm. We hebben de financiën bijna rond en hopen met 
het verkopen van de oude koepel de begroting sluitend te maken. We hebben bijdragen 

gekregen van het Raboprojectenfonds, Vitaal: het leefbaarheidsfonds van Woonservice, 
Dorpenoverleg Midden-Drenthe, gemeente Midden-Drenthe en Plaatselijk Belang. 

Het podium wordt gebouwd door bouwbedrijf Hilberink. Er zijn een aantal zaken die we zelf 
moeten doen. Bijvoorbeeld het grondwerk en de bekisting zetten voor de fundering. In het 
podium zullen al voorbereidingen komen voor een afneembare overkapping. Het budget 

hiervoor is nu niet toereikend om dit nu ook te kunnen realiseren. We hopen in een later 
stadium hier ook nog subsidies voor te kunnen binnen halen. 

 
In september zal de schop in de grond gaan zodat er over een paar maanden gebruik 
gemaakt kan worden van een prachtig vast podium. 

 
Met vriendelijke groet, 

 
De werkgroep “Het Dorpsplein”, onderdeel van Plaatselijk Belang. 
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Activiteitenkalender september / oktober 

  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
SEPTEMBER 
 

1-4 september Wandelvierdaagse 
 

5 september  Oud papier 
 
10 september Jaarvergadering VDO 

 
16 september Kinderclub 

 
19 september Dansavond de Heugte 21.00 
 

22 september Ons cluppie – verrassingsprogramma 
 

22 september Mannenvolleybal GJVV 
 

24 september Infoavond tienersoos 
 
26 september Bingo Dorpshuis de Heugte 

 
 

 
OKTOBER 
 

10 oktober  Themafeest: Foute avond Dorpshuis 
 

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 
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Huisartsen 

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur: 
• Huisartsenpraktijk Ettenheim Noordscheschut  

  Mevr. Dahler/ Mevr. Damman 

  Tel. (0528) 34 12 28 

• Huisartsenpraktijk Hollandscheveld 

  Dhr. Miellet/Dhr. Veenhouwer 

  Tel. (0528) 34 12 19 

• Huisartsenpraktijk Elim 

  Dhr. Mors/Dhr. Brugman 

  Tel. (0528) 35 12 12 

 

Op werkdagen van 's middags 17.00 uur tot de 

volgende ochtend 08.00 uur en in de weekenden, 

kunt u voor spoedgevallen bellen met de centrale 

huisartsenpost, Tel. 0900 112 0 112 

Website: www.chd.nl 

 

Openingstijden Gemeentehuis 

• Westerbork, B.G. van Weezelplein 10 

  Dinsdag van 8.30 tot 12.00 

 

• Beilen, Raadhuisplein 1 

  Maandag, dinsdag, vrijdag van 8.30 tot 12.00. 

  Woensdag van 8.30 tot 16.00. 

  Donderdag van 8.30 tot 20.00. 

  Tel. (0593) 53 92 22 

 

  E-mail: gemeente@middendrenthe.nl 

  Website: www.middendrenthe.nl 

 

Fysiotherapie 

Praktijk Fysio Ettenheim; Roel Schoemaker 

Dinsdag- en donderdagmiddag praktijk in 

Dorpshuis de Heugte. Alleen op afspraak. 

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

E-mail: info@fysioettenheim.nl 

 

Weekenddiensten 

Voor het rooster van de weekenddiensten van 

tandarts, apotheker, dierenarts, Icare, Bureau 

Slachtofferhulp en de Stichting Welzijnswerk zie 

bladzijde 2 van de (huis-aan-huis) 

woensdageditie van de Hoogeveense Courant  
 

Preekrooster 2015 

Chr. Geref. Kerk Nieuw-Balinge 

 

06-09  9.30u: Prof. Dr. C.G. den Hartog 

         14.30u: Prof. Dr. C.G. den Hartog 

13-09  9.30u: ds. W.N. Middelkoop (VHA) 

         14.30u: ds. W.N. Middelkoop 

20-09  9.30u: ds. G. van de Groep (HA) 

         14.30u: ds. G. van de Groep 

27-09  9.30u: ds. P.W.J. van der Toorn 

         14.30u: ds. P.W.J. van der Toorn 

04-10  9.30u: ds. H.D. Rietveld 

         14.30u: ds. H.D. Rietveld 

 

 

Wijzigingen voorbehouden. In de ochtend is er 

oppas voor de kleinsten in het jeugdgebouw ‘Het 

Anker’. 

Preekrooster 2015 

Ned. Hervormde Kerk Nieuw-Balinge 

 

06-09 10.00u: ds. J. den Dikken (Nunspeet) 

          Bediening Heilig Avondmaal 

          19.00u: ds. J. den Dikken (Nunspeet) 

13-09 10.00u: ds. D. Boers (Nieuw-Beijerland) 

          19.00u: ds. M. Noorderijk 

20-09 10.00u: ds. H.G. van der Ziel (Ooltgensplaat) 

          19.00u: ds. E. Mijnheer (Oene) 

27-09  10.00u: ds. M. Noorderijk 

          15.00u: Dienst in Tiendeveen 

          Opening winterwerk 

04-10  10.00u: ds. F.J.K. van Zanten (Kampen) 

           15.00u: ds. M. Noorderijk 

11-10  10.00u: ds. M. Noorderijk 

           15.00u: ds. C. van Sliedregt (Nunspeet) 

 

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       

09-09 GROEN           30-09 GRIJS 

16-09 GRIJS             07-10 GROEN 

23-09 GROEN           14-10 GRIJS 

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 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. 

 

Voor de Breistroeken geldt; het papier langs de 

hoofdroute zetten!  

 

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 

 

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  

 

Belangrijke telefoonnummers 

Ziekenhuis Hoogeveen (0528) 28 62 22 

Diaconessenhuis Meppel (0522) 23 33 33 

Ziekenhuis Emmen  (0591) 69 19 11 

Ziekenhuis Assen  (0592) 32 55 55 

UMCG Groningen  (0503) 61 61 61 

Isala klinieken Zwolle (0384) 24 50 00  

Martini Ziekenh. Groningen (0505) 24 52 45  

 

Zorginstellingen: 

Derkshoes Westerbork (0593) 33 33 66 

Altingerhof Beilen  (0593) 53 53 00 

Weidesteyn Hoogeveen (0528) 28 61 11 

WZC Beatrix Holl.veld (0528) 34 82 48 

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

De Westerkim Hoogeveen (0528) 26 40 38            

WZC Olden Kinholt Hgv (0528) 26 32 88 

 

Trombosedienst 

Iedere dinsdagmorgen in Dorpshuis de Heugte. 

 

Aanvang om 10.15 uur, tot de laatste cliënt 

geweest is. 

 

AED-kastjes 

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 

 

• Uitvaartverzorg(st)er:  

  mevr. E. Otten / dhr. P. van Slochteren 

 

• Penningmeester/Ledenadministratie:  

   dhr. H. Mulderij, Molenweg 30, 7936 PB 

   Tiendeveen. Tel. (0528) 76 40 00 

 

• Voor vragen of doorgeven van wijzigingen: 

    info@uitvaartvereniging-nieuweroord.nl 

 

• Informatie over de vereniging: 

   www.uitvaartvereniging-nieuweroord.nl 

Draagt Elkanders Lasten (DEL) 

Wilt u bij een overlijden, of indien u zich wilt 

aanmelden als nieuw lid (inwonende kinderen 

vanaf 21 jaar), contact opnemen met: 

 

Peter Kroezen 

Meeuwenweg 5 

Nieuw-Balinge  

Tel. (06) 52 40 79 66 

E-mail: peter.kroezen@crewson.nl 

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

Haarweg 27 – Tel. (0528) 32 13 55  

e-mail: info.sieberingschool@obomd.nl  

 

Schoolfonds 

Het Schoolfonds van de meester Sieberingschool in 

Nieuw-Balinge, is opgericht op 6 september 1979. 

De leden van het schoolfonds zijn mensen die de 

meester Sieberingschool een warm hart toedragen 

en daarom jaarlijks een financiële bijdrage geven die 

ten goede komt aan de leerlingen. In 

september/oktober wordt de jaarlijkse ledenbijdrage 

opgehaald. Bent u geen lid en wilt u dit wel graag 

worden, meldt u zich dan aan bij één van de 

bestuursleden of bij de vertegenwoordiger van het 

schoolteam. 

 

Bestuursleden: 

Voorz. Albert Wielink  Tel. (0528) 32 13 23 

Penn. Raymond Peters Tel. (0528) 32 18 09 

Secr. Esther Bodewes Tel. (06) 13 94 14 52 

Lid Manuela Mulderij Tel. (0528) 22 12 51 

Lid José Post  Tel. (0528) 32 13 54 

Lid Ria Schoenmaker Tel. (0528) 32 07 61 

Lid Wout Strijker  Tel. (06) 51 35 23 48 

Vertegenwoordiger van het schoolteam: 

Gert Willems   Tel. (0528) 32 13 55 

 

Peuterspeelzaal Duimelot 

Komt uw peuter ook gezellig spelen? 

 
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. 

 
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? 

 

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 

 

 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! 

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. 

 

 

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 

Nieuw-Balinge - Westerbork Lijn 37 

07:31                    13:31 x 

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 

mailto:info.sieberingschool@obomd.nl
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GJVV 

Bestuur: 

Voorz. Evelien Sok  Tel. (0528) 32 14 82 

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

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

Lid Heidi Koekoek Tel. (0528) 32 10 24 

Lid      Mariska Schonewille   

 

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!!! 

 

Welzijnswerk Midden-Drenthe 

Loket voor zorg- en dienstverlening 

 

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 

 

Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 18.00 

geopend. Behandeling alleen op afspraak. 

 

Strijker en Strijker  

Technische groothandel en verhuurbedrijf.   

Tel. (06) 54 36 30 15 

 

Openingstijden winkel: 

Maandag   09.00 tot 17.30 uur 

                                        18.30 tot 20.00 uur 

Dinsdag t/m donderdag 08.00 tot 17.30 uur 

                                        18.30 tot 20.00 uur 

Vrijdag                              08.00 tot 17.30 uur 

Zaterdag   08.00 tot 16.00 uur 

 

Studio Tyara (schoonheidsstudio) 

Netty Jager. Tel. (0528) 32 17 17 

 

Maandag: ochtend en avond 

Dinsdag: hele dag en avond 

Woensdag: gesloten 

Donderdag: ochtend 

Vrijdag: ochtend 

Behandeling op afspraak. Andere tijden zijn in 

overleg mogelijk. 

 

Volkstuinvereniging Nieuw Balinge 

Tuinhuur: €10,- per jaar voor 100m2 beste grond.  

 

Info bij de secretaris: Gert Jan Prins. Tel.: 321174.  

 

Nieuwe leden zijn altijd welkom! 

 

Anne Hekker; IJzer en metalen 

IJzer en metalen, Anne Hekker komt het 

halen! Het kan ook gebracht worden. 

Melkbussen, accu’s, fietsen, kabel, 

aanhangwagens enz. 

 

Haarweg 91, Nieuw-Balinge. 

Tel. (0528) 32 13 84 

 

Website Nieuw-Balinge 

www.nieuwbalinge.eu 

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

Laat het de redactie weten! 
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