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In deze editie van Kontakt leest u
onder andere:
Een goed gevulde felicitatiepagina.
Er worden twee meisjes vermist op
het Nieuw-Balingerveld…

Belangrijke punten voor het inzenden van kopij:

Een interview met de ontwerpster
van een nieuw verkeersbord.

-

De dierenambulance zoekt
vrijwilligers.

-

-

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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GJVV gaat weer met
streetdancelessen starten.
Het voorlopige programma van het
zomerfeest.
Een verslag van de
landbouwvoertuigendag.
Een uitnodiging van Ons Cluppie.
Hulp nodig bij telefoon of tablet?
Er komt weer een karperweekend.
Alexandra schreef weer een
verhaal.
Een leuke puzzel.

…en nog veel meer!
We wensen u veel leesplezier!
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Het raadselspel
De foto in de juni editie van Kontakt is gemaakt:
In de bocht van
de Koekoeksdijk,
op de grens met
de gemeente
Coevorden.
De winnaar van
deze maand is:
Heleen Koekoek.
Heleen, de prijs
komt snel jouw
kant op!

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

Waar is deze foto genomen?

Stuur uw antwoord
in voor 21 augustus 2016!

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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Opgaveformulier 24e survivaltocht Nieuw-Balinge

Maandag 1 augustus 2016

Ook dit jaar zijn we weer bezig om een mooie tocht te organiseren. We willen er weer een
mooie tocht van maken. Daarvoor hebben we zowel oude als nieuwe teams nodig. Geef je
a.u.b. vroegtijdig op.
Evenals voorgaande jaren dient een groep te bestaan uit minimaal 4 en maximaal 5
personen. Opgeven kan tot 18 juli!
De minimum leeftijd is 16 jaar.
Inleggeld: € 7,50 p.p. Bij opgave betalen a.u.b.
Opgeven kan bij:
René Sok
Dennis Kroezen
Linda Lips

tel.: 06-46157880
tel.: 06-22575861
tel.: 06-22155304

Niels Slomp
Stefan Kroezen
Derrick Linde

tel.: 06-12479118
tel.: 06-29129614
tel.: 06-41311193

Of vul onderstaande strook volledig in en lever deze in bij een van bovengenoemde
personen.
---------------------------------------------------------------------------------------------Naam:
1 (teamcaptain)

Woonplaats:

Leeftijd:

Telefoonnummer:

2

3

4

5

Teamnaam:_______________________________________________
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Jeu de boules-toernooi om het kampioenschap 2016
van Nieuw-Balinge!
Evenals in voorgaande jaren zal er in het kader van het Zomerfeest in NieuwBalinge het kampioenschap jeu de boules worden georganiseerd.
Deelname staat open voor iedereen uit Nieuw-Balinge – jong en oud, zowel
dames als heren – die enige kennis van de regels en de techniek hebben en het
vooral leuk en gezellig vinden om deze strijd met elkaar aan te gaan.
Geen kennis van het spel? Geen probleem. Wij bieden iedereen de unieke mogelijkheid om
op dinsdagmiddag van 13.30 -15.30 uur les te krijgen om deel te kunnen nemen aan
het toernooi. Nu of nooit! (Er is voldoende materiaal aanwezig om iedereen te helpen.)
Er wordt gespeeld in teams van 2 personen (doublettes), die door loting worden gevormd.
In enkele gevallen kan een team uit 3 personen (triplette) bestaan.
Er zullen 3 voorrondes worden gespeeld, waarbij iedere keer met een andere partner.
Na de 3 voorrondes worden de 4 best scorende spelers tot 2 teams gevormd (ook weer via
loting) die in een finale gaan strijden voor het uiteindelijke:
-----------------------kampioenschap 2016 van Nieuw-Balinge!------------------------Bij grote deelname zal er ook buiten de boule-bak op geschikte plaatsen worden gespeeld.
De finale is in de bak, waarna de uitreiking van 1e en 2e prijs plaats zal vinden.
Om 14.00 uur is de loting en om 14.15 uur is de start van het
toernooi. De finale is om ongeveer 16.30 uur.
Geen inschrijfgeld en toch een aantrekkelijke 1e en 2e prijs.
U kunt zich tot een uur voor aanvang als speler/speelster opgeven
of eventueel eerder bij:
Huib den Uyl - Tel.: 0528 321396
Geert Post - Tel.: 0528
321354
Tot op de jeu-de-boules baan!

_____________________________________________________________________________________
Ons cluppie
Voor alle leden van ons “CLUPPIE” en vriendinnen of dochters of
buurvrouwen, moeders of misschien wil opa wel mee?
Iedereen is van harte welkom op de leefstijl avond. Op deze manier
kan iedereen vrijblijvend kennis maken met de gezellige ledengroep
van ons CLUPPIE en men krijgt interessante en leuke informatie waar
u mee kunt doen wat u zelf wilt.

Uitnodiging Leefstijlavond in Nieuw-Balinge
Zou u het ook fijn vinden om meer te weten over gezonde voeding en beweging?
Of heeft u vragen over een gezonde leefstijl? Dan is deze avond iets voor u!
Leefstijlcoach Roelie Kuipers helpt u om meer inzicht te krijgen in uw eigen mogelijkheden.
Op úw manier, wat past in úw leven. Want dat is voor iedereen verschillend.
U bent van harte welkom op dinsdag 20 september in Dorpshuis de Heugte,
aanvang: 20.00 uur.
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…voor een dagje weg!

Kunstproeverij Vledder
Deze zomer staat het mooie dorp Vledder gedurende de maand juli bol van de kunst! De
hele maand zijn er verschillende tuinen met kunst te bewonderen. Elke zondag is er iets te
doen: open ateliers, kunst rond de kerk, kunstenaars in de tuin. En 31 juli is er de grootse
afsluiting van de kunstmaand: De KunstProeverij. Een kunstmarkt, GlasKunstMarkt,
beginnende kunstenaars maar ook culinaire proeverijen. Naast alle kunstenaars is ook werk
te bewonderen van de kinderen van OBS de Hoekstee uit Vledder.
Aanvangstijden
Zondag 10 juli, 17 juli,
zaterdag 23 juli, zondag
24 juli, 31 juli 2016.

Prijzen
Gratis toegang voor iedereen.

Bezoekersinformatie
Lesturgeonplein
8381 BX Vledder
Tel.: 0521-381932

Oostermoer Hunzeloop
Wandelaars kunnen op deze dag genieten van weidse landschappen, oude bossen en
lieflijke dorpjes in de omgeving van Zuidlaren. Er zijn afstanden voor beginners en
gevorderden (5-40 km). Ook voor mensen die niet meewandelen is er genoeg te beleven,
want tijdens het Oostermoerfeest is er op de Brink een Boerenmarkt en een Oldtimershow.
Verder zijn er in het hele dorp draaiorgels te zien en te horen. Voor meer informatie en
inschrijven kunt u terecht op www.oostermoerhunzeloop.nl. Het inschrijfgeld gaat naar het
opknappen van de uitkijktoren in het Hunzedal.
Aanvangstijden
16 juli 2016
8.00-17.00 uur

Prijzen
€6,00

Bezoekersinformatie
Brink, Zuidlaren
9471 AE Zuidlaren

Montmartre Oosterhesselen
Dit schildersfestival wordt dit jaar voor de twaalfde keer gehouden. De 60 à 70
deelnemende schilders komen uit het hele land. Het Montmartre is daarom zo bijzonder
omdat het is opgezet met alleen maar schilders en tekenaars, zowel amateurs als
professionals. Daarbij ligt de nadruk vooral op het daadwerkelijk actief bezig zijn met
schilderen en tekenen. De gehele Brink ademt een Franse sfeer. Ook is er een expositie in
de naastgelegen NH Kerk. Chansonnière Inge Tibben luistert met mooie Franse chansons
het evenement op. Jaarlijks trekt dit evenement zo'n 4000 à 5000 bezoekers.
Aanvangstijden
19 en 20 juli 2016
09.30-16.00 uur

Prijzen
Gratis toegang.

Bezoekersinformatie
Brink
7861 BL Oosterhesselen

Op de kloeten Folklorefestival
Ga mee terug in Grootmoederstijd in het dorp Exloo met het Folklorefestival 'Op de
Kloeten'. Het is een feest, een tentoonstelling en een enorme workshop tegelijk. Je kunt er
kijken, proberen en je verbazen over het leven, werken en vermaak in een Drents dorp van
vroeger. Dit jaar wordt geheel compleet gemaakt met een zomerfair. Er zijn demonstraties
van allerlei ambachtslieden.
Aanvangstijden
Zondag 24 juli
10.00 tot 17.00 uur
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Prijzen
Volwassenen: 6 euro
Kinderen basisschool: 3 euro
Jonger dan basisschool is gratis

Bezoekersinformatie
Aan de rand van Exloo.
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Uit het archief van Kontakt: April 1975

___________________________________________________________
Streetdance GJVV
Hallo jongens en meisjes,
Wij van GJVV willen graag weer met streetdance beginnen.
Lijkt het je leuk om ook weer te gaan dansen?
Geef je dan snel op!
De lessen worden gegeven op woensdag aan
het einde van de dag.
Graag voor 26 juni opgeven.
Opgeven kan bij Mariska Schonewille
Voornweg 19
Tel.: 06 30085690
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Oma weet raad…
Blaasontsteking
Koop een zak met verse of bevroren cranberries en kook deze in
water. Laat het resultaat afkoelen en drink het op. Liever geen suiker
toevoegen!
Bloedneus
Dit is meestal het gevolg van een tekort aan vitamine C en zink. Eet dus meer
citrusvruchten voor de vitamine C en lever, of voor de zink.
Maagklachten
Rauwe aardappelsap helpt je maag er zo weer bovenop. Zowel brandend maagzuur als een
gastritis wordt door het drinken van aardappelsap verlicht. Je kunt eenvoudig zelf
aardappelsap maken door een aardappel in stukjes te snijden en dit in een glas een nacht
lang te laten weken.
Obstipatie
Maal hele lijnzaden fijn en neem dit 2 keer per dag in een glas water. Succes verzekerd.
Toch nog last? Eet dan dagelijks wat pruimen en vijgen.
Wagenziekte
Als je vaak last hebt van wagenziekte, kun je het best van tevoren thee zetten van verse
gember. Laat dit wel even trekken.
Bloedend tandvlees
Bij tandvleesproblemen werkt het drinken van aalbessensap uitstekend om de problemen
op te lossen.
Opgeblazen gevoel
Het drinken van wat basilicumthee helpt je van een opgeblazen gevoel af. Minder tarwe
eten helpt ook.

___________________________________________________________
Spooktocht Zomerfeest
Twee gezusters
Voor het laatst gezien in het NieuwBalingerveld, maar verdwenen onder
verdachte omstandigheden…
Beleef de legende op 4 augustus om 22.00
uur! Verzamelen bij Dorpshuis de Heugte in
Nieuw-Balinge
Geef je op in groepjes van maximaal 6
personen.
De tocht is in principe geschikt voor alle
leeftijden, maar houdt rekening met angst en
schrikeffecten!
Opgave via: https://www.facebook.com/SpooktochtNieuwBalinge/
Dorpsblad Kontakt 2016
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Winnares van een nieuw ontworpen verkeersbord…Merle

Pol

Merle Pol (11 jaar) zit in groep 7 en heeft een wedstrijd gewonnen om
een nieuw verkeersbord te ontwerpen. We stelden haar hierover een
aantal vragen:
Wat was het voor ontwerpwedstrijd waaraan je mee gedaan hebt?
Het was een opdracht op school. Je moest je eigen originele
verkeersbord maken. Het bord mocht nog niet bestaan.
Hoe hoorde je dat jij de winnaar bent?
Er was die dag een garageverkoop. Daar ging ik met oma naartoe. Na
afloop gingen we nog even naar het dorpshuis. Daar nam Albert me
mee en vertelden ze dat ik de wedstrijd gewonnen had. Ik wist
helemaal van niets! Die ochtend had de wethouder mijn verkeersbord
uitgekozen als winnend bord.
Wat is de prijs?
Ik kreeg €10,-. En het bord komt bij iedere ingang van Nieuw-Balinge
te hangen.
Hoe ziet het verkeersbord wat je hebt ontworpen eruit?
Het is een rond bord, met een blauwe rand. Daarin staan twee handen
die elkaar vasthouden. Een rode en een witte hand. In de handen
staat ‘respect’ geschreven. Op het rechthoekige onderbord staat:
‘Iedereen mag zijn zoals hij of zij is in Nieuw-Balinge.’
Hoe ben je op het idee gekomen om dit verkeersbord te ontwerpen?
Eerst wist ik niets te bedenken. Een paar dagen later wist ik het nog niet. Toen ik er met
mama over aan het kletsen was kwam het woord ‘respect’ in me op. Eerst had ik een bord
gemaakt met een hart er op en allemaal woorden er om heen. Meester Gert zei toen dat
het niet goed te lezen was voor voorbijgangers. Toen heb ik samen met meester Gert op
internet gezocht en kwamen we dit plaatje tegen.
Wat betekent het
verkeersbord?
In de wereld moet
meer respect zijn, met
alle oorlogen en zo. In
Nieuw-Balinge mag
iedereen gewoon zijn
wie hij of zij is.
Wat denk je dat het
verkeersbord gaat
opleveren in NieuwBalinge?
Ik hoop dat mensen
respect voor elkaar
hebben. Dat hebben we
al in Nieuw-Balinge,
maar misschien dat we door dit bord nog meer respect voor elkaar hebben!
Op zaterdag 18 juni werd het bord onthuld, in het bijzijn van de wethouder. Binnenkort zal
het te zien zijn bij alle ingangen van ons dorp!
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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?

Alex Kikkert wordt 43 op 22 juli!
Lejan Mulderij wordt 27 juli 4!
Anouk Strijker werd 1 op 5 juli!
Niels Strijker werd 3 op 29 juni!
Ruben Kist wordt 8 op 8 juli!
Anneke en Willeke worden 19 juli samen 100!
Joran Slomp werd 11 op 1 juli!
Danielle Bruinenberg wordt 17 op 2 augustus!

Dorpsblad Kontakt 2016

Laat het de redactie weten!
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Landbouwvoertuigendag
Zaterdag 18 juni was de grote landbouwvoertuigendag van het verkeersproject Veilig door
het Dorp. Het project probeert de veiligheid in ons dorp te vergroten door mensen meer
bewust te maken van het verkeer. We hebben al mooie evenementen gehad, zoals karten
in Hoogeveen met de tieners, een lasergun actie op de basisschool, een verkeersplein voor
de peuters en kleuters, een opfriscursus voor de ouderen en een crashtest tijdens het
zomerfeest. Verder hebben we kortgeleden een inventarisatie van onveilige verkeerspunten
in ons dorp gedaan en die aangeboden aan de gemeente.
Deze zaterdag waren de
landbouwvoertuigen aan de beurt.
Dit was de afsluiting van het project
Veilig door het dorp. Rond half 10 's
ochtends kwamen de eerste grote
voertuigen het dorp binnen rijden.
Binnen een mum van tijd stond het
veld bij het dorpshuis vol met
imposante voertuigen. Wat waren
ze groot de vrachtwagens, trekkers
en combine. Sommige banden
waren groter dan wij zelf zijn.
In de ochtend werden er
toespraken gehouden door gedeputeerde Henk Brink en de wethouders Gerard Lohuis en
Gert Jan Bent, die de belangrijkheid van dit project benadrukten. Merle Pol overhandigde
het prijswinnende verkeersbord, gemaakt door haar zelf, aan wethouder Lohuis. Het
verkeersbord gaat over respect in het verkeer en wordt uitgebeeld door 2 in elkaar
grijpende handen. Deze borden worden bij alle toegangswegen van ons dorp geplaatst.
Merle ontving van de wethouder een T-shirt met haar gemaakte verkeersbord erop. Na het
aansnijden van de taart, was de dag dan ook echt geopend.
Op het veld konden de voertuigen aangeraakt en bekeken worden. Er in zitten was voor
de meesten nog mooier. En had je vragen dan liepen er genoeg bestuurders van deze
mooie trekkers rond om je vragen te beantwoorden. Naast de trekkers was de firma
Schonewille er met een vrachtauto. Hier kreeg je een goed beeld kreeg van wat een
chauffeur nu werkelijk ziet als hij op de weg rijdt of stilstaat. Op de straat was helemaal
uitgetekend waar de vrachtwagenchauffeur je wel kon zien en belangrijker: waar hij je niet
kan zien. Je mocht in de vrachtwagen achter het stuur gaan zitten en het heeft menigeen
verbaasd hoe groot die dode hoek is.
Voor de jeugd was er een
prachtig springkussen in de vorm van een
tractor. Hier werd de hele dag veel gebruik
van gemaakt.
Bij de Heugte kon er worden geknutseld.
Jacqueline Zwiebel van Kreakracht had mooie
knutselprojecten bedacht die betrekking
hadden op verkeer. Buiten zijn er mooie
fietsbellen gemaakt, werden er voertuigen van
klei en gascellenbeton gemaakt. Binnen in de
Heugte kon er bij Malea met een motortje en
een afwasborstel echte robotvoertuigen in elkaar worden geknutseld en daarna mooi
worden versierd. Dat vonden veel kinderen ook erg leuk om te doen.
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's Middags werd er een remwegdemonstratie gegeven op de Mantingerweg. Bij deze
demonstratie werd er actief met het publiek gekeken naar de verschillen in remweg bij de
verschillende snelheden. Het werd op een soms confronterende en harde manier duidelijk
dat het verschil tussen 30 en 50 km
per uur erg groot kan zijn. Op de
plek waar je met 30 km per uur nog
voor een kind kunt stoppen, rijd je
met 50 km per uur in de test daarna
op diezelfde plek er overheen,
vanwege je reactietijd. Je moet er
niet aan denken om een kind met die
snelheid te raken. Bij de
demonstratie kwamen er ook andere
thema’s aan bod, zoals de snelheid
waarmee de airbag naar buiten
komt. Die snelheid is zo groot dat als
je geen gordel om hebt, dat
gevaarlijk voor je is. Daarom werken
de airbags bij veel auto's niet als je
geen gordel om hebt! Er was ook een
soort van skibril die eenmaal opgezet
je het gevoel van dronkenschap geeft. Het was een zeer zinvolle demonstratie die je met
de neus op de feiten van de veiligheid in het verkeer drukte.
Er zijn nog stickers over met 30 km per uur om op de afvalcontainer te plakken. Heeft u
daar interesse in, dan kunt u die afhalen bij Tjitske Bruinenberg, Haarweg 39.
Wij bedanken de bestuurders /eigenaren van de aanwezige voertuigen dat ze hier zijn
geweest voor deze afsluitende dag. Wij kijken terug op een mooie en gezellige dag en we
gaan nu het stokje doorgeven aan een volgend dorp.
Veilig door het dorp,
Tjitske Bruinenberg en Helena Huisman

_____________________________________________________________________________________
Buurtacademie Nieuw-Balinge
Een cursus ‘werken met een tablet en/of telefoon’? Zit u er weleens
mee in de knoop of bent u van plan iets te kopen op dit gebied? Meld u
dan aan voor een cursus werken met een tablet en/of mobieltje.
In september willen we bij voldoende deelname, (maximaal 10, dus vol is vol) een cursus
starten.
Wellicht kunnen we de datums in overleg bepalen. Als wij de datums nu aangeven, kunt u
misschien niet en samen valt er vast wel te overleggen. Het kan wat ons betreft zowel op
de middag als op de avond.
Dus heeft u interesse, gewoon aanmelden! We komen er samen wel uit wanneer, hoe laat
enz.
De eigen bijdrage is €2,50 inclusief een kopje koffie!
Opgeven kan bij: Albert Wielink, tel.: 0528 321323 of José Post, tel.: 0528 321354 of per
e-mail: josepost4@hotmail.com.
Dorpsblad Kontakt 2016
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Kopieer dit vakantiedagboek een aantal keer en vul het elke dag van de vakantie in. Bind
het aan het einde van de vakantie samen en je hebt een leuk vakantiedagboek als
herinnering.
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Hier advertentie Laure de Bie; ‘n Bakkie
Dorpsblad Kontakt 2016
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Opsteken in de Heugte op 29 juli!
Start de bouwvak met:

Barbecue aan vanaf 18.00 uur
Vlees per stuk: €1,50
Daarbij als extra: Salades, stokbrood, kruidenboter
en sausjes.
Kom je gezellig langs voor een uurtje
of langer, geef het even door in
verband met de inkoop!
Tel.: 06-12102173.

_____________________________________________________________________________________
Bonte avond Zomerfeest!
Op woensdag 3 augustus a.s. is het weer zover! De Bonte
avond! En jullie doen toch ook weer mee? Ieder jaar horen we
eigenlijk best wel vaak: ‘wat leuk, volgend jaar doen wij ook
mee…!’ Dit jaar gaan we dus ook echt allemaal mee doen, jong
en oud en alles wat er tussen in zit! We maken weer twee
categorieën: Tot en met 15 jaar en 16 jaar en ouder!
Een gezellige DJ zal alles in goede orde laten verlopen en de gasten in de zaal kunnen
hopelijk weer genieten van heel veel Nieuw–Balings talent, want dat hebben we genoeg.
Dus ga aan de slag en doe weer gezellig mee op 3 augustus a.s. in Dorpshuis “De Heugte”
tijdens ons Zomerfeest. De winnaars kunnen een leuk geldprijsje tegemoet zien, altijd leuk
aan het begin van het Zomerfeest, toch? Laten we trots zijn op wat we nog kunnen met
elkaar, in ons kleine dorpje!
Stichting Zomerfeest

_____________________________________________________________________________________
Fout in advertentie
In de advertentie van medisch pedicure C. Kats, wordt een foutief e-mailadres vermeld.
Het juiste mailadres is: catrienkats@hetnet.nl.
________________________________________________________________________

Epilepsie Fonds
De buscollecte van het Fonds Epilepsie heeft het mooie bedrag van €298,95 opgebracht.
Alle gevers van harte bedankt voor dit mooie resultaat. Uiteraard bedank ik mijn
collectanten voor hun inzet, want zonder jullie was dit niet mogelijk geweest.
Het geld wordt nog steeds gebruikt om onderzoek te doen, naar hoe epilepsie ontstaat.
Na 42 jaar ga ik stoppen met het coördineren van de buscollecten. Heeft iemand interesse
om het van mij over te nemen, kunnen ze altijd contact opnemen. Mijn trouwe collectanten
bedank ik nogmaals heel hartelijk voor hun jarenlange medewerking.
Namens het Fonds, Margo Kraijesteijn
Dorpsblad Kontakt 2016
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Puzzel in ‘feestweek-stijl’
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Recept: Surf en turf spiesjes
Ingrediënten:
20 reuzengarnalen (ongepeld, zak 500 g diepvries, ontdooid)
1/2 verse ananas (schoongemaakt)
4 el basilicum (bakje 15 g, blad fijngesneden)
1 zakje bosui (3 stuks, fijngesneden)
4 el olijfolie extra vierge
250 g varkenshaas
2 rode uien (elk in 6 parten)
Benodigdheden:
8 satéstokjes, minstens 30 min. geweekt in water
barbecue, rooster ingevet
Bereiden:
Steek de barbecue aan. Pel de garnalen en rijg op 4 satéstokjes ieder 5 stuks. Snijd de
ananas in zeer kleine blokjes. Meng de blokjes ananas met het basilicum, de bosui, 2 el olie
en peper en zout naar smaak. Laat ca. 15 min. staan. Snijd ondertussen het vlees in 8
gelijke stukken en snijd die doormidden. Rijg op elk van de resterende satéstokjes steeds
om en om 4 stukken vlees en 3 parten ui. Bestrijk met de rest van de olie en bestrooi met
peper en zout. Gril de vleesspiesjes rondom in ca. 8 min. goudbruin en gaar. Gril de
garnalenspiesjes in ca. 5 min. gaar. Leg op elk bord een vleesspies en een garnalenspies.
Serveer met het ananasmengsel. Lekker met pasta en botersla.

___________________________________________________________
Karperweekend
Wij als visvereniging en ijsvereniging gaan weer een karperweekend organiseren. Op
zaterdag 23 juli vanaf 15.00 uur tot zondag 24 juli 10.00 uur. Tevens doen we om 10.00
uur de prijsuitreiking. Deelname tot 16 jaar.
Wat is de bedoeling? Dat we gaan vissen natuurlijk. Iedereen mag mee doen. Ook met een
stokhengel ben je welkom. Je moet zelf zorgen voor een slaapplek, warme kleren en een
ontbijt voor de volgende morgen en wat lekkere dingen om de nacht door te komen.
Zaterdagavond zorgen wij voor het eten.
In welke tent je aan komt, wordt die nacht ook in geslapen. Dus bij de ijsbaan wordt er
niet meer gewisseld van tent. Dit wordt gecontroleerd! Alles is op eigen risico.
Onderstaand opgaveformulier inleveren voor 10 juli bij Petra van der Weide, Voornweg 9.
Met vriendelijke groet,
De visvereniging en ijsvereniging.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Naam:
Leeftijd:
Telefoonnummer ouders,
voor als je ’s nachts naar huis wil:
Dorpsblad Kontakt 2016

25

Voorlopig programma Zomerfeest 2016
Het Zomerfeest 2016 komt al snel dichterbij, maar er moeten
nog wat afspraken bevestigd worden, een inkijkje kunnen we
alvast geven. Het complete programma staat weer in ons
Zomerfeest programmaboekje met de juiste aanvangstijden
enz.!
Maandag 1 augustus starten we met de survival, nog niet aangemeld? Doe het dan nu
meteen! Het team uitzetters wil graag weten of er voldoende deelnemers zijn, begrijpelijk
ze zijn er al zolang mee bezig!
Woensdag gaan we anders beginnen dan voorgaande jaren namelijk met: Vissen!
Om 13.00 uur starten we met het CARIBISCH ZOMERFEEST, een optocht met “zonnig”
verklede kinderen, gezellige kramen met lekkere en leuke dingen, bloemen en planten,
denk aan zon, zand, parasols, palmbomen, cocktails muziek, dans en gezelligheid!
De gehele middag workshop knutselen en springkussen voor de kinderen!
Op het terras natuurlijk ook ons Rad van Fortuin en de trekking van de loten die bij de
lijstcollecte zijn ingevuld.
Ook de eetwedstrijd zal worden gehouden in sfeer met fruit!
Vanaf: 20.00 uur BONTE AVOND in de ronde zaal onder begeleiding van DJ Chris. Je kunt
je ook voor dit onderdeel al aanmelden.
Donderdag vanaf 13.30 uur in groepjes hutten bouwen op het dorpsplein. Welk groepje
maakt samen de mooiste hut? Met muziek en spelletjes bij en rondom de hutten!
Demonstratie!
Donderdagavond: Bingo in de grote zaal, klaverjassen in het café, film voorafgaande aan
de SENSATIONELE SPOOKTOCHT!
Vertrek Spooktocht.
Vrijdag:
Wedstrijd wie kookt de lekkerste pan soep? En wordt daarmee de beste SOEPKOKER van
Nieuw-Balinge. Pan soep inleveren tussen 11.00 uur en 13.00 uur in het Dorpshuis. Uw pan
krijgt een nummer en een ‘echte’ kok zal bepalen wie de lekkerste soep heeft gemaakt.
Fietstocht voor het hele gezin.
Happen en trappen!
Bij terugkomst van de fietstocht gaan we samen de soeppannen leeg eten en zal de
winnaar bekend gemaakt worden?
Vrijdagavond:
Waterspelen!
Vanaf ± 21.30 uur Coverband LEAD live in de ronde zaal!
Zaterdag:
Zeskamp door het dorp, begin en eindspel bij “De Heugte”.
Eerst de basisleerlingen en dan de jeugd en ouderen!
Jeu de boules toernooi.
21.00 uur CARIBIËN AVOND in de grote zaal!
De zaal geheel veranderd in een Caribische bar met cocktails en shotjes, met gezellige
spelletjes in tropische sfeer, een spetterend feest wat u niet mag missen! Aangepaste
kleding wordt op prijs gesteld!
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Je kunt je nu al opgeven, voor de survival, de spooktocht en de bonte avond.
En heeft u iets om te verkopen op woensdag 3 augustus? Een marktkraam huren kan voor
€10,-.
In de eerste weken van juli komen onze vrijwilligers bij u aan de deur voor de vrijwillige
bijdrage aan het Zomerfeest. Bij ieder € 2,50 die u geeft krijgt u een GRATIS lot!
De vrijwilligers die bij u aan huis komen vullen het aantal loten voor u in. Deze worden
later allemaal geknipt en in een ton gedaan. Op woensdag 3 augustus trekken wij een
aantal loten, hiervan kunt u allemaal getuigen zijn. Er zijn echt heel leuke prijzen mee te
winnen. Als u nog groene munten
heeft, lever ze dan in, ook hier
krijgt u gratis loten voor!
Ook is er voor alle kinderen weer
GRATIS een leuke attentie en elke
dag wat drinken en/of iets lekkers!
Het volledige programma kunt u
lezen in ons Zomerfeest
programmaboekje wat in de maand
juli bij u in de brievenbus komt.
Vragen en opgeven via de
Facebook pagina, of mail:
josepost4@hotmail.com
of bel 06 1362 1011.
Heel graag tot ziens op ons
CARIBISCH – TROPISCH
ZOMERFEEST!
Jeanet, Koop, Henriëtte, Ramon,
Anneke en José.

_____________________________________________________________________________________
Koert Sok bokaal

Op vrijdagavond 10 juni vond bij S.V. Nieuw-Balinge een 7x7 toernooi plaats, de zogeheten
Koert Sok bokaal. Er deden twaalf teams mee. De opkomst was goed en de sfeer was
gezellig. Naast het spelen van een potje voetbal, werden er ook hamburgers gebakken.
Hoe toepasselijk is het dan dat een team genaamd ‘de barbecuers’ er deze avond met de
winst vandoor ging...?
Dorpsblad Kontakt 2016
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___________________________________________________________
Dierenambulance zoekt vrijwilligers
De nieuwe dierenambulance Emmen/Coevorden is gestart op 20
juni 2016. Wij rijden 24/7 voor gevonden en gewonde dieren.
Wij zijn op dit moment nog dringend op zoek naar chauffeurs op
de dierenambulance, vrijwilligers! Wij krijgen geen subsidies
maar zijn afhankelijk van donaties. Heb je interesse in deze
afwisselende job met aardige en enthousiaste collega's? Bel dan
naar: 06 66286287.
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Ingezonden verhaal
Het was een klein vierkant doosje.
-Nou, maak maar open!
En daar zag ik jou.
Een rond gouden wieltje met vier spaken en in het midden een zuivere olivijn.
-Voor mij?
-Voor jou.
Je lichtgroene steen straalde me tegemoet.
Ik wist wel dat olivijn helend is bij moeheid en lichaam en geest versterkt.
-O, wat schitterend! zei ik.
-Zul je altijd onthouden dat het midden het allerbelangrijkste is? Het punt van rust? Jij en
de wereld kunnen er nòg zo wild omheen draaien, het midden blijft stil en in vrede.
Ja. En je bent ook het zonnesymbool en je olivijn het teken van geboorte en
wedergeboorte. En dat allemaal in één klein hangertje!
Speciaal voor mij gemaakt door een edelsmid.
Wat een liefdevol geschenk.
De goede gever stierf kort daarna, maar jou heb ik eindeloos gedragen, en nog. En wat
ben je een troostvolle metgezel en een bijzondere herinnering aan een prachtig mens.
Jaren later, heel veel jaren later, wandelde ik met mijn spiksplinternieuwe levensgezel door
de droom van bloemen en planten op Madeira. Het leek het paradijs wel; een heel smal
paadje, we liepen achter elkaar, en de kleuren spatten om ons heen en overweldigden ons
met hun schoonheid.
Ik voelde iets gebeuren, een glijden langs mijn huid, maar ik schonk er geen aandacht aan.
Tot ik ineens iets miste.
Met een ruk stond ik stil. Voelde aan mijn hals. –Mijn hangertje! Het is weg! riep ik ontzet.
–Rustig, even zoeken, zei hij. Zit het niet in je kleren? Schud eens! Maar je was er niet.
Eindeloos gezocht op het pad, tussen de bloemen en struiken.
Kwijt. Ik was je kwijt! Verstijfd stond ik daar. Kon geen woord uitbrengen. Alle kleuren om
me heen vervloeiden in tranen.
Tenslotte liepen we maar door. We konden je niet vinden. Ineens hoorde ik achter mij
takjes kraken en gehol. En weer terug. –Neem deze maar, zei hij. Het schitterde zo in de
zon!En daar was je weer!
Hij had je gevonden!
Ik stond tegen hem aan te huilen. Maar nu van blijdschap.
Je bent er nog altijd. Aan een kettinkje met een nieuw, stevig slotje.
Soms doe ik je even af, omdat je me nét iets te veel opjut met je energie.
Maar meestal heb ik je om.
Je bent een symbool van trouw en liefde.
Alexandra van’t Veer

_____________________________________________________________________________________
Vakantie studio Tyara
Studio Tyara is in verband met vakantie gesloten van 25 juli tot 16 augustus
2016. Per mail is de praktijk wel te bereiken: info@studiotyara.nl.
Iedereen prettige vakantie namens Studio Tyara.
________________________________________________________________________

AED
De AED uit het bungalowpark is verplaatst, incl. het posthokje, naar de
Breistroeken 50.
Dorpsblad Kontakt 2016
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Peuterspeelzaal Duimelot wordt peuteropvang meester
Siebering.
De rijksoverheid heeft bepaald dat in alle gemeentes de voorschoolse
voorzieningen voor peuters moeten worden geharmoniseerd. De
huidige peuterspeelzaalorganisatie in Midden-Drenthe, SPMD, houdt
op te bestaan. De twee schoolbesturen COG en Kits Primair hebben
gezamenlijk de opdracht opgepakt.
Vanaf 29 augustus zal, conform de landelijke richtlijnen, peuteropvang onder de Wet
Kinderopvang vanuit de scholen aangeboden worden. Dit houdt in dat het peuteraanbod
straks moet voldoen aan alle kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang. Dat betekent o.a.
twee gediplomeerde leidsters op een groep van meer dan 8 peuters en dat de financiering
conform de Wet Kinderopvang verloopt. Over de betalingen en kinderopvangtoeslag kunt u
lezen op de website van Kits Primair.
COG en Kits Primair zullen dit doen met het volledige behoud van het eigen en bijzondere
karakter, dat het aanbod voor peuters nu ook heeft. School blijft dus school en
peuteropvang blijft peuteropvang, maar door dit vanuit één organisatie te organiseren, zijn
wij ervan overtuigd het totale aanbod te kunnen versterken en verdiepen voor alle
kinderen en ouders.
Wij blijven gewoon zitten in het lokaal waar Duimelot nu ook zit. Ook blijven de dagen
(maandag, woensdag en vrijdag) voor komend schooljaar hetzelfde en van 08:30 – 11:30
voor alle drie dagen. Er kan gekozen (en betaald) worden voor 2 of 3 dagdelen. Maar vanaf
het nieuwe schooljaar vallen we onder de noemer Stichting kindcentra Kits Primair.
Om gebruik te (blijven) maken van de peuteropvang moet u uw peuter (opnieuw)
aanmelden bij de peuteropvang van Kits Primair. Dit kan op de website van Kits Primair
onder het kopje kinderopvang of u kunt het formulier halen op één van de speelochtenden.
Hier vindt u ook alle informatie.
En bij digitaal lezen via onderstaande link:
http://kitsprimair.nl/wp-content/uploads/2016/06/Aanmeldingsformulier-peuteropvangKits-Primair.pdf
Op het moment van dit schrijven staan nog niet alle puntjes op de i en volgen er nog
gesprekken, maar we gaan voor een peuteropvang aanbod dat gelijk blijft aan het aanbod
nu.
We hopen alle peuters en de toekomstige peuters na de zomervakantie te mogen
verwelkomen.

_____________________________________________________________________________________
De redactie van Kontakt
wenst u een fijne
zomervakantie!

In september zijn
we er weer!
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Nog even een terugblik... Op onze wandelvierdaagse van 2016!
Een “werelds” weekje, deze keer. Wat hebben we weer geboft met het weer: geen druppel!
Verder hadden we een mooie jubileum opkomst. Wel 107 inschrijvingen! Dus werd er
prima geproefd en genoten van alle wereldse hapjes die deze keer voorbij kwamen.
Amerikaanse popcorn en space shuttles; Hollandse frikandellen; oosterse sushi’s en
Afrikaanse fruitsticks om je vingers bij af te likken.
We waren erg blij met de reacties op de
routes. Velen vonden deze mooi. Wat wel
iedere keer lastig blijkt, is het meten van de
afstand. 5 km wordt vaak wat meer, 10 km
net iets minder. We hebben besloten om dit
voortaan dan ook maar lange, en korte
routes te noemen.
Verder hadden we dit jaar voor het eerst
gastlopers vanuit Hoogeveen, die het voetje
voor voetje lopen daar met een paar
duizend mensen wilden inruilen voor een
paar avondjes lopen op de hei.
Ook de vossejacht van de laatste avond viel in de smaak (weer eens iets
anders). Enfin, we kijken terug op een leuke week. Er zijn trouwens nog
vele foto’s gemaakt, die jullie via de site van Nieuw-Balinge terug kunnen
zien...
Als laatste gaat onze dank natuurlijk uit naar de vrijwilligers (vossen,
fotografen, plaatselijk belang, school).Nu op naar de vakantie. We hopen
volgend jaar weer op een leuke vierdaagse en stellen daarom alvast maar
weer de vraag of er mensen zijn die het leuk zouden vinden om met ons
deze week voor te bereiden. Dan kun je bellen met (0528-321441).
Tot later!
Groeten van het team wandelvierdaagse

_____________________________________________________________________________________
Tropische zomermarkt in Caribische sfeer!
Woensdag 3 augustus, Nieuw-Balinge.
Van 13.00 uur tot 17.00 uur
Gezellig terras met muziek en dans.
Doorlopend knutselen voor de kinderen.
Wedstrijd: Wie eet het meeste fruit?
Kermis op het dorpsplein.
Verkoopt u leuke spulletjes, lekkere dingen, fruit, jam,
streekproducten, bloemen, planten, noem maar op, dan
kunt u een kraam huren voor slechts €10,-!
Meldt u aan via: josepost4@hotmail.com of bel
tel.: 06 13621011.
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Activiteitenkalender juli / augustus / september

JULI
9 juli

Oud papier

18 - 20 juli

Vakantie Bijbel Club

23 - 24 juli

Karperweekend

29 juli

Opsteken de Heugte

AUGUSTUS
1 augustus

Survival

3 - 6 augustus

Zomerfeest

4 augustus

Bingo de Heugte (Feestweek)

SEPTEMBER

34

17 september

Oud papier

17 september

Dansavond de Heugte

20 september

Ons cluppie – Leefstijlavond

24 september

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

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 2016
Chr. Geref. Kerk Nieuw-Balinge
10 juli
9.30 uur
Ds. J. Bos
14.30 uur
Ds. J. Bos
17 juli
9.30 uur
Ds. C. Bos
14.30 uur
Ds. D.J. van Vuuren
24 juli
9.30 uur
Ds. P. Roos
14.30 uur
Ds. P. Roos
31 juli
9.30 uur
Ds. J. van Amstel
14.30 uur
Ds. J. van Amstel
7 augustus
9.30 uur
Ds. J. de Bruin
14.30 uur
Ds. J. de Bruin
14 augustus
9.30 uur
Ds. A.D. Fokkema
14.30 uur
Ds. A.D. Fokkema
21 augustus
9.30 uur
Ds. M.J. Kater
14.30 uur
Ds. M. J. Kater
28 augustus
9.30 uur
Ds. D.J. van Vuuren
14.30 uur
Ds. D.J. van Vuuren
4 september 9.30 uur
Ds. L.W. van der Meij
(VHA)
14.30 uur
Ds. L.W. van der Meij
11 september 9.30 uur
Ds. H. de Graaf
(HA)
14.30 uur
Ds. H. de Graaf
Wijzigingen voorbehouden. In de ochtend is er
oppas voor de kleinsten in het jeugdgebouw ‘Het
Anker’.
Gym 55+ers in Dorpshuis de Heugte
Dinsdag van 9.15 uur tot 10.00 uur,
Loop gerust eens binnen!

Preekrooster 2016
Ned. Hervormde Kerk Nieuw-Balinge
10 juli 10.00u: ds. M. Noorderijk
19.00u: ds. A. v. Herk (Hasselt)
17 juli 10.00u: ds. J. Veldhuizen (Putten)
19.00u: ds. M. Noorderijk
24 juli 10.00u: ds. M. Noorderijk
19.00u: ds. B.L.P. Tramper (Driesum)
31 juli 10.00u: ds. H.A. v.d. Pol (Wierden)
19.00u: ds. C. van Sliedregt (Nunspeet)
7 aug. 10.00u: ds. J. den Dikken (Nunspeet)
19.00u: ds. N. Noorlander Onstwedde)
14 aug. 10.00u: ds. D. Boers (Nieuw Beijerland)
19.00u: ds. A. v. Herk (Hasselt)
21 aug. 10.00u: ds. J. Harteman (Kampen)
19.00u: ds. M. Noorderijk
28 aug. 10.00u: ds. M. Noorderijk
Voorbereiding Heilig Avondmaal
19.00u: ds. G.H. Nijland (Mastenbroek)
4 sept. 10.00u: ds. F. J. K. van Santen (Kampen)
Bediening Heilig Avondmaal
19.00u: ds. C.G. Visser (Rijssen)
11 sept. 10.00u: ds. M. Noorderijk
19.00u: ds. J. Boer (Ermelo)
Wijzigingen voorbehouden. In de ochtend is er
oppas voor de kleinsten in de consistorie bij de
kerk.
Koersbal in Dorpshuis de Heugte
Woensdag van 9.30 uur tot 11.30 uur.
Nieuwe leden zijn welkom!

Ophaalschema containers
Iedere woensdag
13-07 GROEN
10-08 GROEN
20-07 GRIJS
17-08 GRIJS
27-07 GROEN
24-08 GROEN
03-08 GRIJS
31-08 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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• 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
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Oud Papier
Oud papier wordt opgehaald door de Mr.
Sieberingschool op 9 juli, 17 september, 12
november 2016.
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!
Politie
Bureau Hoogeveen
Griendtsveenweg 5, Hoogeveen
Postbus 107, 9400 AC Assen
Geopend: ma t/m za 9.00 – 17.00 uur
vrijdagavond tot 21.00 uur.
Bureau Beilen
Ettenstraat 9, Beilen
Postbus 107, 9400 AC Assen
Geopend: ma t/m vrij 9.00 – 17.00 uur
Telefoonnummer: 0900 88 44
Alarmnummer: 112
Meld Misdaad Anoniem: 0800 70 00
Voor aangifte via internet, contact met
wijkagent etc.: www.politie.nl
Trombosedienst
Iedere dinsdagmorgen in Dorpshuis de Heugte.

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 13.0015.00, 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
Belangrijke telefoonnummers
Ziekenhuis Hoogeveen
(0528)
Diaconessenhuis Meppel
(0522)
Ziekenhuis Emmen
(0591)
Ziekenhuis Assen
(0592)
UMCG Groningen
(0503)
Isala klinieken Zwolle
(0384)
Martini Ziekenh. Groningen (0505)

28
23
69
32
61
24
24

62
33
19
55
61
50
52

22
33
11
55
61
00
45

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

33
53
28
34
26
26
26

33
53
61
82
69
40
32

66
00
11
48
44
38
88

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

Aanvang om 10.15 uur, tot de laatste cliënt
geweest is.

AED-kastjes
Wanneer u een AED-kastje nodig heeft, belt u
112. De meldkamer roept dan mensen uit NieuwBalinge op die bevoegd zijn om de AED te
bedienen.

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

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 Schoemaker
Lid
Wout Strijker
Vertegenwoordiger van het
Susan de Graaf

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

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?

S.V. Nieuw-Balinge
Op www.svnieuw-balinge.nl vindt u informatie over
de vereniging, alle jeugd- en seniorenteams,
wedstrijdinformatie, foto’s en andere activiteiten
binnen onze vereniging. Ook kunt u hier lezen hoe
u lid kunt worden of contact met ons kunt
opnemen. Telefoonnummer kantine: 0528 321241.

Jeugd- en tienersoos
Vrijdag; Jeugdsoos, vanaf 16 jaar en ouder.
• Vanaf 21.00 tot 24.00

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

Busdiensten

Zaterdag; Tienersoos, vanaf basisschool tot
16 jaar.
• Vanaf 20.00 tot 23.00
Er wordt géén alcohol geschonken!

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
Dames Recreanten 1
19.00 – 20.00
Dames Recreanten 3
20.00 – 21.00
DONDERDAG; Volleybal
Dames Recreanten 2
19.30 – 20.30
DONDERDAG: gymnastiek
1e groep, vanaf 4 jaar
17.15 – 18.00
2e groep
18.00 – 18.45
3e groep
18.45 – 19.30
De kosten zijn: tot 18 jaar € 30,- per half jaar en
vanaf 18 jaar € 40,- per half jaar.
Nieuwe leden kunnen we altijd gebruiken.
Dus: KOM EENS LANGS ALS JE DURFT!

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.

Plaatselijk Belang ‘de Vooruitgang’
Het bestuur vergadert maandelijks en 1 keer
per jaar wordt een ledenvergadering
gehouden, waarin verslag wordt gedaan van
de activiteiten van het afgelopen jaar.

Elke 1e dinsdag van de maand knippen zonder
afspraak tussen 18.00 en 19.30!

Vindt u dat het belang van uw dorp, ook uw
belang is, word dan lid. De contributie
bedraagt slechts €7,- per jaar. U kunt zich
opgeven bij de penningmeester, via
gertslomp@hotmail.com.

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

Studio Tyara
Praktijk voor therapie, massage en
schoonheidsverzorging.
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: overdag en ‘s avonds
Dinsdag: overdag en ‘s avonds
Woensdag: overdag
Donderdag: overdag
Vrijdag: overdag
Behandeling op afspraak.
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!
Website Nieuw-Balinge
www.nieuwbalinge.eu
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Haarweg 91, Nieuw-Balinge.
Tel. (0528) 32 13 84
Ziet u info die niet juist is of mist u iets?
Laat het de redactie weten!
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