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Een lekker recept.

Belangrijke punten voor het inzenden van kopij:

De Gereformeerde kerk in
Noordscheschut organiseert een
tweetal activiteiten.

-

-

Kopij digitaal aanleveren in een Word-bestand.
Kopij en advertenties altijd
aanleveren vóór de 28e dag van de maand.
Het plaatsen van kopij is geheel voor de
verantwoordelijkheid van de inzender.
Indien nodig, zullen kleine (tekstuele)
aanpassingen zonder overleg gedaan worden.
Kopij wordt aangepast naar de huisstijl.
Wanneer er ingrijpend dient aangepast te
worden, doen we dit in overleg met de inzender.
Anoniem plaatsen van kopij is mogelijk, mits de
naam van de inzender bij de redactie bekend is.
Aangeleverde kopij kan worden geweigerd voor
plaatsing, dit ter beoordeling van de redactie.
Plaatsing van kopij wordt geweigerd indien deze
is gericht tegen personen of groeperingen met
het oogmerk van negatieve publiciteit.
Het plaatsen van kopij is gratis voor inwoners
van Nieuw-Balinge (particulieren).
Plaatsen van een incidentele kleine advertentie is
gratis voor inwoners van Nieuw-Balinge
(particulier).
Voor zakelijke advertenties bestaan vaste
tarieven.
Voor kopij, afkomstig van buiten Nieuw-Balinge,
worden kosten in rekening gebracht als er sprake
is van commerciële doeleinden.
Dit ter beoordeling van de redactie.
Kontakt verschijnt maandelijks, met uitzondering
van de maand augustus.
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De brandweer komt een
veiligheidscheck doen.

De organisatie van de obstakelrun
geeft een interview.
De ijsvereniging gaat een
klaverjascompetitie starten.
Toneelvereniging V.D.O. zoekt
spelers.
Gaat u ook naar het grote P feest?
Een gedicht van Alexandra.
De ijsvereniging gaat starten met
een klaverjascompetitie.
Een verslag van diverse activiteiten
van de Meester Sieberingschool.
Een bericht van de gemeente.
…en nog veel meer!
We wensen u veel leesplezier!
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Gratis brandveiligheidscheck en rookmelders voor inwoners Nieuw-Balinge
Brandweer Drenthe biedt alle inwoners (in de bebouwde kom) van Nieuw-Balinge een
gratis brandveiligheidscheck aan. Een brandweervrijwilliger van de post Beilen, Smilde of
Westerbork belt hiervoor in de periode tussen zaterdag 8 en zaterdag 15 oktober bij u aan.
De brandweer geeft u dan, als u dat wilt, praktische tips om uw woning brandveiliger te
maken. Als er nog geen goed werkende rookmelder aanwezig is, hangt de brandweer
bovendien gratis een rookmelder voor u op.
Inwoners ontvangen brief
Alle inwoners (in de bebouwde kom) van Nieuw-Balinge ontvangen zaterdag 1 oktober een
brief van de brandweer waarin de gratis brandveiligheidscheck wordt aangekondigd. De
afgelopen drie jaar heeft de brandweer soortgelijke acties gehouden in Wijster, Zwiggelte,
Spier, Garminge, Oranje en Hooghalen. In totaal zijn toen ruim 600 woningen gecheckt en
meer dan 800 rookmelders opgehangen.
Het voorkomen van brand wordt steeds belangrijker
Dertig jaar geleden duurde het nog 20 minuten voordat een brand zich door het huis had
verspreid. Doordat bouwmaterialen en meubels steeds meer brandbare stoffen bevatten, is
die tijd sterk ingekort. Bewoners hebben nu gemiddeld nog maar drie minuten om een
brandend pand te verlaten. Districtscommandant van de brandweer in Noord en Midden
Drenthe Robert Kleine beveelt de brandveiligheidscheck dan ook zeker aan: “Vanwege de
snellere verspreiding van rook in een woning is het van groot belang dat mensen weten
hoe je een brand kunt voorkomen. En als er toch brand uitbreekt, is het goed te weten hoe
je moet handelen”. Als u nu al vast wilt weten hoe u uw woning brandveiliger kunt maken,
verwijst de brandweer u naar www.brandveiligheidthuis.nl.
Tot slot
In 2015 heeft woningcorporatie Woonservice in samenwerking met de brandweer aan de
huurders van woningen van Woonservice in Nieuw Balinge reeds een soortgelijke
brandveiligheidscheck aangeboden en rookmelders opgehangen. Huurders van
Woonservice die hiervan in 2015 gebruik hebben gemaakt zullen in het kader van deze
actie van de brandweer niet opnieuw bezocht worden.
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Het raadselspel

De foto in de september editie
van Kontakt is gemaakt:
Bij het bushokje aan de
Verlengde Middenraai.
Er is helaas niemand geweest die
het goede antwoord heeft
ingestuurd.

De prijsvraag van de maand oktober luidt als volgt:

Wat is de oplossing van deze rebus?
Stuur uw antwoord in voor 21 oktober 2016!
Het antwoord op de prijsvraag kunt u mailen naar: redactiekontakt@outlook.com of
inleveren bij 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 de oplossing en vertellen we u wie de prijswinnaar
is geworden!
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Het grote P feest!

Zaterdag 8 oktober in de kroeg van Dorpshuis de Heugte.
Tijdstip: Vanaf 20:30 - tot gezelligheid kent geen tijd ;-)
Entree: €3,-.
Dress like: iets met de “P”
Komen jullie als piraat, piloot, popeye, patat of iets heel anders?
Degene die het mooiste verkleed is ontvangt van ons een leuke prijs!
Verder zal er deze avond een dj aanwezig zijn en jullie worden allemaal ontvangen met een
leuke welkomstcocktail/shotje.
Graag allemaal tot ziens op zaterdag 8 oktober!
Namens de organisatie,
Denise, Hilde en Willie
________________________________________________________________________

Ingezonden gedicht
Het bruisend leven
van de zee
neemt onze laatste
lasten mee
in zacht
onstuimig helenons vangt de zee
verrukt
in schuimend spelen
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Alexandra van’t Veer
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…voor een dagje weg!
Halloween in Drouwenerzand
Drouwenerzand Attractiepark heeft dit jaar 5 spectaculaire Halloweendagen. Deze dagen is
het hele park in sfeervolle Halloweenstijl. Er zijn 2 Halloweenhuizen, één voor kinderen tot
ca. 12 jaar en één voor kinderen vanaf ca. 12 jaar, tevens is er vanaf 17.00 uur een
spectaculaire Scare Zone voor 12 jaar en ouder. De all-in entreeprijs van Drouwenerzand is
uiteraard ook deze dagen van toepassing. Kijk snel op de site voor meer informatie.
Aanvangstijden
Op 16, 19, 21, 22 en 29
oktober is het park
geopend van 13.0021.00 uur.

Prijzen
€ 13,70 p.p., online tickets met
korting.

Bezoekersinformatie
Gasselterstraat 7
9533 PC Drouwen

Braderie en vlomarkt Westerbork
Kom naar deze gezellige braderie en vlomarkt in het sfeervolle Westerbork. Er zijn vele
standhouders aanwezig met onder andere kleding en fashion, sieraden, luxe damestassen,
hobbymateriaal, cadeau-artikelen, boeken, brocante en nog veel meer snuisterijen. Ook is
er een vlomarkt waar diverse particulieren hun spulletjes en goederen voor leuke prijsjes
verkopen.
Aanvangstijden
23 oktober 2016
13.00-17.00 uur.

Prijzen
De toegang is gratis.

Bezoekersinformatie
Centrum Westerbork

Herfstfair Zweeloo
Een sfeervolle en muzikale herfstfair met diverse kramen. Er is gezelligheid, muziek,
diverse kramen, een loterij maar ook pannenkoeken en allerlei lekkers zijn verkrijgbaar. De
fair zal buiten, binnen en in tenten plaatsvinden. De gezelligheid, muziek, kaarsjes en
vuurkorfen houden je warm. Kortom, veel plezier en gezelligheid voor het goede doel.
Aanvangstijden
Zaterdag 29 oktober
van 13.00 - 17.00 uur.

Prijzen
Gratis.

Bezoekersinformatie
Woongroep Zweeloo
Kruisstraat 1
Zweeloo

Jeugdtheaterdag
Op de Jeugdtheaterdag zijn er allerlei leuke, spannende, creatieve belevenissen voor
kinderen in de basisschoolleeftijd, gratis tot en met 12 jaar. Met workshops en doedingetjes zoals schminken en de chocolade workshop. Ook zijn er de leuke voorstellingen
'Raaf op reis' en een muzikale voorstelling over Ploeff de Beer.
Aanvangstijden
Zondag 30 oktober 2016:
13.00 - 17.00 uur
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Prijzen
Toegang gratis t/m 12 jaar,
iedereen van 13 jaar of ouder
betaalt voor de voorstellingen
wel entree. Reserveren
gewenst!

Bezoekersinformatie
Hoofdstraat 17
7902 EA Hoogeveen
Tel.: 0528 280 180
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Een interview met… De organisatie van de obstakelrun!
In de feestweek vond de eerste (succesvolle) editie van de obstakelrun plaats. We
onderwierpen de organisatie aan een aantal vragen.
Voor de mensen die het niet weten, wat is een
obstakelrun?
Een obstakelrun is een hardloopevenement waarbij de
deelnemers onderweg diverse obstakels tegenkom en.
Vaak gaat de route door de natuur en komen de
deelnemers onderweg modder en water tegen.
Voorbeelden van obstakels zijn houten muren, het
kruipen onder netten door en klimmen in touwen. Het
doel is om de deelnemers de grenzen van zijn of haar
kunnen op te laten zoeken.
Waarom was er dit jaar een obstakelrun in plaats van
een survival?
Helaas hadden we te weinig opgaves. We merken dat
de laatste jaren het enthousiasme voor deelname aan
de survival afneemt. Wat erg zonde is, omdat het al zo
lang bestaat. We denken dat het toch iets minder leeft
onder de 16-jarigen van nu. We hebben ons best
gedaan om teams te krijgen, maar op een gegeven
moment houdt het op. Als alternatief hebben we op het laatste moment bedacht dat we
wel een obstakel run konden organiseren.
Dit was de eerste editie van de obstakelrun. Hoe kijken jullie er op terug?
Wij vonden het erg leuk om te organiseren. Om dit in 3 á 4 weken tijd te realiseren was
even pittig, maar wij waren erg tevreden met het eindresultaat. We hebben na afloop veel
positieve reacties gehad, wat uiteraard super leuk was om te horen na onze inspanning.
We hebben zelf een aantal punten gezien deze avond die we de volgende keer zouden
kunnen verbeteren.
Hoeveel deelnemers waren er?
We hadden dit jaar 176 deelnemers. Dit hadden we van tevoren niet verwacht. Wij waren
al erg tevreden als er 75 – 100
deelnemers zouden komen. Uiteindelijk
gingen we de 100 voorbij en uiteindelijk
de 150. Dit overtrof al onze
verwachtingen. Echt super dat het zo’n
succes was!
Is er volgend jaar weer een obstakelrun?
Daar denken wij inderdaad wel aan. Nu
we zoveel deelnemers en positieve
reacties hebben gehad, is het zonde om
dit eenmalig te doen. Wat dan precies de
opzet wordt zijn we nog over aan het
nadenken.
Vindt een volgende editie in de feestweek plaats?
Daar zijn we nog niet over uit. Het is een mogelijkheid maar we kijken ook naar andere
opties om het evenement te laten groeien.
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Organiseren jullie volgend jaar ook weer een survival?
Aangezien het de laatste jaren steeds lastiger wordt om
teams te vinden die hier enthousiast voor zijn, denken we
er over om ons volgend jaar weer op een obstakelrun te
richten.
Willen jullie verder nog iets kwijt?
Wij willen graag alle deelnemers bedanken dat ze mee
wilden doen aan deze eerste editie van de obstakelrun.
Ook de vrijwilligers die ons geholpen hebben met
opbouwen, afbreken en post hebben gezeten willen we niet
vergeten, evenals de sponsoren. Zonder hen wordt het
organiseren van een evenement vrij lastig. Het dorpshuis
willen we bedanken voor alle hulp die we op de avond zelf
hebben gekregen en bij het opruimen de dag erna. En als
laatste Bi’j Oons: Bedankt voor de koffie / thee en alle
maaltijden die we daar mochten nuttigen tijdens het
opbouwen. Prima voor elkaar!
Om op de hoogte te blijven en foto’s te bekijken van de
obstakelrun, volg ons op Facebook via Survival Nieuw
Balinge. Tot volgend jaar!
We bedanken de organisatie van de obstakelrun voor hun bereidheid om mee te werken
aan dit interview! We wensen ze veel succes met de voorbereidingen voor volgend jaar!
M.

_____________________________________________________________________________________

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!

Leanne Slomp werd 14 op 6 oktober!
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Museum bezoekjes
Dinsdag 13 september gingen we in het kader van de Drentse
Cultuur Academie naar museum De Buitenplaats in Eelde. We
gingen er met de bus naar toe.
Van te voren hadden we al twee lessen in de klas gehad. Het
ging over zelfportretten. Dat deed bijvoorbeeld
Vincent van Gogh al en nu maken wij selfies. Ook keken we
naar de omgeving van de portretten. De andere les ging over
“kijken is een kunst”. In Eelde gingen we als eerste naar
binnen voor uitleg over hoe we naar hun kunstwerken konden
gaan kijken. We keken naar een schilderij van een schip, pas Figuur 1 Opdracht maak groepsselfie
als je heel goed keek zag je dat er allemaal handjes omheen
stonden.
We gingen naar buiten waar nog meer beelden stonden, daarbij gingen we allemaal
opdrachten doen. We moesten een verhaal bedenken bij een beeld en dat dan zelf weer
uitbeelden. Er was ook een doolhof, daar mochten we nog even in spelen. Dat was erg
leuk. Toen gingen we weer met de bus naar school. We gingen heel veel liedjes luisteren.
Het was een heel interessant en leerzaam bezoek.
Groetjes,
Groep 5/6
Ook groep 7/8 is in september al bezig geweest met de
Drentse Cultuur Academie. Wij zijn op bezoek geweest bij
het Herinnering centrum Kamp Westerbork. De lessen die
we in de klas hebben gehad gingen over herinneringen en
foto’s. Op het terrein
van het kamp mochten
we het geleerde
toepassen.
Figuur 2 102.000 steenjes

Van verschillende onderdelen van het kamp werden
gedetailleerde foto’s gemaakt. De leerlingen waren
erg enthousiast en geïnteresseerd in het onderwerp.
Er waren erg mooie foto’s gemaakt zoals jullie
kunnen zien.
Groet groep 7/8

Figuur 3 Wachttoren
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Recept: Mexicaanse ovenschotel met kip

Ingrediënten:
Salsa:
Benodigdheden:
1 courgette
1 avocado
Grote ovenschaal
1 blik mais a 300 gr
1 mango
of meerdere kleine ovenschalen
2 paprika's
1 eetl limoensap
700 gr kip, in blokjes
2 tomaten
250 gr kidneybonen uit blik
2 teentjes knoflook
1 ui
1 eetl olijfolie
800 gr tomatenblokjes uit blik of pak
Jalepeno pepers naar smaak (1 voor mild, 3 voor pittig)
1 zak tortilla chips
75 gr geraspte kaas
250 gr creme fraiche
2 theel paprikapoeder
1 theel komijn, gemalen
peper en zout
1 theel gemalen koriander zaad
Bereiding:
Snijd de ui en de knoflook fijn en fruit in de olijfolie. Voeg de kip toe en bak rondom licht
bruin. Schep de kip uit de pan. Snijd de courgette en de paprika in blokjes en bak ook een
paar minuutjes aan de pan. Laat de mais en de bonen uitlekken en voeg toe aan de
groenten. Breng op smaak met de paprikapoeder, komijn, korianderzaad, peper en zout.
Snijd de jalapeno pepers in stukjes en voeg toe aan de groenten. Doe de kip weer terug in
de pan en giet ook de tomatenblokjes er bij. Laat het gerecht 15 min zachtjes pruttelen.
Verwarm ondertussen de oven op 200 graden. Doe alles van de pan in een ovenschaal en
verdeel de creme fraiche er over. Dek de schotel af met de tortilla chips en bestrooi de
bovenzijde met de geraspte kaas. Zet 20 min in de oven.
Maak ondertussen de salsa: halveer de avocado en verwijder de schil en de pit. Snijd het
vruchtvlees in stukjes. Doe hetzelfde met de mango. Snijd de tomaat in stukjes en
verwijder het waterige gedeelte met de pitjes. Schep de tomaten, avocado, mango en
limoensap door elkaar en dek goed af. Serveer de Mexicaanse ovenschotel met de frisse
salsa.
________________________________________________________________________

Fout in advertentie
In de advertentie van medisch pedicure C. Kats, wordt een foutief e-mailadres vermeld.
Het juiste mailadres is: catrienkats@hetnet.nl.
Dorpsblad Kontakt 2016
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Uit het archief van Kontakt: December 1976
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Start kindercursus muziekoriëntatie Scala in Noordscheschut
Scala Centrum voor de Kunsten start op 3 november in Noordscheschut met de cursus
muziekoriëntatie voor kinderen van de basisschool. Het gaat om de algemene basiscursus
Muziek ABC die wordt gegeven in samenwerking met Muziekvereniging Irene. De cursus is
bedoeld voor kinderen van groep 3 t/m 6 die nog geen muziekinstrument hebben gekozen
maar wel graag muziek willen maken. De 20 lessen vinden plaats op donderdag van 15.40
tot 16.40 uur in basisschool De Regenboog. Meer informatie en aanmelden kan via
www.ontdekscala.nl
Muziek ABC
In de cursus Muziek ABC gaan de kinderen direct zelf aan de slag op verschillende
instrumenten: blokfluit, ukelele (soort klein gitaartje), klokkenspellen, cajons (ritmekistjes)
en andere slaginstrumentjes. Ze zijn spelenderwijs bezig met ritme, melodie, noten leren,
zingen en luisteren. De cursus wordt afgesloten met een presentatie en kan een mooi
opstapje zijn naar het bespelen van een instrument.
Proeverij
Op andere locaties in de gemeente Hoogeveen bestaat de cursus Muziek ABC uit een
proeverij van 4 lessen en aansluitend 20 lessen. Start van de proeverij is in de week van
19 september. Uiteraard kunnen deelnemers aan Muziek ABC Noordscheschut zich ook
aanmelden voor de Proeverij op een andere locatie. Meer informatie en aanmelden voor de
Proeverij via www.ontdekscala.nl.
Gratis proefles – een instrument proberen
Voor kinderen die trompet, saxofoon, trombone, hoorn of iets anders willen spelen of later
bijvoorbeeld bij Muziekvereniging Irene Nieuweroord willen spelen, is er de mogelijkheid
van een gratis proefles. Deze proeflessen kunnen aangevraagd worden via
www.ontdekscala.nl.
Instrumenten Carrousel
Bij Scala in Hoogeveen start na de herfstvakantie de cursus Instrumenten Carrousel voor
kinderen van groep 5, 6, 7 en 8. Hierin krijgen de leerlingen les op 4 verschillende
instrumenten, steeds 5 lessen per instrument. Er wordt ook aandacht besteed aan noten
lezen en andere muzikale zaken. De leerlingen krijgen de instrumenten mee naar huis. Het
gaat om 20 lessen op donderdag van 15.45 tot 16.30 uur in Scala Centrum voor de
Kunsten in Hoogeveen. Aanmelden kan via www.ontdekscala.nl.

Scala Centrum voor de Kunsten is het bruisende centrum voor kunst en cultuur en verzorgt lessen en cursussen muziek, dans,
theater, beeldende kunst en nieuwe media. Scala heeft een breed binnenschools en buitenschools aanbod in de gemeenten
Meppel, Hoogeveen, Steenwijk, Staphorst, De Wolden, Westerveld en Weststellingwerf. Daarnaast ondersteunen wij het onderwijs
en de amateurkunst in ons werkgebied. Kunst en cultuur bereikbaar maken voor iedereen, dat is Scala’s ambitie! Voor meer
informatie, kijk op www.ontdekscala.nl of neem contact op met Inge de Vries of Idaline van den Hoek, verantwoordelijk voor de PR
& Communicatie: Tel. 06-40489628/pr@ontdekscala.nl.
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Oma weet raad
Afslanken
Eet en drink niets meer na 20.00 uur. Een glas water is wel toegestaan.
Kaneel tegen slechte adem
Kook wat kaneel in water en doe dat in een glazen flesje. Zet dit flesje in de badkamer en
spoel je mond er dagelijks mee. Desinfecterend en reinigend.
Azijn tegen insectenbeten
Als je een keer gestoken bent kun je azijn op de beet doen. Vooral voor bijensteken zeer
effectief!
________________________________________________________________________

Activiteiten Gereformeerde kerk Noordscheschut
Vrijdagavond 7 oktober van 18.30 - 19.00 uur en zaterdagmorgen 8 oktober van 9.30 12.30 uur is een boekenmarkt in de Rank bij de Gereformeerde Kerk aan de Drostenraai te
Noordscheschut. Zaterdag 26 november van 15.00 - 19.00 uur is er weer een winterfair, in
en om de Rank bij de Gereformeerde kerk aan de Drostenraai te Noordscheschut.
________________________________________________________________________

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

SAXOFOUR!
Saxofour brengt een afwisselend programma met diverse soorten
muziek voor elk wat wils! Roel Bruins, Evert van Loon, Harm Dethmers
sr. en Bert Blauw nodigen u van harte uit om te komen genieten van
hun instrumenten!
Op zondag 16 oktober 2016 in dorpshuis “De Heugte”
Aanvang: 14.00 uur tot ± 16.00 uur!
Toegangsprijs: € 5,- p.p. inclusief een kopje koffie / thee met wat lekkers!
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Klaverjassen ijsvereniging
De ijsvereniging Nieuw-Balinge heeft het
voornemen om in de wintermaanden weer
klaverjassen te gaan organiseren in de
kantine van de ijsbaan. Het klaverjassen
wordt georganiseerd voor zowel
beginnende als voor gevorderde kaarters.
Wij beginnen met het kaarten in oktober en
spelen om de 2 weken. De avonden
beginnen om 20:00 uur.
De speeldata zijn als volgt:
14 oktober
28 oktober
11 november
25 november
9 december
23 december
6 januari

20 januari
3 februari
17 februari
3 maart
17 maart
31 maart

Namens het bestuur van de ijsvereniging Nieuw-Balinge

_____________________________________________________________________________________
Is er belangstelling voor een MFA/EHBO cursus?

Medical First Aid cursus (EHBO)
Via deze weg zouden we graag willen weten of er mensen zijn die
interesse hebben in het volgen van een MFA cursus. Deze cursus zal
aangeboden worden door trainingscentrum Emmen en zal (wanneer er
voldoende animo is) in dorpshuis de Heugte plaats vinden.
Een volledige cursus duurt 16 uur en kost €150,- per persoon. Dit is
dan inclusief MFA map, bandagemateriaal, beademingsdoekje, BTW en
natuurlijk het certificaat + pasje.
Bij interesse graag een berichtje via de mail of telefonisch.
Wanneer het minimum van 8 deelnemers bereikt is, kunnen we gaan bekijken op welke
dagen en in welke periode de cursus plaats kan vinden.
Groetjes Hilde
Tel.: 06 46822533
E-mail: hildewielink@hotmail.com
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Het verhaal vanuit Praag, Kentucky neemt je mee!
Vrijdagochtend rond 5.00 uur gaat de wekker. Het opstaan kost
nog wat moeite, maar dan komt het besef. Vandaag is de dag,
15 juli 2016, de dag dat wij naar Praag vertrekken. Om half 6
verzamelen wij bij dorpshuis de Heugte om naar Schiphol te
gaan. Slaperige gezichten, ouders die komen uitzwaaien en
natuurlijk de chauffeurs die ons naar Amsterdam brengen. Alles
gecheckt en klaar voor vertrek. Met negentien man sterk gaan
wij op pad.
Aangekomen op Schiphol komen wij al snel tot de conclusie dat nog niet iedereen wakker
was, ID-kaart vergeten. Gelukkig kan er een noodpaspoort aangevraagd worden en zitten
wij met zijn allen om 11.00 uur al in de lucht, onderweg naar Praag. De reis waar wij al
een half jaar naar toe werkten was eindelijk begonnen!
Eenmaal geland zijn wij met de bus en daarna met de metro naar ons hostel gegaan.
Midden in het centrum en alles te doen op loopafstand, ideaal. De spullen werden uitgepakt
en de slaapplaatsen verdeeld. Daarna was het al tijd om de stad in te gaan, op naar het
centrale plein waar onder andere de Tynkerk, het oude stadhuis en de Sint Nicolaaskerk te
bewonderen waren. Een mooi plekje uitgezocht op het terras om even bij te komen. ’s
Avonds met zijn allen uit eten. Een deel van de groep ging voor pizza’s waarbij de keuze
was tussen ‘normaal’ of ‘groot’. Gezien de Nederlandse begrippen werd er gekozen voor de
grote pizza. Even later kwamen de pizza’s, wauw.. een doorsnee van 52cm, dat was een
uitdaging die wij niet zagen aankomen. Volgegeten maar voldaan vertrokken wij naar het
Letna Park waar wij een prachtig uitzicht hadden over Praag in de avond.
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Zaterdag
Een stadstour stond op het programma om ‘alles’ te bekijken wat Praag te bieden heeft.
Het tempo om de stad te bekijken lag hoog, veel zien in een korte tijd. De ‘Schipholbenen’
werden een begrip (snel wandelen). Via de Karlsbrug naar de John Lennon Wall waar
prachtige graffiti werken waren te zien. Lunchen in de tuinen van de St. Vitus-Kathedraal
en karpers kijken.
Zondag
Om 8.15 uur stonden we klaar om te gaan. Het busje dat ons naar het concentratiekamp
Terezin zou brengen stond er al. Dit was erg indrukwekkend. Hier hebben we een
rondleiding gehad door het fort, waarbij een gids van alles vertelde over de gebeurtenissen
tijdens en voor de Tweede Wereldoorlog. De gids vertelde alles erg duidelijk en hierdoor
was het ook erg interessant.
We hebben zelfs nog een korte wandeling gemaakt door de tunnels onder het oude fort.
Daarna werden wij door onze buschauffeur afgezet in Theresienstadt, de stad die in beslag
was genomen en een Joodse getto werd. Na dit heftige bezoek was het tijd voor iets
anders. Omdat Tsjechië ook bekend staat om haar bier, was het tijd voor een kleine
bierproeverij.
Tijd om naar huis te gaan
Het zat er helaas al weer op en was het tijd om de koffers in te pakken. Nog even
gezamenlijk ontbijten en op naar het vliegveld. De ‘vliegmachien’ stond al weer voor ons
klaar.
Praag, leuke bezienswaardigheden en mooie stad, altijd gezellig en een leuke groep
mensen, dat is een samenvatting van een te gek weekend. Een reis die wij niet snel zullen
vergeten! Wij bedanken iedereen die heeft bijgedragen aan de reis. Zonder de sponsoren,
maar ook de bezoekers van onze acties, was dit niet mogelijk geweest!
Bedankt voor jullie steun!
Namens jeugdsoos Kentucky

__________________________________________________________________
Toneelvereniging V.D.O.
Het nieuwe toneelseizoen staat weer voor de deur!
Als we in maart 2017 een toneelspel op de planken willen
zetten dan moeten we binnenkort weer aan de slag. Er moeten
dan weer boekjes gelezen worden, om een leuk toneelstuk uit
te zoeken wat dan volgend jaar weer uitgevoerd kan worden.
Een aantal toneelspelers hebben al aangegeven weer te willen
spelen, ook de souffleuses, toneelmeester Bert en alle andere
betrokkenen staan weer klaar om aan de slag te gaan.
De repetitieavonden zijn op donderdag gepland!
Mocht u nou denken, ja een keer toneelspelen lijkt mij ook erg leuk… Geef het dan zo
spoedig mogelijk door, want dan bestellen we ook boekjes waar meer personen in mee
kunnen spelen! In ieder geval gaat V.D.O. binnenkort weer met de repetities starten om
volgend jaar weer een paar leuke toneelavonden te kunnen geven. Wordt dus vervolgd.
Met vriendelijke groet namens het bestuur,
José Post
Tel.: 0528 321354 of 06 13621011
Dorpsblad Kontakt 2016
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Hier advertentie Laure de Bie; ‘n Bakkie
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Herfstknutselen!
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U kunt aan deze informatie geen rechten ontlenen. Versie 1 september 2016.
Noot van de redactie: We hebben er voor gekozen om niet de volledige brochure te
plaatsen. De kaarten met beschikbare kavels van de dorpen Drijber, Hijken, Hoogersmilde,
Hooghalen, Oranje, Wijster, Witteveen en Zwiggelte zijn achterwege gelaten. Mocht u de
volledige brochure in willen zien, dan kunt u een e-mail sturen naar
redactiekontakt@outlook.com. Dan mailen we u de volledige brochure. Tevens kunt u voor
meer informatie contact opnemen met de gemeente Midden-Drenthe via bovenstaande
contactgegevens.

_____________________________________________________________________________________
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Activiteitenkalender oktober / november
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OKTOBER
8 oktober

Het grote P-feest

14 oktober

Klaverjassen ijsvereniging

15 oktober

Dansavond de Heugte

16 oktober

Saxofour de Heugte

26 oktober

Informatiebijeenkomst gebiedsontwikkeling
Nieuw-Balinge

28 oktober

Klaverjassen ijsvereniging

29 oktober

Bingo de Heugte

NOVEMBER
5 november

Natuurwerkdag ijsbaan

11 november

Klaverjassen ijsvereniging

12 november

Oud papier

19 november

Dansavond de Heugte

25 november

Klaverjassen ijsvereniging

26 november

Bingo de Heugte
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Huisartsen

Openingstijden Gemeentehuis

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

• Westerbork, B.G. van Weezelplein 10
Dinsdag van 8.30 tot 12.00

Fysiotherapie

Weekenddiensten

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

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

Preekrooster 2016
Ned. Hervormde Kerk Nieuw-Balinge

9 okt.

9.30u: ds. A. van de Weerd
14.30u: ds. A. van de Weerd
16 okt. 9.30u: ds. H. van der Ham
14.30u: ds. H. van der Ham
23 okt. 9.30u: ds. H.H. Klomp
14.30u: ds. H.H. Klomp
30 okt. 9.30u: ds. J. van Amstel
14.30u: ds. J. van Amstel
2 nov. 14.00u: ds. H. Korving
19.30u: ds. H. Korving
6 nov.
9.30u: ds. G.J. Capellen
14.30u: ds. G.J. Capellen
13 nov. 9.30u: ds. B. de Graaf
14.30u: ds. B. de Graaf

9 okt.

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

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

Gym 55+ers in Dorpshuis de Heugte

Koersbal in Dorpshuis de Heugte

Dinsdag van 9.15 uur tot 10.00 uur,
Loop gerust eens binnen!

Woensdag van 9.30 uur tot 11.30 uur.
Nieuwe leden zijn welkom!

Ophaalschema containers

Contactgegevens Humanitas

Iedere woensdag
05-10 GROEN
12-10 GRIJS
18-10 ORANJE
19-10 GROEN

• Midden-Drenthe
midden-drenthe@humanitas.nl
• Zuid-Drenthe
zuid-drenthe@humanitas.nl
• Tel. (0528) 27 79 92 | www.humanitas.nl

26-10 GRIJS
02-11 GROEN
09-11 GRIJS
15-11 ORANJE
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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

16 okt.
23 okt.
30 okt.
2 nov.
6 nov.
13 nov.

10.00u: ds. E. v.d. Noort (Emst)
15.00u: ds. M. Noorderijk
10.00u: ds. M. Noorderijk
15.00u: ds. G.H. Koppelman (Wapenveld)
10.00u: kand. C.B. Westerink (Nunspeet)
15.00u: ds. E. Mijnheer (Oene)
10.00u: ds. A. v. Herk (Hasselt)
15.00u: ds. M. Noorderijk
(Dankdag)
19.30u: ds. M. Noorderijk
10.00u: ds. A.N. v.d. Wind (Holl.veld)
15.00u: dhr. G.G. Schakelaar(Wapenveld)
10.00u: ds. P. Vermeer (Wezep)
15.00u: ds. M. Noorderijk
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Oud Papier
Oud papier wordt opgehaald door de Mr.
Sieberingschool op 12 november 2016.

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

Vanaf 8.30 wordt het oud papier met een
pers/kraakwagen opgehaald.
Het verzoek om het papier gebundeld, in dozen
of in de daarvoor bestemde container, aan de
weg te zetten.

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

LET OP: Dozen en gebundeld papier 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.

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
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
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

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.
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

Kindcentrum Siebering (0-12 jaar)
Zoekt u opvang voor uw kinderen of wilt u
uw peuter voorbereiden op school dan
kunnen jullie terecht bij kindcentrum
Siebering.
Op maandag-, woensdag- en vrijdagmorgen
van 8:30-11:30 is er peuteropvang voor
peuters van 2 tot 4 jaar. Op deze ochtenden
bereiden wij jullie peuters spelenderwijs
voor op de basisschool. We spelen in de
speelhoeken, we gaan knutselen, lezen een
boekje en zingen liedjes in de kring en leren
samen spelen. Een paar keer per jaar doen
we activiteiten met groep 1 en 2 van de
basisschool. Zo hebben de peuters een fijne
doorgaande lijn naar de basisschool en
maken we de overstap zo fijn mogelijk.
Naast deze peuterochtenden bieden wij ook
kinderopvang aan. Zo kan er voor de
peutergroep aan al eerder gespeeld worden
of na tijd een broodje gegeten worden. Ook
op andere tijden/dagen en in de vakanties
kan uw kind komen spelen bij ons. Elke dag
na 14:00 uur is er buitenschoolse opvang
mogelijk.
Kijk voor meer informatie op
www.kitsprimair.nl of kom eens gezellig
langs voor informatie en neem een kijkje.
Jeugd- en tienersoos
Vrijdag; Jeugdsoos, vanaf 16 jaar en ouder.
• Vanaf 21.00 tot 24.00
Zaterdag; Tienersoos, vanaf basisschool tot
16 jaar.
• Vanaf 20.00 tot 23.00
Er wordt géén alcohol geschonken!
Busdiensten
Niet op zater-, zon- en feestdagen.
Op werkdagen:
Nieuw-Balinge - Hoogeveen Lijn 37
07:20 uur*

14:09

08:20

16:36

10:26

17:36*

12:26

18:09

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

08:31*

15:31

09:48 x

16:31*

11:48 x

17:31 x

* niet in de kerst-, zomer en kleine vakantie
x rijdt niet verder dan Orvelte.
Voor uitgebreide dienstregeling:
www.9292.nl Tel. 0900 92 92
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GJVV
Bestuur:
Voorz. Evelien Sok
Penn. Fia Jager
Secr. Delia Slomp
Lid
Heidi Koekoek
Lid
Mariska Schonewille

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

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

32
32
32
32

14
12
10
10

82
24
11
24

Wanneer is er wat te doen?
DINSDAG; Volleybal
Herenvolleybal (16+)
20.30 – 21.30
WOENSDAG; Volleybal
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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