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In deze editie van Kontakt leest u
onder andere:

Peuteropvang in Nieuw-Balinge.
Doet u mee met de bootcamp?
Anneke Oelen neemt na 33 jaar
afscheid van het
zomerfeestbestuur.

Belangrijke punten voor het inzenden van kopij:

Een verhaal van Alexandra.

-

Kunst aan de Vaart in Assen met
een Nieuw-Balingse deelneemster!

-

-

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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Buxus af te halen!
Nieuw van Natuurmonumenten.
Zet u de natuurwerkdag alvast in
uw agenda?
Een verslag van het zomerfeest.
Een verhuisbericht.
Een nieuwe foto voor het
raadselspel.
Weer een artikel uit het archief van
Kontakt.
Een overheerlijk recept.

…en nog veel meer!
We wensen u veel leesplezier!
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Het raadselspel
De foto in de juli editie van Kontakt is gemaakt:

Bij het infobord van de
voetbalvereniging aan de
Haarweg.
De winnaar van deze maand is:
Romy Oelen
Romy, 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 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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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 leefstijlavond. 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.

_____________________________________________________________________________________
Recept: Appeltaart met mascarpone
Ingrediënten:
Deeg:
250 gr zelfrijzend
bakmeel
150 gr koude
roomboter
1 ei
Rasp van 1 citroen
Snufje zout
80 gr suiker

Vulling:
325 gr mascarpone
2 eieren
100 gr bloem
100 gr suiker
4 appels
1 vanillestokje

Topping:
50 gr suiker
1 theel kaneel
2 eetl abrikozenjam
2 eetl water
30 gr walnoten

Overig:
Boter om in te
vetten
Mixer
Lage bakvorm

Bereiding:
Maak eerst het deeg: Meng alle ingrediënten van het deeg d.m.v. een mixer. Mix het niet
te lang en verpak het deeg daarna in plastic folie. Leg het een half uurtje in de koelkast.
Verwarm de oven op 170 graden. Snijd het vanillestokje door de lengte doormidden en
schraap het merg er uit. Roer dit met de suiker door de mascarpone. Mix één voor één de
eieren er door en tenslotte de bloem. Het mengsel moet glad zijn en geen klonters
vertonen. Vet de bakvorm in met een beetje boter. Haal het deeg uit de koelkast en rol uit
op een met bloem bestoven aanrecht. Bekleed de bakvorm met het deeg en prik met een
vork wat gaatjes in de bodem. Giet het mascarpone mengsel in de vorm tot net onder de
rand. Schil de appels en verwijder het klokhuis. Snijd de appels in schijfjes en steek deze in
het mengsel. Meng de
suiker voor de topping met
de kaneel en strooi over de
appels en de vulling. Bak de
taart in ongeveer 50
minuten gaar en laat
daarna afkoelen. Verwarm
de jam met het water en
bestrijk de bovenzijde van
de appeltaart hiermee. Hak
de walnoten grof en strooi
over de taart.
Dorpsblad Kontakt 2016
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…voor een dagje weg!
Bloemencorso Elim
In Elim wordt een groot dahliacorso georganiseerd
door de siertuinvereniging. De prachtig versierde
corsowagens en kindercorso vertrekken vanaf de
Gosem Engelsstraat via de Van Leeuwenstraat,
Langewijk, De Vaarboom, via Carstenswijk,
Carstensdijk, Prieswijk, Perenbomenweg terug naar
de start. Daarna worden de versierde wagens
opgesteld bij de Dahliavelden aan de Carstensdijk
voor bezichtiging. Er is tevens jaarmarkt met
ongeveer 100 kramen.
Aanvangstijden
10 september 2016
14.00 uur start corso

Prijzen
De toegang is gratis.

Bezoekersinformatie
Start Gosem Engelsstraat 3
7916 RC Elim

Braderie en vlomarkt Aalden
Op zondag 11 september is er een gezellige braderie en vlomarkt in het
prachtige dorpje Aalden. Op het 'marktterrein' nabij hotel/restaurant ‘Het
wapen van Aalden’, zijn vele diverse standhouders aanwezig met
kraampjes, stands en verkoopwagens. De gehele dag zullen zij hun
goederen en spulletjes aanprijzen. Tevens is er vlomarkt waar u lekker
kunt struinen naar precies datgene wat u nog zoekt voor uw verzameling of het leuke
hebbedingetje.
Aanvangstijden
11 september 2016
11.00 – 17.00 uur

Prijzen
De toegang is gratis.

Bezoekersinformatie
Marktterrein Aalden Centrum
Aelderstraat 6
7854 RR Aalden

Queens Grass Grasbaanrace
De Queens Grass Grasbaanrace op de Brink in Annen is
een groot gratis motorsportevenement in Drenthe dat
al jaren duizenden bezoekers trekt. Aan de start: 50
cc, 65 cc ,85 cc, 125 cc jeugd, Power Girls, ST-1, en
ST-2. Deze klassen strijden om de punten voor het
Nederlands kampioenschap. Daarnaast wordt er
gereden in de internationale zijspanklasse en de
regioklasse.
Aanvangstijden
18 september 2016
Training 10.15 uur
Wedstrijden 12.00 uur
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Prijzen
Entree en parkeren is gratis,
vrije gift is welkom.

Bezoekersinformatie
De Brink
9468 BP Annen
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Natuurwerkdag
Ga zelf aan de slag op de Natuurwerkdag!
Elke eerste zaterdag van november organiseert Landschapsbeheer
Drenthe de Natuurwerkdag. Op een groot aantal locaties
verspreid door het hele land kan jong en oud aan de slag in het
landschap. De activiteiten bestaan uit kleinschalige
onderhoudswerkzaamheden zoals zagen, snoeien, hooien,
schoonmaken van paden en poelen, knotten van wilgen en
verwijderen van riet.
De Natuurwerkdag is dé dag om zelf aan de slag te gaan in uw eigen omgeving. Jong en
oud krijgt de kans om een dag mee te werken in het landschap. Samen met ruim 10.000
anderen kunt u uw handen uit de mouwen steken om zo de natuur en het landschap op
een geweldige manier te zien en te beleven. Voor zowel jong als oud is er divers
onderhoudswerk te verrichten. Landschapsbeheer Drenthe
hoopt zo steeds meer mensen te enthousiasmeren om vaker in
het landschap aan de gang te gaan als vrijwilliger. De afgelopen
jaren hebben ook verschillende bekende Nederlanders mee
gedaan. Op deze manier laten zij zien een vrijwillige bijdrage te
willen leveren aan het Nederlandse landschap.
Aanmelding en informatie
Iedereen die zich vrijwillig wil inzetten voor het landschap kan zich aanmelden op
www.natuurwerkdag.nl. Ook als u geen ervaring hebt met landschapsonderhoud bent u
van harte welkom. Ongeveer vanaf juni verschijnen elk jaar de eerste locaties op de
website. Hier vindt u ook meer achtergrondinformatie over de Natuurwerkdag.
Ook dit jaar is de ijsbaan te Nieuw-Balinge één van de locaties waar u terecht kunt als u wil
meedoen aan de Natuurwerkdag. U kunt zich opgeven via de website van de
Natuurwerkdag. Of via één van de bestuursleden van de ijsvereniging Nieuw-Balinge,
hiervan vindt u de contactgegevens op de site van de ijsvereniging via
www.nieuwbalinge.eu.

_____________________________________________________________________________________
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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Gebiedsontwikkeling rondom Nieuw-Balinge
We willen u graag bijpraten over het project ‘gebiedsontwikkeling rondom Nieuw-Balinge’.
Het project loopt inmiddels enkele jaren en is begonnen met de zoektocht naar een nieuwe
bestemming voor het munitiecomplex aan de Hoogeveenseweg. Het complex wordt,
evenals vele vergelijkbare complexen, niet meer gebruikt voor de opslag van munitie. De
Dienst Landelijk Gebied had in 2008 de opdracht om voor een aantal van deze complexen
een nieuwe invulling te zoeken. In Nieuw-Balinge is hiervoor de “Schetsschuit”
georganiseerd, waarbij door diverse partijen is gebrainstormd over de mogelijkheden.
Daarbij werd geconcludeerd dat het goed is om een breder gebied bij deze herbestemming
te betrekken. Hiermee ontstond het project ‘gebiedsontwikkeling rondom Nieuw-Balinge’,
dat bestaat uit:
- Herbestemming van het munitiecomplex;
- Omzetten bungalowpark “De Breistroeken” naar een woonbestemming;
- Natuurontwikkeling om invulling te geven aan de Ecologische Hoofdstructuur;
- Beëindiging of verplaatsing van vier agrarische bedrijven en
- Het realiseren van zeven woningen nabij de Haarweg
Over de verschillende onderdelen volgt hieronder meer informatie.
Herbestemming van het munitiecomplex
Vrij snel na de ‘schetsschuit’ ontstond via de Stichting Joodse Werkkampen het idee voor
een museum over en rondom de Koude Oorlog en de Joodse Werkkampen. Meerdere
partijen hebben lange tijd samengewerkt in de Stichting MMAN om een projectplan te
maken. Sinds 2014 is het complex aangewezen als Rijksmonument, waardoor het belang
van een goede herbestemming steeds groter werd. Daarom hebben de provincie Drenthe,
Natuurmonumenten en de gemeente Midden-Drenthe een haalbaarheidsonderzoek uit laten
voeren, waaruit bleek dat de plannen van Stichting MMAN financieel niet haalbaar zijn.
Tegelijkertijd ontstond het idee om op het complex een depot voor historische bouwmaterialen te realiseren. Hierbij worden materialen die afkomstig zijn van de sloop van waardevolle gebouwen verzameld, eventueel gerestaureerd en opgeslagen. De materialen kunnen
daarna gebruikt worden voor voorlichting en educatie en worden hergebruikt bij
restauratiewerkzaamheden. Dit idee lijkt haalbaar en wordt momenteel verder uitgewerkt.
We zijn nog in overleg met Plaatselijk Belang om te bekijken of er mogelijkheden zijn om
vanuit de bevolking invulling te geven aan een deel van de gebouwen. In ieder geval is het
de bedoeling om het terrein straks openbaar toegankelijk te maken voor fietsers en
voetgangers.
Omzetten bungalowpark ‘De Breistroeken’
Bungalowpark De Breistroeken is gebouwd als recreatiepark en had ook altijd die
bestemming. Hierdoor mocht er formeel niet worden gewoond. Veel van de huisjes werden
al vele jaren wel permanent bewoond. Het omzetten van de bestemming naar een
woonbestemming was niet mogelijk, omdat het park binnen de risicocontour van het
munitiecomplex lag. Door het staken van de munitieopslag verdween ook deze
risicocontour. Hierdoor werd het mogelijk om de bestemming om te zetten. Dit is inmiddels
gebeurd en het bestemmingsplan is nu onherroepelijk.
Natuurontwikkeling
Rondom Nieuw-Balinge is de afgelopen jaren veel natuur aangelegd, maar er zijn ook
gebieden waar dit nog gaat gebeuren. Hiermee wordt er invulling gegeven aan het
Natuurnetwerk Nederland (NNN). Het NNN is bij veel mensen waarschijnlijk beter bekend
onder de oude benaming Ecologische Hoofdstructuur. Rondom Nieuw-Balinge gaat het dan
vooral om de inrichting van het gebied rondom de Verlengde Middenraai en het gebied ten
zuiden van de Haarweg, globaal tussen de Meeuwenweg en de Hoogeveenseweg. Deze
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ontwikkelingen maken ook onderdeel uit van het project ‘Nieuwe Kijk op het Oude Diep’.
Binnen dat project wordt gewerkt aan een inrichting van het noordelijke deel van het
stroomgebied van het Oude Diep. Het doel is om het gebied zo in te richten, dat ambities
en belangen van de verschillende partijen in het gebied zoveel mogelijk gerealiseerd
kunnen worden. Denk daarbij aan leefbaarheid, natuur, water, landbouw en
vrijetijdseconomie. De verschillende belangen en ambities hangen met elkaar samen omdat
ze onderdeel kunnen zijn van één watersysteem, ecologisch met elkaar verbonden kunnen
zijn of elkaar kunnen versterken of beïnvloeden. Daarom zijn de plannen in één project aan
elkaar gekoppeld.
Beëindiging of verplaatsing van vier agrarische bedrijven
Traditionele agrarische bedrijvigheid en natuurontwikkeling gaan doorgaans niet goed
samen. In de verschillende gebieden waar natuurontwikkeling is voorzien, waren nog vier
agrarische bedrijven actief. Het eerste bedrijf is het bedrijf van de familie Stegehuis aan de
Verlengde Middenraai 23/25. Dit bedrijf is inmiddels verplaatst naar de Noorderweg. De
bedrijfsgebouwen op deze locatie worden binnenkort gesloopt en de bedrijfswoningen
worden omgezet naar reguliere woningen, waarna deze worden verkocht. Aan de
Hullenzandweg zijn drie boerderijen door Natuurmonumenten opgekocht. De bedrijven die
hier waren gevestigd, zijn beëindigd. Op twee locaties (nummer 6 en 10) is de
bedrijfsbebouwing al gesloopt en zijn de woningen verkocht als reguliere woning. De
bedrijfsgebouwen aan Hullenzandweg 19 worden binnenkort gesloopt, waarna ook deze
wordt verkocht als gewone woning.
Realiseren van zeven woningen nabij de Haarweg
De sloop van bovengenoemde agrarische bedrijfsbebouwing biedt de mogelijkheid om een
aantal woningen te bouwen in het kader van de ‘ruimte-voor-ruimte regeling’. Ook de
algehele kwaliteitsimpuls die het project aan het gebied geeft, biedt ruimte voor het
realiseren van een aantal woningen. Er is voor gekozen om zeven woningen te realiseren in
een nieuw te realiseren buurtschapje nabij de Haarweg. Aan de woningen worden hoge
eisen gesteld qua beeldkwaliteit en de kavels zullen grenzen aan het nieuw te realiseren
natuurgebied. Daarnaast worden de woningen ingepast in bos. Zo ontstaat een bijzonder
woongebied dat een afronding vormt van het dorp aan de westkant van Nieuw-Balinge.
Vervolg en informatiebijeenkomst
Een aantal onderdelen van het project past niet in het huidige bestemmingsplan. Er is
daarom een nieuw bestemmingsplan vereist. Dit plan wordt op dit moment voorbereid en
zal in het najaar 2016 als voorontwerp ter inzage worden gelegd. Iedereen heeft op dat
moment de gelegenheid om op het plan te reageren. Wij willen u graag voorafgaand aan
de start van deze procedure verder informeren en nodigen u daarom van harte uit voor een
inloopbijeenkomst op woensdagavond 26 oktober in dorpshuis De Heugte in Nieuw-Balinge.
U kunt tussen 19.30 en 21.30 uur binnenwandelen en u laten informeren over de diverse
onderdelen van de gebiedsontwikkeling. We zien u graag op 26 oktober!
Annemiek Berends (provincie Drenthe)
Ditta Buitenhuis (Natuurmonumenten)
Rinette Ipema (gemeente Midden-Drenthe)
________________________________________________________________________

Afvalinzameling
Ter informatie: De speciale “plastic” zakken die gebruikt kunnen worden voor baby luiers
en incontinentie afval zijn verkrijgbaar in het dorpshuis.
Een doosje met rolletjes afval zakken staat in de hal. U kunt deze gratis meenemen en
deponeren in de speciale afvalbak aan de Haarweg bij de glasbak. Wij hopen dat iedereen
meewerkt het afval zoveel mogelijk te scheiden.
Dorpsblad Kontakt 2016
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Ingezonden verhaal
Heeft u dat nou ook? Dat je helemaal verslingerd raakt aan je huisdier? Op Koningsdag
zijn onze poezen jarig, ze zijn nu één. Ze zijn dus in goed gezelschap, want koninklijk,
prachtig en bijzonder. Vorig jaar, toen onze vorige poezen het tijdelijke met het eeuwige
verwisseld hadden, wat vreselijk was, (ik huil niet zo gauw, maar als ik een geliefd diertje
moet laten inslapen omdat ze zo’n pijn heeft, blijf ik maar tranen met tuiten huilen),
hebben wij, na een lange periode van missen en rouwen, toch op een gegeven moment
heel voorzichtig iets tegen elkaar gezegd in de trant van: -Kleine poesjes?- Uit het asiel?
Na een tijdje zijn we daar heen gegaan en wat een prachtige lieve poezen zagen we!
Vrijwel onmiddellijk verloren we ons hart aan twee kleine broertjes. We wilden ze wel
meteen mee nemen, maar dat mocht helemaal niet. Ze moesten eerst acht weken naar
Geesje, die een poezen-opvanghuis heeft, geweldig, een huis vol. Daar moesten ze eerst
aan de wereld wennen en aan de andere poezen. Wij vonden dat wel lang duren, maar het
was nu eenmaal nodig. Ze kregen toen ook allemaal prikken tegen enge ziektes en na de
afgesproken tijd en nog één belangrijke prik mochten we ze eindelijk meenemen naar huis.
Wat waren ze klein! En mooi! Ze lijken erg op elkaar, de ene is helemaal zwart, zonder één
wit haartje, en de andere helemaal grijs, ook zonder één wit haartje. Heel bijzonder. We
doopten de zwarte Sammie en de
grijze Smokey vanwege zijn
mooie grijze kleur. Het was
meteen al duidelijk dat ze
onafscheidelijk waren, ze deden
alles samen, slapen op één
kussen, innig verstrengeld met de
pootjes om elkaar heen, hollen,
spelen met hun poezenspeelgoed
en de kleinkinderen, zelfs samen
met hen het knikkerspel doen
door om de beurt met hun pootje
de knikker een oplawaaitje te
geven. Overal op en af springen.
Wat ze ook eendrachtig deden,
was met z’n tweetjes boven op de
kapstok plaatsnemen en vanuit
die hoge positie het huiselijk
leven gadeslaan. En ja, en dat
vonden wij minder, de gordijnen in. Maar we konden het hen niet kwalijk nemen want ze
mochten van de dierenarts nog niet naar buiten. Eerst drie maanden binnen blijven en
gecastreerd worden. Wij vonden ze hartstikke lief, maar het was wel druk, ze renden het
hele huis door, met z’n tweetjes, want ze moesten hun energie nu eenmaal kwijt en dat
kon dus niet buiten. En de krabpaal, daar waren ze dol op.
Maar eindelijk was de grote dag daar! Na die lange, lange tijd mochten ze eindelijk naar
buiten! Het schuifje mocht uit het kattenluik en na enig oefenen hadden ze het door en
betraden vol verwondering de grote wijde wereld. Dat ging langzaam en aandachtig, het
zag er uit of ze zich gingen verhouden tot een geheel nieuw fenomeen: de natuur! Ze
roken het gras en de bomen, voelden de wind langs hun kleine oortjes gaan, en wat ze
allemaal wel niet zagen! Kleine beestjes die voor hun voetjes wegkropen, vliegende
vogeltjes en de warme zon! En vergeet de muizen niet. Na een tijdje van wennen aan hun
erf werden ze gebiologeerd door de muizen die ze soms in het struikgewas zagen
scharrelen. Ze groeiden als kool en begonnen enthousiast muizen te vangen, die ze dan
onder luid gekerm aan onze voeten legden. –Dat is nou eenmaal hun natuur-, zeiden we
dan tegen elkaar, want we vonden het zielig voor die kleine bruine veldmuisjes. Gelukkig
vinden ze muizen spannender dan vogeltjes, dat scheelt. Hoe groter onze poesjes werden,
hoe mooier. Prachtig glanzende vachten, slanke lijfjes, een lust voor het oog! En vertel mij
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nooit meer dat poezen niet aan mensen hechten, alleen aan het huis. Van het begin af aan
was Smokey geheel verliefd op het baasje, sprong voortdurend op zijn schoot, legde dan
één pootje tegen zijn borst en hief zijn kopje om hem aanbiddend aan te kijken. Je zou er
jaloers van worden. Maar dat was helemaal niet nodig, want Sammie had zijn hart verpand
aan het vrouwtje. Ik hoefde mijn linkerarm maar uit te strekken en hij kroop eronder en
bleef daar innig tevreden liggen spinnen. Kortom, het zijn de liefste poezen van de wereld.
Op de ochtend van Goede Vrijdag wilden wij naar de kerk gaan. Eerst de poesjes eten
geven en dan weg. Maar in ons huis was het helemaal geen Goede Vrijdag. We vonden
Sammie stilletjes uitgestrekt, voor dood op de mat liggen, met bloed aan zijn koppie en
een poot die er raar bij lag. Wou niet eens drinken, en keek ons ongelukkig aan. Smokey
ook uit zijn doen. We vertrouwden de zaak niet en belden de dierenarts. Mochten meteen
komen met hem om acht uur ’s morgens. Wat bleek: hij was aangereden in het donker van
de nacht, voor ons huis, want hij was ook nog over een hek gekropen en door het luikje
naar binnen. Dat het een aanrijding was geweest, zag de dokter meteen, doordat al zijn
nageltjes er helemaal af waren. Hij had kennelijk geprobeerd zich te verzetten. En er was
iets engs in zijn bekje en hij had een gebroken heup. Moest meteen geopereerd worden.
Dat heeft dokter Marjolein prachtig gedaan. Het vel in zijn bekje weer over de tandjes
getrokken (dat vond ze nog het moeilijkste), en een gedeelte van de kop van zijn heup,
waar de breuk zat, eraf. Wat zaten wij in spanning! We zouden gebeld worden als de
operatie klaar was. Eerlijk gezegd geloofden we niet dat hij dit zou overleven. Marjolein is
een kei, maar de klap was niet misselijk geweest. Toch mochten we ons huppeltje ‘s
avonds héél voorzichtig meenemen in zijn mandje en we beloofden meteen op te bellen als
er iets was. En achterin de auto lag de BENCH. De vreselijke bench. Terwijl ik bibberig met
Sammie op de bank zat, zette het baasje hem in elkaar. Wat een gevaarte. Een ijzeren
kooi van 80 bij 100 met een kattebak erin. En nadat we daar allemaal handdoeken en
zachte lapjes in hadden gelegd, moest ons kleine zwarte hoopje erin. Er zat een deurtje in,
maar dat moest dicht. Hij zat onder de pijnstillers en vond het allemaal wel goed, maar wij
vonden hem angstig stil. Smokey met zijn pootje er tegenaan strijken, maar er kwam niet
veel reactie. Hij snapte er niks van. En allebei wisten ze niet, dat Sammie daar DRIE weken
in moest blijven.
En dat is lang. Heel lang. Na een paar dagen begon onze kleine zwarte poes zich wat beter
te voelen en snapte niet dat hij er niet uit mocht. Maar hij moest rust nemen, niet springen
of andere poezen-dingen doen. Nou, vertel dat maar eens aan je geliefde katje dat je met
zijn helgroene schitterogen smekend aan kijkt. Om de beurt gingen we bij hem op een
krukje zitten, praatten tegen hem, deden stiekem het deurtje open voor een klein aaitje en
gauw weer dicht, anders dacht hij dat hij er uit mocht. Door de pijnstilling begon hij zich al
gauw beter te voelen en dat maakte de gevangenschap natuurlijk nog onbegrijpelijker voor
hem. Smokey miste zijn kameraadje deerlijk en zat vaak lange tijd naast hem met zijn
kopje op de zelfde hoogte als Sam. Op een ochtend troffen we Smokey naast de bench
aan, met een muis in zijn bekje, terwijl hij die met alle macht probeerde door de tralies
naar Sammie te wurmen. Met vereende krachten lukte het tenslotte. En wij zeiden tegen
elkaar: -Dat is nou liefde-.
Na drie lange weken mocht Sammie naar dierenarts Marjolein voor controle. Vol
verwachting namen we hem mee in zijn mandje. Dat was spannend in de wachtkamer!
Eindelijk waren we aan de beurt en wierp Marjolein een kritische blik op onze prachtige
zwarte poes. Het bleef lang stil. Tenslotte zei Marjolein: -Het bevalt me niks. Moet je zien
dat pootje. Hij loopt niet goed. Hij heeft pijn. Enzovoort. En tenslotte: -Het moet over. Ik
ga die hele heupkop eruit halen, want dit werkt niet-. We staarden haar verbijsterd aan.
Maar er was geen ontkomen aan: Sammie moest blijven en wéér geopereerd!
Stilletjes reden we naar huis. Want we wisten het volgende vonnis ook al: Als de operatie
geslaagd was, moest hij wéér 3 weken in de gehate bench. We kwamen thuis met lege
handen en hoe moesten we dat aan Smokey uitleggen? Die liep rusteloos rond en voelde
zich alleen. Nog steeds alleen! Alleen op het slaapkussen, eten, drinken.
Om een lang verhaal niet nog langer te maken: De operatie is geslaagd. Het pootje hing nu
aan zes spiertjes en die moesten sterker worden en dan zou het vast allemaal goed komen.
Dorpsblad Kontakt 2016
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Die tweede operatie slaagde prima door Marjoleins vakmanschap. Maar toen moest ie dus
wéér drie weken in de bench. We wisten ons geen raad, alle vier. Probeerden de moed erin
te houden met lekkere hapjes en veel nabijheid. Maar wat duurde dat lang! Eindeloos. En
hij werd poef-dik door het gebrek aan beweging. Ik zal niet in herhaling vallen over de
volgende drie bench-weken. Maar tenslotte gingen die ook om. En mocht hij weer naar het
controle-bezoek en naar huis! Mét pijnstilling en niet teveel springen! Nou, dat had je
moeten zien. Ze besnuffelden elkaar en vielen toen uitgeput van alle emoties in elkaars
pootjes in slaap. Wat een zaligheid!
En nu? Er lopen hier op het erf twee prachtig glanzende slanke poezen, ze rennen en zitten
elkaar achterna en vieren het leven. Met veel dank aan die fantastische dierenarts
Marjolein.
Gisteravond stonden we samen in een stikdonkere nacht en keken naar een hemel van
zwart fluweel, waar miljarden sterren flonkerden in het uitspansel. En we dachten aan een
zwartfluwelen poesje met twee schitterende helgroene ogen, die met onweerstaanbare
kwetsbaarheid de duisternis in keken.
Ze lagen heerlijk samen te slapen op hun eigen kussen. En dat zijn wij toen ook maar gaan
doen.
Alexandra van’t Veer
________________________________________________________________________

Kunst aan de Vaart
Voor de 10e keer Kunst aan de Vaart in
Assen! Een jubileum! Na het succes van vorig
jaar wordt het ook dit jaar een samenwerking
met Klassiek aan de Vaart. Zaterdag 10 en
zondag 11 september zal er weer volop kunst
te zien zijn aan de Vaart in Assen. Gratis
kunst kijken in prachtige panden en tuinen.
Heerlijk langs de Vaart wandelen. Zomaar binnenlopen bij de luxe huizen en kantoren. En
daar gratis genieten van het beste werk van zestig kunstenaars uit de noordelijke
provincies. Dát is Kunst aan de Vaart. Deze, voor iedereen toegankelijke, kunstroute in
Assen vindt dit jaar plaats op zaterdag 10 en zondag 11 september 2016. Op beide dagen
kunnen bezoekers tussen 11.00 en 17.00 uur genieten van allerlei soorten kunst. Van
schilderijen en beeldhouwwerken tot fotografie en glaskunst. Net als in de vorige edities,
zijn de kunstwerken speciaal voor de gelegenheid verhuisd naar tientallen woonkamers,
kantoorplekken en tuinen aan de Vaart.
De kunstenaars komen grotendeels uit de noordelijke provincies en stellen een kwalitatief
hoogstaande mix van hun werk ten toon. Henja Kerkhof (uit Nieuw-Balinge)
exposeert samen met Hugo Galama in pand nr. 35 Vaart Zuidzijde.
Zaterdag 10 september
11:00 – 17:00 Kunst aan de Vaart; huizen en tuinen zijn open, ensembles spelen
17:00 – 20:00 Muziek op de Markt bij de tafels van de restaurants
20:30 – 22:00 Concert op de markt
Zondag 11 september
11:00 – 17:00 Kunst aan de Vaart, ensembles spelen
10e editie Kunst & Klassiek aan de Vaart Assen
www.kunstaandevaart.nl
www.facebook.nl/kunstaandevaart
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Een interview met… Anneke Oelen
Na 33(!) jaar bestuurslid geweest te zijn van
stichting zomerfeest, vond Anneke het tijd om het
stokje over te dragen. We stelden haar hierover een
aantal vragen:
Hoe ben je 33 jaar geleden in het bestuur van
stichting zomerfeest terecht gekomen?
Ik ben in het bestuur gevraagd door meester Katje,
leerkracht van de christelijke lagere school uit het
dorp. Toen ik in dit bestuur kwam bestond het
voornamelijk uit leerkrachten uit het dorp en enkele
andere mensen. (Onder andere Harm Trip, Hilbert
Prins, Harm Hillinga, Hillechien Hilberink, Jose Post.)
Ik was toen 17 jaar, echt een “jong broekie”
vergeleken bij de rest.
Wat zijn jouw taken geweest?
Ik ben de meeste jaren gewoon lid geweest en de
laatste jaren voorzitter.
Wat is de reden van het stoppen?
Mijn reden dat ik stop? Tja, het is goed dat er
“verjonging “ in een bestuur komt met nieuwe
ideeën. Ik heb er nu lang genoeg in gezeten en een
mix van ervaren bestuursleden die er nu nog inzitten met Koop en Henriette en niet te
vergeten: Jose (zij doet echt heel veel voor ons zomerfeest, zeker een extra compliment
waard vind ik) en wat nieuwe mensen erbij is goed. We hebben aan Jeanet en Ramon als
laatste nieuwkomers ook kunnen zien dat er frisse ideeën op tafel komen en dat ze erg
enthousiast en gemotiveerd zijn.
Wat is er in de afgelopen 33 jaar veranderd aan het Zomerfeest?
Het zomerfeest is begonnen met een hele week feest en dat was ook nog zo toen ik er
instapte 33 jaar geleden. Het was veel groter van opzet, de kermis was groter, het dorp
versierd, groot vuurwerk, enz. Naast ons als stichting zomerfeest organiseerde
het C.C.N.O. het avondprogramma. Het was toen veel drukker met elke avondiets te doen
en op vrijdag twee bands en een optreden van een bekende artiest (Corry Konings, Arie
Ribbens, Henk Wijngaard, The Nits en vele anderen). Ook gingen de dorpsbewoners 33
jaar geleden gemiddeld minder op vakantie en hadden we meer deelname aan onze
georganiseerde activiteiten.
Wat was voor jou een hoogtepunt?
Dingen waar ik zo aan denk was het gezamenlijke eten na de fietstocht, survival,
vuurwerk, themadagen, sprietlopen, varkentjes wroeten, het dorp versierd, kuipsteken,
enz. enz. Maar eigenlijk was elke feestweek een hoogtepunt als alles weer goed was
verlopen zonder ruzie en gedoe want dat was toen meer aan de orde dan nu.
Een ding wat ik persoonlijk geweldig vond was dat ik met de luchtballon mee mocht in de
feestweek, omdat ik toen als enige dame in het bestuur zat.
Is er ook een dieptepunt geweest?
Echte dieptepunten kan ik zo niet bedenken maar wat jammer is voor ons als bestuur, is
dat er steeds strengere regels komen waar door je niet alles meer kunt organiseren wat je
graag wilt. Dit omdat het niet meer te verzekeren is. Bijvoorbeeld het vuurwerk en zo zijn
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er nog meer activiteiten te bedenken. En natuurlijk gooide het weer ook nogal eens roet in
het eten! Maar dat zijn dingen waar je geen invloed op hebt.
Hoe zag jouw afscheid er uit? Ben je in het zonnetje gezet?
Ik ben verrast met een mooi shirt en een bos bloemen.
Heb je ook een opvolger? En heb je nog tips voor hem/haar?
Ik ben voor ik ging stoppen eerst op zoek
gegaan naar een nieuw bestuurslid en dat is
gelukt. Ilse Koekoek neemt plaats in ons bestuur
en ik denk dat dat een hele goede vervangster is
waar we heel blij mee zijn. Geen tips voor Ilse,
het komt vast goed ook zonder tips van mij!
Hoe denk je dat het zomerfeest er over 33 jaar
uitziet?
Ik hoop dat er dan nog een zomerfeest is en dat
ik dan ook nog deelnemer ben en ervan kan
genieten!! Waarschijnlijk geen zeskamp meer
maar fietsen en jeu de boules lukt hoop ik dan
nog wel, haha.
Wil je verder nog iets kwijt?
Ik hoop dat het zomerfeest nog jaren blijft
bestaan omdat dit soort evenementen goed is
voor ons dorp (en dorpshuis) en voor de
saamhorigheid van de bevolking. We moeten het
samen als dorpsbewoners toch doen en als
iedereen er op zijn of haar manier een steentje
aan bij draagt dan houden we ook een mooi en leefbaar dorp!
De redactie van Kontakt dankt Anneke voor haar medewerking en openheid!
Anneke, geniet van je welverdiende ‘pensioen’!
M.
________________________________________________________________________

Stichting Zomerfeest neemt afscheid van Anneke
Oelen Slomp als stichtingslid!
Anneke heeft inmiddels 33 jaar in het bestuur van het
Zomerfeest gezeten en wil kijken wat er verder nog op haar
pad komt.
Uiteraard nemen wij node afscheid van een bestuurslid wat
zo actief en energievol, zich heeft ingezet voor deze club. Maar wij respecteren haar
besluit en danken haar heel hartelijke voor zoveel jaren van 100% inzet.
Ze heeft zelf voor een vervangster gezorgd en we heten dan ook graag welkom in onze
Stichting: Ilse Koekoek.
Anneke heel veel DANK!
Henriëtte, Ramon, Koop, Jeanet, en José
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Oma weet raad…
Krijg je een aangekoekte ovenschaal niet schoon? Dan is dit je
redding!
Dit heb je nodig:
-afwasmiddel
-warm water
-aluminiumfolie
Vul de vieze schaal met een sopje van afwasmiddel en warm water. Om ervoor te zorgen
dat de viezigheid week wordt en daardoor makkelijker kan worden verwijderd laat je de
ovenschaal met het sopje even staan. Neem dan een reep aluminiumfolie en vouw deze
samen tot een balletje. Schrob met dit balletje de ovenschaal schoon. Je zult zien dat de
viezigheid gauw weggaat!

_____________________________________________________________________________________
Peuteropvang in Nieuw-Balinge
Vanaf 29 augustus 2016 zullen de twee schoolbesturen COG Drenthe en Kits Primair een
nieuw aanbod voor peuters, ‘peuteropvang’, verzorgen. De locatie voor de peuteropvang is
Kindcentrum meester Siebering aan de Lijsterstraat 1a, 7983 PK Nieuw-Balinge.
Wilt u uw peuter aanmelden dan kunt u ons bereiken op telefoonnummer 0593 535 101.
U kunt ook een mail sturen naar kinderopvang@kitsprimair.nl. Daarnaast kunt u op de
meester Sieberingschool terecht voor meer informatie over de nieuwe peuteropvang.
________________________________________________________________________
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Hier advertentie Laure de Bie; ‘n Bakkie
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Natuurmonumenten: Werkzaamheden in het veld
In opdracht van Natuurmonumenten werkt de firma Hulzebosch vanaf eind augustus 2016
op twee plaatsen in het Mantingerveld. De eerste locatie betreft een voormalig ven,
noordelijk van het Hullenzand, ten westen van de Hoogeveenseweg. De tweede locatie
betreft voormalig bouwland ten oosten van het Koolveen. Deze twee gebieden richt
Natuurmonumenten in voor de natuur.
Ten noorden van het Hullenzand ligt een voormalig bouwland. Het grootste deel daarvan is
al eerder ingeplant met bos. De lage delen zijn vrijgehouden en niet ingeplant, omdat bij
medewerkers van Natuurmonumenten een vermoeden bestond van de ligging van een
voormalig ven. Dit wordt bevestigd door de historische kaart van 1900. Bij de ontginning
van percelen met vennen was het gebruikelijk om de hoge koppen van de percelen in de
lage delen te schuiven. Hierdoor werden de percelen goed bewerkbaar voor agrarisch
gebruik. Het betreffende perceel is bij Natuurmonumenten bekend als het land van
Hepping. Dit perceel is na de ontginning jaren gebruikt als akkerland, vooral voor de teelt
van aardappels en mais. Na verwerving door Natuurmonumenten is het perceel nog
jarenlang in gebruik geweest als bouwland totdat het plan Koolveen is uitgevoerd.
Natuurmonumenten wil hier weer een ven ontwikkelen met bijbehorende flora en fauna,
zoals heikikker, snavelzegge, witte snavelbies en kleine zonnedauw. In onderstaande
afbeelding is de ligging van het ven zoals dat op historische kaartbeeld is aangetroffen,
aangegeven op recente topografische ondergrond. Het oppervlak van het gearceerde vlak
is 1,2 ha.
Ten oosten van het
Koolveen in NieuwBalinge ligt grasland
dat voorheen in
regulier agrarisch
gebruik was. In
vorige fasen zijn
reeds laagten
ontwikkeld door
afgraven van de
bouwvoor. Deze
maatregel wordt
met name
toegepast om de
fosfaatvoorraad die
is opgebouwd door
bemesting versneld
af te voeren.
Omdat er door het perceel gastrantportleidingen lopen, globaal van noord naar zuid, zijn de
mogelijkheden voor natuurontwikkeling beperkt. De leidingen moeten immers een
gronddek behouden. Daarom wordt van deze percelen de bouwvoor niet overal afgegraven.
Doel van dit project is het ontwikkelen van een heischraal (bloemrijk) grasland met
bijbehorende flora en fauna, zoals divers soorten orchideeën, maanvaren, echte
guldenroede en grote ratelaar en wasplaten (een groep van paddenstoelen).
Dit gebeurt met financiële ondersteuning van de kolencentrale van RWE. Zij hebben de
verplichting op zich genomen om de stikstofuitstoot op de jeneverbes in het Mantingerveld
te compenseren.
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Maak op de deur een
knikkerbaan met wc rollen,
rollen van keukenpapier
en plakband:

Hou je kinderen
zoet voor uren.
Gewoon met tape en
een heleboel autootjes.
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Verhuisbericht
Lieve mensen,
Wat gaat de tijd toch snel. In mei 1999 kochten wij de oude boerderij op de Verlengde
Middenraai 27. Veel weekenden reden we heen en weer tussen Veenendaal en NieuwBalinge. Met de jaarwisseling 1999-2000 namen wij: Simco, Annet en onze 3 zonen Sander
(16), Edwin (14) en Richard (13) onze intrek in de boerderij. Een hele verandering zeker
voor onze jongens. Nieuwe vrienden maken en een heel stuk verder fietsen naar school
dan wat ze gewend waren. Maar complimenten voor de jongens, want klagen deden ze
zelden of nooit.
Zelf hebben we veel geleerd om zo buiten te wonen. In die 17 jaar gebeurt er natuurlijk
heel wat. Hoe ga je om met een burn-out, die je opeens overvalt. Een mini-camping aan
huis met allerlei gasten, waarmee je leuke en minder leuke momenten beleeft. Daarbij zijn
we tot een levend geloof in Jezus Christus gekomen, die ons veel vreugde, liefde, genezing
en bevrijding heeft gebracht en nog steeds brengt. De laatste leuke belevenis op het
terrein was een mooi bruiloftsfeest van onze Edwin en Mellanie rondom de boerderij. Al
met al een mooie tijd, om op terug te kijken.
Ook onze jongens leerden veel van alles wat we meemaakten. Onze Sander ging na een
paar jaar weer terug naar Veenendaal waar hij werk en een vrouw kreeg.
Van Edwin en Richard hebben we 2 mooie schoondochters uit Nieuw-Balinge gekregen.
Ook zijn ze allen al vader en moeder en voelen we ons rijk met alweer 6 kleinkinderen.
Maar eerlijk is eerlijk, groot en buiten wonen brengt ook veel werk met zich mee. In de
beginjaren hielpen de jongens ook lekker mee, maar toen we met zijn tweeën over bleven,
kwam opnieuw het moment van keuzes maken.
We zijn van Drenthe gaan houden en vinden het
heerlijk dat we na de verkoop van onze boerderij
een huisje hebben gekregen in Westerbork. In
augustus gingen we definitief over en hebben we
Nieuw-Balinge verlaten. Een nieuwe fase en stap
in ons leven, met na 17 jaar hier gewoond te
hebben ook wel wat dubbele gevoelens.
We zullen maar zeggen tot ziens.
Simco en Annet van den Bosse
Iemhof 13, 9431 JK Westerbork
Tel.: 0593 723003
________________________________________________________________________

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

Gratis af te halen
20 vierkante meter buxus-struiken. Het moet voor 1 oktober weg zijn.
Dick van’t Veer, Mantingerweg 41
Tel.: 06 52333767
Dorpsblad Kontakt 2016
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Ingezonden door Natuurmonumenten:
Heidekoetjes horen hier
Zestig koeien, negen shetlandpony's, 270 schapen en
negen heidekoetjes beheren en begrazen het
Mantingerveld. Daar kwamen op 4 augustus 2016 nog zes heidekoetjes bij. Deze
verschillende grazers laten elkaar links liggen, maar gezamenlijk helpen zij het
natuurgebied een handje. Hun werk komt de soortenrijkdom ten goede.
Aaibaar zijn ze, klein van stuk, wendbare lichtgewichten die de grond nauwelijks
vertrappen. Heidekoetjes zijn, zo lijkt het, gemaakt voor het Mantingerveld.
Dat lijkt niet alleen zo, het is zo. ,,Heidekoetjes horen van oudsher te grazen op de hei. Ze
passen in een landschap zoals het Mantingerveld'', zegt schaapherder Johan Coelingh (45)
van Natuurmonumenten. Hij kent het Mantingerveld als zijn broekzak. Minimaal eens per
twee dagen is hij er om een kijkje te nemen bij zijn schaapskudde, een kleine honderd
Drentse heideschapen die er hun gang gaan binnen de afrastering. Ze zijn niet alleen. Ze
hebben gezelschap van vee van boeren en buitenlui uit de buurt die zijn aangesloten bij de
Agrarische Natuur Vereniging (ANV). Die werkt samen met Natuurmonumenten om te
verkennen hoe aanwonenden van het Mantingerveld meer betrokken kunnen worden bij de
inrichting van hun achtertuin. Vandaar dat er sinds dit voorjaar bij wijze van experiment
negen shetlandpony's, 60 koeien en 170 schapen uit de buurt op de hei grazen. ,,Aparte
koppeltjes die zelfstandig aan het werk zijn. Natuurlijk tasten ze elkaar even af, maar is
het nieuwe eraf, dan negeren ze elkaar'', zegt Coelingh.
Bovendien loopt er sinds drie jaar een kleine groep heidekoetjes op het Mantingerveld die
zich inmiddels heeft uitgebreid tot negen stuks. Deze zomer kwamen daar zes nieuwe
heidekoetjes bij. ,,Goed voor het Mantingerveld. De grazende dieren zorgen voor variatie in
de begroeiing'', zegt Coelingh.
De keuze voor heidekoetjes is ook cultuur-historisch bepaald. ,,Van oudsher trokken
heidekoetjes in kuddeverband naar de hei. Noodgedwongen, omdat het lekkere gras elders
op was. Zodoende heeft de heidekoe zich door de eeuwen heen aangepast aan de heide.
Zijn spijsvertering werkt bijvoorbeeld langzamer dan die van een melkkoe, zodat hij
genoeg voedingsstoffen haalt uit dat arme voer'', vertelt Coelingh. De heidekoe kan zichzelf
zomer en winter in de buitenlucht handhaven en heeft geen hulp nodig als hij een kalf
krijgt.
Zijn aanwezigheid doet het Mantingerveld goed, omdat de heidekoe het hele jaar door
graast wat de grond schraler en schraler maakt - precies de juiste bodem voor stekelbrem,
valkruid, veenpluis, zonnedauw en klokjesgentiaan. Bovendien houden ze het landschap
open omdat ze ook het jonge loofhout eten.
Hij weet waarover hij het heeft. Al van kleins af aan was hij waar de schaapherder van
Ruinen was. Coelingh groeide op in Ruinen en de schaapskudde had aantrekkingskracht op
hem. ,,Ik denk dat ik vanaf mijn achtste met de herder mee ging het veld op. Ik vond dat
leuk. De hond erbij, het vrije veld, alles wat je zag en wat de schaapherder daarover wist
te vertellen. Waar de zwarte sterntjes broedden, waar de korhoenders zaten, welk spoor
duidde op een vos. Fascinerend.''
Toen hij wat ouder werd, gaf de schaapherder hem steeds meer verantwoordelijkheid. Zo
kon Coelingh al jong schapen scheren, durfde hij het aan om met de kudde de hei op te
gaan en wist hij wat hem te doen stond als een schaap moest lammeren. Een
jongensdroom ging in vervulling toen hij op z'n zeventiende schaapherder kon worden van
een nieuwe kudde in Dwingeloo, waarmee hij de jongste schaapherder van het land was.
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Die kudde van Natuurmonumenten op de Dwingelderveld hoedt hij nog steeds. Daarnaast
houdt hij toezicht op de kudde die zelfstandig dwaalt over het Mantingerveld, een gebied
dat varieert van open zand tot venige laagten, van dicht bos tot vergezichten. ,,De
begroeiing is heel wisselend, maar heidegrond is het hoofdbestanddeel. Op die heide
groeien door de begrazing allerlei soorten plantjes'', zegt Coelingh. Zonnedauw
bijvoorbeeld, klokjesgentiaan, stekelbrem en valkruid.
Hij gaat terug in de tijd. Het Mantingerveld is vanaf de jaren dertig in de vorige eeuw een
ontginningsgebied geweest dat geschikt werd gemaakt voor de landbouw. Dat werd in
1962 een halt toegeroepen. De ontginningsdrang had weinig heel gelaten van het
heidegebied en de intensieve landbouw in de jaren erna deed de overgebleven
heidegebiedjes ook geen goed. Ze stonden los van elkaar waardoor geen uitwisseling van
plantjes en dieren plaatsvond. Vanaf de jaren tachtig begon Natuurmonumenten het tij te
keren. Om alle losse heidegebieden weer aaneengesloten te krijgen, heeft zij
tussenliggende stukken land van boeren aangekocht, zodat er weer een Mantingerveld van
weleer ontstaat.
Natuurmonumenten liet de boerengrond afgraven om de van oudsher arme grond met
heidebegroeiing terug te krijgen. Heidegrond vaart wel bij schraalheid die wordt verkregen
door plaggen en branden, wat niet veel meer voorkomt omdat het arbeidsintensief is en
niet altijd kan. Maaien gebeurt ook veel, maar het Mantingerveld wordt bovenal beheerd
door grazers. ,,De schapen, koeien en paarden zorgen ervoor dat het een half natuurlijk
landschap is, waar veel heide in voor komt'', zegt Coelingh.
De begrazing door schapen en heidekoetjes past bij de begrazing door het vee van
aanwonenden. Natuurmonumenten werkt hiervoor samen met de Agrarische
Natuurvereniging (ANV) die 250 hectare van het Mantingerveld beheert met eigen vee.
,,Zestig koeien, negen pony's en 90 schapen'', zegt biologisch boer Jaap Boer (55) uit
Garminge. Hij spreekt namens dertig omwonenden van het Mantingerveld als hij zegt dat
gebiedsvreemde dieren als Schotse Hooglanders er niet horen. ,,Wij vinden dat het gebied
beheerd moet worden door dieren van de lokale bevolking. Schapen en pony's laten we
er het hele jaar grazen, koeien van 1 mei tot 1 november.''
Het is een proef, zegt
hij en tot nu toe vindt
hij het prima gaan.
Het Mantingerveld
gemaakt door grazers,
zogezegd. ,,De
bedoeling is dat onze
dieren ervoor zorgen
dat het een
heidegebied blijft. Als
je niks doet is het er
binnen vijf jaar een
bos. Onze beesten
bestrijden de groei
van struiken, berken
en wilgen. We zullen
zien hoe het verder
gaat. Nu is er volop te
eten, maar misschien
blijkt verderop in het
jaar dat we meer of
juist minder dieren moeten inschakelen.''
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Zomerfeest 2016 weer gezellig en geslaagd!
We zijn sportief begonnen met een zeer geslaagde obstakelrun! Meer
dan 180 deelnemers en wat was het na afloop super gezellig op het
volle terras. Alleen maar complimenten voor het survivalteam, die in
zo’n korte tijd nog “schakelden” om een alternatief in elkaar te zetten, omdat er voor de
survival te weinig deelnemers waren. Een geweldig nieuw onderdeel wat voor 100 % in de
smaak viel bij de deelnemers.
Crew survival bedankt voor jullie inzet, TOPPERS!
Ook voor het Zomerfeest kwamen de complimenten binnen voor het snelle alternatief op
de openingsmiddag met de optocht. Het regende gestaag maar je werd er écht nat van,
dus met de hele optocht door de grote zaal. De trommellaars voorop en mooi rondjes lopen
voor het publiek langs het luchtkussen naar binnen en het feest kon beginnen. We hadden
het ons anders voorgesteld met een prachtig versierd terras, een heus zandstrand een
cocktailbar enzovoort. Helaas, maar o zo gezellig was het in de grote zaal en in de hal waar
heerlijk geknutseld werd aan allerlei zomer creativiteit. Dat is “onze” Jacqueline wel
toevertrouwd. En waar de kinderen na het maken van een schitterend cocktailglas, een
heerlijk drankje konden krijgen in het café waar snel een cocktailbar in samenwerking met
het JOGG in gereedheid was gebracht! Bedankt Hilde en Denise voor de organisatie in
deze.
Prijswinnaars optocht:
1 ste prijs - Evan en Demi Blok
2de prijs – Kevin en Melvin Pol
3de prijs – Amber Mulderij
Aanmoedigingsprijs - Noëlle Sok
Wedstrijd ananas eten:
Gedeelde 1ste plaats Romy Oelen en Janiek Koekoek: ieder 22 schijven!
Boven de 16 Dames 1ste Gea Kist Slomp: 22 schijven
Heren 1ste Wiljo Slomp: 36 schijven.
De Bonte avond was rijk gevuld met super leuke optredens.
Des te moeilijker voor de jury maar de prijswinnaars zijn:
1ste prijs Sister act – Volleybal en zo!
2de prijs Liever te dik in de kist… - Groep Wiljo
3de prijs Denise en Iris – Girls just wanna have fun.
Basis tot 16 jaar:
Spice Girls – Claudia, Robin, Sara, Saskia en Ellen.
Aanmoedigingsprijs: Demi, Dominique en Sophie.
Donderdag:
Hutten bouwen in de bewegingstuin, mooie groep kinderen leuke hutten waar ze de hele
week nog plezier van hebben gehad. Zo was ook het zandterras in de loop van de week
een gezellige speelplaats voor de kinderen! Een live optreden van Ilse en Robin maakte het
geheel compleet.
1ste prijs mooiste hut: Ruben, Leandro, Marcel, Delano en Denzel!
2de prijs de hut van Aljan en Bart, Ruben Schonewille en de kinderen van Trigt.
Omdat Richard vanwege zijn werk nog niet een exact tijdstip kon aangeven, was het niet
voor iedereen duidelijk of het wel doorging. Wel jammer voor Richard die stond er wel.
Maar hij en wij begrepen het wel, jammer volgend keer beter!
Klaverjassen:
1ste
Kees van Eyk
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5.750
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2de
Ronnie Bisschop
de
3
Ronald Wobben
Poedelprijs Henk IJmker

5.436
5.103
3.842

De spooktocht zat volgens de deelnemers goed in elkaar en was lekker spannend. Super
bedankt team SPOOKTOCHT!
Vrijdag:
Soep inleveren en lekker op het fietsje met elkaar.
Altijd een goed bezocht onderdeel van het zomerfeest, ook nu weer.
Na het fietsen kon Sander Vos van de Ierse Pub te Westerbork de Beste Soepkoker van
Nieuw–Balinge bekend maken! Hij had over elke ingebrachte soep een oordeel en
uiteindelijk bleek dat voor hem de lekkerste soep was gemaakt door Gea Kist-Slomp
(mosterdsoep). Ze kreeg een envelop met inhoud maar het belangrijkste: de eeuwige roem
en een schort waarop staat: DE BESTE SOEPKOKER VAN NIEUW–BALINGE 2016.
En al die pannen soep waren met een broodje erbij zo leeg, gezellig dat samen proeven en
eten na zo’n leuke fietstocht!
Het ouderwetse spuitvoetbal trok toch ook weer behoorlijk belangstelling. Met dank aan
wat brandweermensen die dit voor ons wilden realiseren. De ballenrace verliep wat
moeilijker dan ingeschat was. Maar uiteindelijk lukte het toch een bal de winnaar te laten
zijn en dat was de bal van Gea Kist-Slomp die zich goed heeft ingezet en een beetje het
“geluk” mee had deze week, alsnog gefeliciteerd Gea!
Zaterdag:
Jeu de boules, een gezellig toernooi met behoorlijk wat deelnemers en twee banen.
Uiteindelijk werden Harm en Geert de kampioenen!
ZESKAMP altijd weer een onderdeel waar de deelnemers niet ontbreken. Deze keer weer
eens door het dorp, wat als kijker en deelnemers erg op prijs gesteld werd. De kinderen
hebben als prijsje allemaal een patatje gekregen!
Eerste werd het team van Iris Kats.
Het VISSEN op de woensdagmorgen was de organisatie en de deelnemers prima bevallen
zo wij hoorden. Behoorlijk wat koppels hebben zich weer vermaakt en vis gevangen!
1ste Gerjan en Dany
2480
de
2 Melvin en Jarno
1440
3de Jonathan en Jesse
1200
Met onze dank aan Roelof Koekoek en de visvereniging!
Bij de gratis verloting lijstcollecte hebben we de volgende winnende namen getrokken:
Martin Pol, M. Kuik, H. Edens, H.J. Prins en Annemarie Jonkers.
Al met al dus weer een geslaagd gezellig en sportief zomerfeest waarvoor we iedereen die
een steentje heeft bijgedragen weer heel hartelijk danken. Zonder jullie is het onmogelijk
een goed georganiseerd feest te maken! Daarbij zijn onze adverteerders en onze trouwe
sponsor Bouwbedrijf Hilberink van onschatbare waarde! En onze dank gaat ook zeker uit
naar de medewerkers van de gemeente Midden-Drenthe, het meedenken, advies, verlenen
van vergunningen, aanleveren van materialen, afzethekken, zand, dranghekken enzovoort.
Zonder deze medewerking is een zomerfeest anno 2016 met al die strenge regels en
risico’s die uitgesloten moeten worden, bijna onmogelijk te realiseren in een klein dorpje
als het onze!
DANK – DANK – DANK voor al jullie medewerking!
St. Zomerfeest
i.o José Post
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Activiteitenkalender september / oktober / november

SEPTEMBER
17 september

Oud papier

17 september

Dansavond de Heugte

20 september

Ons cluppie – Leefstijlavond

24 september

Bingo de Heugte

OKTOBER
15 oktober

Dansavond de Heugte

26 oktober

Informatiebijeenkomst gebiedsontwikkeling
Nieuw-Balinge

29 oktober

Bingo de Heugte

NOVEMBER
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5 november

Natuurwerkdag ijsbaan

12 november

Oud papier

19 november

Dansavond de Heugte

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

11 september 9.30 uur
(HA)
14.30 uur
18 september 9.30 uur
14.30 uur
25 september 9.30 uur
14.30 uur
2 oktober
9.30 uur
14.30 uur

11 sept. 10.00u: ds. M. Noorderijk
19.00u: ds. J. Boer (Ermelo)
18 sept. 10.00u: ds. H. Markus (Putten)
19.00u: ds. D.J.W. Kok (Oldebroek)
25 sept. 10.00u: dhr. G.G. Schakelaar (Wapenveld)
15.00u: ds. M. Noorderijk
Opening winterwerk
2 okt.
10.00u: ds. M. Noorderijk
15.00u: ds. H.G. v.d. Ziel (Ooltgensplaat)
9 okt.
10.00u: ds. E. v.d. Noort (Emst)
15.00u: ds. M. Noorderijk
16 okt. 10.00u: ds. M. Noorderijk
15.00u: ds. G.H. Koppelman (Wapenveld)

Ds. H. de Graaf
Ds.
Ds.
Ds.
Ds.
Ds.
Ds.
Ds.

H. de Graaf
R. Kok
R. Kok
G. van de Groep
G. van de Groep
D. v.d. Zwaag
D. v.d. Zwaag

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

• 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

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
07-09 GROEN
14-09 GRIJS
21-09 GROEN
28-09 GRIJS

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

05-10 GROEN
12-10 GRIJS
18-10 ORANJE
19-10 GROEN
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Oud Papier
Oud papier wordt opgehaald door de Mr.
Sieberingschool op 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

40

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!

Dorpsblad Kontakt 2016

