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JUNI 2017    49ste JAARGANG, NR. 6    
 

 
Colofon 

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

Mellanie van den Bosse (06) 28 99 16 80 
 

Kopijadres 
E-mailadres  : redactiekontakt@outlook.com 

Postadres  : Verlengde Middenraai 53a 
     7938 PA Nieuw-Balinge 
 

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

 
IBAN nummer 
NL78 RABO 0369 4004 53 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Voorwoord 
 

 

 
 
In deze editie van Kontakt leest u 

onder andere: 
 
De rijdende popschool houdt een 

crowdfundingsactie!  
 

In mei de high beer gemist? Ga in 
juni! 
 

Studio Tyara kondigt haar vakantie 
aan. 

 
De oplossing van het raadsel en 
weer een nieuwe om uw hersens 

over te breken. 
 

Er wordt een gezondheidsmarkt 
georganiseerd. 

 
Een uitnodiging voor ‘peuterpret’. 
 

Doet u mee met het pokertoernooi? 
 

Een verslag van de schoolreisjes en 
het kamp van de meester 
Sieberingschool. 

 
Staan de data van de 

wandel4daagse al in uw agenda? 
 
Een lekker recept van dit seizoen. 

 
Een verhaal van Alexandra. 

 
Weer een overzicht van de 
activiteiten op de agenda! 

 
 

…en nog veel meer! 
 
 

We wensen u veel leesplezier! 
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Het raadselspel 
 

De oplossing van het raadsel in 

de mei editie van Kontakt is: 
 
De dokters zijn vrouwen. 

 
De winnaar van deze maand is: 

Rinske Jagt! 
 
Rinske, de prijs komt snel jouw 

kant op! 
 

 
 
 

De prijsvraag van de maand juni luidt als volgt: 

 

 
 

Dus: hoeveel gaten zitten er in dit shirt? 

 
Stuur uw antwoord in voor 21 juni 2017! 

 

 
Het antwoord op de prijsvraag kunt u mailen naar: redactiekontakt@outlook.com of 
inleveren op 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! 

 

 

 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjIita-urXTAhUHZFAKHUT0DaEQjRwIBw&url=http://viralmag.nl/8-onmogelijk-raadsels-waar-je-hersens-van-gaan-kraken&psig=AFQjCNGj-wSRdSPXffmX2puG-aekq-y7Gg&ust=1492860840264756
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Uit het archief: September 1976 
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*Peuterpret* 
‘We gaan rennen, springen, klauteren en zingen. 

Rollen, balanceren en heel veel liedjes leren.’ 

 
Vanaf 30 mei organiseren we wekelijks in de gymzaal een leuke activiteit voor kinderen 

van 2 tot 4 jaar: Peuterpret! 

 
Een uurtje plezier met elkaar, op een speelse en ongedwongen manier.  
Waarbij het 1 op 1 contact tussen kind en (groot)ouder centraal staat. 

 
Peuterpret staat onder begeleiding van Hilde Wielink. 
De deur (van de gymzaal) staat open vanaf 8.30 uur en we beginnen om 8.45 uur. 

 
De lessen van 30 mei en 6 juni zijn gratis.  

Opgeven is niet nodig, dus kom gewoon kijken! 
Vanaf 13 juni zijn de kosten € 2,50 per les.  
 

Is je kindje nog geen 2, maar wil je het graag proberen? Kom dan gerust langs. 
Tussentijds pauzeren of stoppen is geen enkel probleem. 

 
We zien jullie graag! 
 

Groetjes, 
Hiske (06 20022251) en Alet (06 46260114) 

___________________________________________________________ 

 
Felicitatiepagina 

 
Niels Strijker wordt op 29 juni 4 jaar!  
Ryan Strijker wordt op 10 juni 1 jaar! 

Anouk Strijker wordt op 5 juli 2 jaar!  
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Recept: Couscoussalade met raapstelen 
 
Ingrediënten 
1 sinaasappel (schoongeboend)  
½ groentebouillontablet 
300 g couscous 

240 g zwarte olijven zonder pit (potje, uitgelekt) 
6 el extra vierge olijfolie 
1 el ras el hanout (specerijenmengsel, blikje 80 g) 

250 g romaatjes 
2 bosjes raapstelen 

1 limoen 
200 g Griekse feta 
 

Rasp de oranje schil van de sinaasappel en pers de vrucht uit. Vul het sap aan met water 
tot 350 ml en breng met het bouillontablet aan de kook. Doe de couscous en het 

sinaasappelrasp in een ruime schaal en schenk de bouillon erover. Roer door en laat 10 
min. staan. 

 
Laat de olijven uitlekken. Roer de couscous los met een vork. Roer de olie, olijven en ras el 
hanout door de couscous. Breng de couscous op smaak met peper en eventueel zout. 
 

Halveer de romaatjes en snijd de raapstelen grof. Schep de romaatjes en raapstelen door 
de couscous. Snijd de limoen in partjes. Verkruimel de feta erover en serveer met de 

limoen. 

 
Variatietip: 
In plaats van raapstelen kun je ook pittige rucola gebruiken. 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Droge worstenactie Dorcas 
 
Tijdens de huis-aan-huis verkoop van drogeworsten in 
Noordscheschut, Nieuweroord en Nieuw-Balinge t.b.v. het 

kinderproject “Kinderontwikkeling in Oost-Europa en Afrika” 
mochten we weer uw enthousiaste betrokkenheid ervaren. 

 
De opbrengst: € 1.162,80. In dit bedrag zijn ook de giften verwerkt van inwoners die geen 
belangstelling hadden voor de worst maar wel dit project wilden steunen. 

 
Allen hartelijk dank voor het slagen van deze actie! 

 
Mocht u alsnog dit project willen steunen dan kan dat het hele jaar door op rek.nr. NL26 
INGB 0007132544 t.n.v. Werkgroep Dorcas, v.d. Sluisweg 1 Noordscheschut. 

 
Hierbij vermelden wij nog dat mobiele telefoons, kleding, schoeisel, linnengoed en dekens 
altijd van harte welkom zijn bij de Dorcas winkel aan het Haagje te Hoogeveen. Hier wordt 

ook huisraad ingezameld. Op maandag en woensdag is de winkel gesloten. Ook bij de fam. 
Koster, van Marleweg 15 in Noordscheschut tel. 0528342964 kunt u uw kleding inleveren. 

Alle spullen moeten schoon en heel zijn en in stevige plasticzakken of dozen worden 
aangeleverd. Er kunnen geen spullen meer worden ingeleverd bij Sjoukje Dijkstra te 
Nieuw-Balinge. 

 
Werkgroep Dorcas 
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Vrijdagavond eten bij Bi’j Oons 
 
Dag iedereen! 

 
Na een koud begin van het voorjaar is het mooie weer gelukkig 
weer begonnen en dat merken we! Ons terras stroomt 
geleidelijk aan lekker vol met wandelaars, fietsers en andere 

bezoekers. De zelfgebakken appeltaart en koffie vinden gretig 
aftrek en nu de temperaturen omhoog gaan krijgen mensen ook weer trek in lekker 

(schep)ijs! 

 
Afgelopen maand zijn we benaderd door La Venezia, een ijsfabrikant die bekend staat om 

zijn ambachtelijke kwaliteit ijs. Om u een nog beter ijsje te kunnen serveren, hebben we 
besloten om dit ijs, met veel verschillende smaken, in ons assortiment op te nemen.  Ook 
kunnen we hier heerlijke sorbets mee maken! De verwachting is dat de machine na de 

Pinksteren klaar is voor gebruik, maar dit zullen we natuurlijk op tijd vermelden op 
Facebook. 

 
Dan nu nog het menu voor de maand juni: 

 

 
Lijkt dit menu u wat en wilt u op vrijdagavond om 18:00 uur aanschuiven?! Meldt u zich 
dan de donderdag ervoor aan via Facebook of bel even met 06-25390885. 

 
Vriendelijke groet, 
Jan en Aukje         

________________________________________________________________________     

 

Studio Tyara  
 
De praktijk voor Neuromusculaire Triggerpoint Therapie en 

schoonheidsverzorging is i.v.m. zomervakantie gesloten vanaf 29-
07-2017 tot 20-08-2017. De praktijk is alleen via mail te bereiken 

voor vragen en/of e-consult via nettyzilver@gmail.com 
 

We wensen iedereen een fijne vakantie en tot ziens.  

Groetjes Netty 
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Uitslag verloting zomerfeest 

 
Namens de Stichting Zomerfeest, iedereen hartelijk bedankt als 

lotenverkoper en natuurlijk ook onze dank aan alle lotenkopers. 
Hierdoor kunnen we voor onze kinderen weer een dag met extra 
vermaak invullen tijdens het zomerfeest 2017! 

1e prijs - € 75,=   Bart van Aalderen 

2e prijs - € 50,=   Wietske Pol 
3e prijs - € 25,=   Evelien Sok jr. 

Bloemsetje    S. Kroezen 
Bloemsetje    Inge Wielink 
Plant roos    Thijs Jagt 

Plant roos    Jan Schut 
Snoep pakket   Ge Sok 

Nootjes pakket   Koert Sok 
Nootjes pakket   R. Koekoek 
Nootjes pakket   Vermeer 

Snoeppakket   H. Prins 
Snoep pakket   G. Strijker 

Snoep pakket   Kleine 
Tulband cake   Dhr. Schut 

Tulband cake   Tineke Kleine 
Bonbons    Homme Prins 
Bonbons    R. van Egten 

Bonbons    Mevr. Sok 
Nootjes pakket   Aukje Slomp 

Appeltaart    Meijer (sponsor Jumbo Beilen) 
Appeltaart    Hoogendoorn (sponsor Jumbo Beilen) 
Appeltaart    Kloosterman (sponsor Jumbo Beilen) 

Appeltaart    Pennekamp (sponsor Jumbo Beilen) 
Appeltaart    Schrotenboer (sponsor Jumbo Beilen) 

________________________________________________________________________ 

 

Belangrijk bericht aan de bewoners van Nieuw-Balinge m.b.t. oud papier 

Door de nieuwe manier van ophalen van het oud papier zijn vrijwilligers langer bezig op de 

zaterdagen. Daarnaast zijn er weinig vrijwilligers bereid om op de zaterdag te helpen. 
Daarom hebben we besloten om het ophalen te verplaatsen naar de woensdagavond. Door 

dan met 2 vrachtwagens te werken zijn de vrijwilligers minder lang bezig. We hopen op 
deze wijze op meer vrijwilligers en een snellere manier van werken. Op 13 mei werd er nog 
gewoon op de zaterdag oud papier opgehaald. De data daarna komen te vervallen (8 juli, 

23 september en 18 november). De nieuwe data zijn: 5 juli, 20 september en 15 
november. We komen dan vanaf 18.30 uur bij u langs. We hopen op veel oud papier, wat 

ten behoeve komt van de kinderen van de meester Sieberingschool.  
 
Wilt u ons als vrijwilliger helpen, neem dan contact op met Marleen Pol via 

telefoonnummer: 06 30377345. 

We willen u vragen om de containers (oud papier) met de handvatten naar de straat te 
zetten. Dat is net andersom dan u gewend bent. Voor de vrijwilligers werkt dit makkelijker. 
 
Alvast bedankt! 
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Een interview met…  
 

Jonné en Alexandra Huizenga 
 
Op een lenteavond in mei werden we ontvangen aan de Verlengde Middenraai 27. Van 

achter het hek werden we begroet door een New Foundlander en een Sint Bernhard van 
samen 135 kg. We werden nieuwsgierig bekeken door een tweetal paarden en later 
hoorden we dat er ook nog twee poezen op de boerderij woonachtig zijn. Hun baasjes 

Jonné en Alexandra Huizenga kochten in april 2016 de boerderij van de familie van den 
Bosse. Inmiddels zijn ze gesetteld en stellen ze zich graag voor aan het dorp. 

Jonné is 43 jaar en geboren in Leusden en heeft hier vrijwel altijd gewoond op een periode 
in Duitsland en Hillegom na. Sinds 2010 heeft hij een eigen klusbedrijf en samen met zijn 
vrouw Alexandra bouwt hij daarnaast hindernissen voor de paardensport. Dit zijn geen 

standaard springhindernissen, maar speelse hindernissen, zoals het openen van een hek, 
het rinkelen van een bel en het lopen over een brug. Ze zijn nu bijvoorbeeld bezig met een 

grote opdracht om hindernissen te maken voor meervoudig gehandicapten, waar ze met 
maar ook zonder een paard gebruik van kunnen maken. 
 

Alexandra (Alex voor intimi) is 38 jaar en geboren in Heemstede. Vanaf haar zesde is 
paardrijden haar grote passie. Ze is instructrice in de paardensport. Ze geeft les op locatie, 

en heeft inmiddels hier in de omgeving ook een klantenbestand opgebouwd. Ook deinst 
Alexandra niet terug voor het kluswerk van Jonné. Als hij een klus heeft in het land en een 

paar handen tekort komt, gaat Alexandra mee om bijvoorbeeld het schilderwerk te doen of 
te helpen met slopen.  
 

Alexandra en Jonné woonden in een rijtjeswoning in Leusden, onder de rook van 
Amersfoort. Ze droomden al lange tijd van een eigen boerderij. In de zomer van 2015 

kwamen ze terug van vakantie en besloten ze om hun eigen woning te koop te zetten. Hun 
woning werd verkocht en op Funda zijn ze toen gaan zoeken, met een lichte voorkeur voor 
de regio Drenthe. Ze waren enthousiast over de boerderij aan de Verlengde Middenraai, 

maar kregen van de makelaar te horen dat de woning al onder voorbehoud verkocht was. 
Na een paar dagen hoorden ze dat de koop toch niet door ging. Ze planden een 

bezichtiging en waren meteen ‘verkocht’. Op 7 april 2016 vond de sleuteloverdracht plaats. 
Die middag zetten ze hun bed in elkaar en ze zijn er niet meer weg gegaan.  
 

Ze zijn direct bezig gegaan om alles voor de paarden in orde te maken, zodat die op 1 mei 
2016 naar Nieuw-Balinge konden komen. Na de bouwvak in 2016 is het dak volledig 

vernieuwd. Inmiddels is er volop geïsoleerd, is het woongedeelte al flink onder handen 
genomen en prijkt er een prachtige keuken met vrijstaand eiland. Hier kan Jonné naar 
hartenlust koken, iets wat hij graag doet.  

 
Jonné en Alexandra zijn inmiddels al aardig op de hoogte van de geschiedenis van de 

woning. Van de buurvrouw kregen ze het boek ‘op de rand van veen en zand’, waarin het 
één en ander duidelijk werd over de oorsprong. De boerderij zou rond 1900 gebouwd zijn 
en de oudste nog bestaande woning van ons dorp zijn.  

 
Hoewel ze zich niet heel veel in het dorpsgebeuren mengen, voelt het stel zich erg op hun 

plek in het dorp. Ze hebben leuk contact met de buren. Er is een WhatsApp groep en als er 
gesloopt of in de tuin gewerkt moet worden, is één berichtje op de groepsapp genoeg voor 
een heel peloton aan werklustige buren. Ook gaan Alexandra en Jonné regelmatig eten bij 

Bi’j Oons op de vrijdagavond, waar ze ook leuke mensen hebben leren kennen. Ze geven 
aan niet veel te missen in het dorp qua voorzieningen. Een supermarktje zou soms handig 

zijn, maar Jonné is veel onderweg en dus altijd in de gelegenheid om even langs de 
supermarkt te gaan, als Alexandra hem belt als er iets nodig is. 
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In en om de boerderij is al veel werk verzet, maar er is ook nog veel te doen. Alexandra 
noemt het hun ‘tienjarenplan’. Naast het klussen, neemt hun beider werk ook veel tijd in 

beslag. Het bedrijf van Jonné heet ‘Multi-J’ en kan je inschakelen voor alle werkzaamheden 
in en om het huis en bedrijfsgebouwen (behalve stucwerk). Op www.multi-j.nl kan je 

Jonné’s gegevens vinden, mocht je een klus voor hem hebben. Op de website 
www.trailhindernissen.nl is alle informatie te vinden over de hindernissen die ze bouwen 

voor de paardensport. De tak van sport waarin Alexandra actief is heet ‘working equitation’ 
en is afkomstig uit de regio Spanje en Portugal. In Nederland is het nog niet erg bekend en 
bestaat het nu ruim 4 jaar. De insteek is het opleiden van het paard. Alexandra doet ook 

mee aan wedstrijden. Een wedstrijd bestaat uit een dressuurproef, een 
vaardigheidsparcours op stijl en op snelheid en het drijven van koeien. Daarnaast geeft 

Alexandra, zoals we al schreven, ook paardrijles. Er is nog ruimte voor kinderen en 
volwassenen. Een voorwaarde is wel dat je over een eigen paard beschikt. 
 

Na een heerlijk kopje thee zijn we nog even rondgeleid door de boerderij en hebben we 
met eigen ogen kunnen zien dat er al veel werk verzet is! We wensen Alexandra en Jonné 

nog veel succes met het verder verbouwen van de boerderij en we danken ze heel hartelijk 
voor het warme ontvangst en hun medewerking aan dit interview! 
 

R. & M.  
 
 
 
 

 



14 Dorpsblad Kontakt 2017 

 

Een luchtfoto van Nieuw-Balinge uit 1976 
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Bericht van de wandel 4 daagse 
 
Hallo allemaal, 

 
De wandel 4 daagse wordt gehouden van 13 t/m 16 juni. Reserveer 
deze datum alvast en loop gezellig mee! Wij hopen natuurlijk weer 

op een groot aantal deelnemers. Neem gerust je familie, buren, 
vrienden en kennissen mee of misschien wil je wel meedoen met je 

sportteam of verenigingsgroepje. Het kan allemaal, het is immers 
een activiteit voor jong en oud! 
 

Er kan gestart worden vanaf 18.00 uur bij de meester Sieberingschool. 

 
Deelname: 3 euro p.p./met medaille. 1 euro p.p./zonder medaille. 

 
Er kan gekozen worden uit een korte of een lange route. 

 
Graag maken we er samen een gezellig evenement van en zien u allen hopelijk aan de 

start verschijnen. 

 
Groeten,  

 
Het wandel 4 daagse team 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Aankondiging pokertoernooi de Heugte 

 

 



18 Dorpsblad Kontakt 2017 

 

Ingezonden verhaal 
 
Zwanger 

 
Zoals in Leiden de Boerhaavelaan waar we als studentenechtpaar woonden,  vrijwel 
meteen de Baarhoevelaan heette, vanwege het enorme aantal kinderen dat daar geboren 

werd, werd de wijk Beekweide in Geldrop, waar we naar toe verhuisden, onmiddellijk 
omgedoopt tot Kweekweide. Het ritselde er van de kinderen, wat natuurlijk voor al die 

pukkies reuze gezellig was, maar ook voor de ouders, want we waren allemaal jong met 
kinderen. Mijn buurvrouw Clary werd een goede vriendin waarmee ik nog steeds contact 
heb. Onze kinderen hadden ongeveer dezelfde leeftijd en we liepen in en uit bij elkaar. 

Daar werd de jongste geboren, een nakomertje, en wat een zaligheid was dat, een baby in 
een huis met een tuin, een eigen zandbak waar niemand iets van haar afpakte. Dat was 

wel even anders dan in Leiden, waar in de flats TACHTIG kinderen onder de twaalf 
woonden, en maar TWEE kleine zandbakken waren voor allemaal. Het was altijd oorlog 
tussen massa’s gefrustreerde kinderen, die elkaar te lijf gingen met hun emmertjes en 

schepjes. De moeders zaten er minstens zo gefrustreerd bij, als het niet was uit angst dat 
hun kind een gat in z’n hoofd kreeg, dan wel om het eeuwige op-het-bankje-erbij-moeten-

zitten. Want dat kon niet anders, doordat er langs de flats een levensgevaarlijke 
afwateringssloot lag, waar iedereen doodsbang voor was. Helaas wás er al eens een kind 
verdronken, het zoontje van de dierenarts. Eindeloos heb ik brieven geschreven, 

gemeenteraadsvergaderingen bijgewoond, enzovoort. Steeds met het zelfde dringende 
verzoek: een hek om de flats; en er werd van alles beloofd, maar niets gedaan. Stukken in 

de krant, niets hielp. Toen we naar Geldrop verhuisden kwam er ineens een omheining; wij 
hadden er niets meer aan, maar een heleboel anderen gelukkig wel. 
 

Maar goed, we waren nu in Geldrop, er was behalve een 
echt huis een goede baan, we hoefden niet meer op het 

eind van de maand bij kennissen en vrienden te gaan 
leuren om lege flessen die we bij de Spar konden 

inwisselen vanwege het statiegeld, kortom: de armoe 
was voorbij. De kinderen liepen almaar naar buiten en 
weer naar binnen en vice versa, in een eindeloze 

herhaling, gewoon, we waren op de grond! Dat was wel 
wat anders dan acht betonnen trappen zonder lift! Mijn 

middelste kind, toch altijd nogal een haantje de voorste, 
zorgde op een ouderavond-met-kinderen van de 
kleuterschool voor enige hilariteit. We stonden met z’n 

allen in een grote kring, met de juf in het midden. En 
toen die net haar praatje wilde beginnen, rende mijn kind 

met een noodvaart naar de juf, begon een dansje, met 
één been naar voren gestrekt en zong luidkeels het 
volgende lied: ”mijn moeder heeft een kindje in de buik, 

mijn moeder heeft een kindje in de buik, mijn moeder…,” 
waarna ze vliegensvlug terug rende en zich ineens 

verlegen achter mijn rokken verschuilde. Nou, die 
verlegenheid beperkte zich niet tot haar, ik werd 
knalrood en de hele zaal barstte in lachen uit. Ik stond 

daar maar, was pas twee maanden heen, mijn moeder 
wist het nog niet eens! Na een poosje lachte ik mee, 

iedereen wist het nu eenmaal en zo erg was het nu ook 
weer niet. Een vrolijk begin van onze Geldropse periode! 
 

Alexandra van’t Veer  
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Datum:   Zaterdag 16 september 2017 

Tijd:    10.00 uur tot 15.00 uur 
Wie:    Voor alle leeftijden 

Waar:   In en om dorpshuis de Heugte met o.a.: 
 
*Fitheidstesten op het dorpsplein / bewegingstuin: 

Coopertest -  shuttle run test – fiets test – fitnesscircuit 

 
*Fitheidstesten in de gymzaal:   

Hindernisparcours – fitkit test 
 

*APK check: 
Bloeddruk – cholesterol – vetpercentage – hartslag – advies etc. 
 

*Marktkramen in de Heugte: 
Producten – gezonde snacks – lifestyle 

 
*Diverse workshops:  
Hoe weerbaar ben jij? – geestelijke ontspanning met yoga – altijd al willen dansen op een 

echt podium? 
 

*Ontspanning en vermaak:       
Sport en spel – luchtkussen – zeskamp 
 

Tijdens deze gehele markt is het café en terras geopend. 
 

De gezondheidsmarkt wordt mogelijk gemaakt in samenwerking met Plaatselijk Belang. 

_____________________________________________________________________________________ 

 
Dorpshuis de Heugte is op zoek naar vrijwilligers!  

 
Ben of ken jij iemand die het leuk lijkt om af en toe te helpen bij het dorpshuis? 
 
Voornamelijk voor: 

 
-Zaterdagavond bardienst 

 
-Feesten en partijen 

 
-Zondagmiddag bardienst 
 

-Zondagmiddag keukendienst 
 

-En eventueel overige klusjes… 
 
Neem dan contact op met Willie Kamies of Hilde Wielink 

w.kamies@gmail.com / hildewielink@hotmail.com 
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Bericht van de meester Sieberingschool 
 
 
Alle groepen zijn, 

bij het ter perse 
gaan van dit Kontakt, weer op schoolreis 

geweest. De kinderen van groep 6, 7, 8 
waren het eerst. Zij vertrokken maandag 22 
mei naar de Warme Bossen voor een 

gezellige midweek van 3 dagen. Er was 
prachtig weer wat ervoor zorgde dat er 

heerlijk gezwommen kon worden en lekker 
buiten gespeeld. Het was een erg geslaagd 
kamp wat heerlijk is afgesloten bij de 

pizzeria! 
   

Op dinsdag 23 mei zijn de kleuters op stap 
gegaan. Samen met de kleuters van Balinge is er een bus gehuurd 

waarmee we samen op weg zijn gegaan naar Kabouterland. Wat 
hebben we genoten op schoolreis. Het 
weer was perfect en we hebben ons 

geen moment verveeld! Zo zijn we in 
het konijnenhol, de trollengrot en het 

kasteel geweest. We konden geweldig 
spelen bij alle speeltuintjes en de 
overdekte speelruimte. De tijd vloog om 

en we waren er nog lang niet aan toe 
om naar huis te gaan. Jammer dat 

Sverre deze dag gemist heeft omdat hij 
ziek was. We hebben een klein 
cadeautje voor hem meegenomen. 

 
Donderdag 1 juni is groep 3, 4, 5 aan de beurt. Net als groep 1, 2 hebben we samen met 

Balinge een bus gehuurd waarmee we naar Drouwenerzand gaan! Het weer ziet er goed uit 
en de kinderen hebben er zin in! 
________________________________________________________________________  

Crowdfundingsactie voor lustrumconcert De Rijdende Popschool! 
 

De Rijdende Popschool bestaat op 25 mei 2017 5 jaar! Ter gelegenheid van dit lustrum 
gaat de stichting iets heel speciaals doen! Alle meer dan 300 leerlingen van de 22 

Popscholen in Groningen en Drenthe gaan 17 juni optreden in Martiniplaza tijdens het 
EchtErik Festival. Niet alleen mogen alle leerlingen komen spelen, het festival is door 
radioprogramma ‘EchtErik’ opgezet als benefiet voor De Rijdende Popschool en de 

opbrengst zal dan ook naar deze stichting gaan. Om 17 juni tot een onvergetelijke dag te 
maken wil De Rijdende Popschool ervoor zorgen dat er zoveel mogelijk te beleven is voor 

de leerlingen. Daarom is er via het platform Voordekunst.nl een crowdfundingsactie 
opgezet. Het geld dat daarmee ingezameld wordt gaat De Rijdende Popschool gebruiken 
voor de organisatie van leuke workshops voor de kinderen die dag en de organisatie van 

speciale projecten waarin leerlingen uit verschillende dorpen samenwerken en -spelen met 
professionals. Ook kan op deze manier de toegangsprijs voor het festival voor de familie 

van de leerlingen laag gehouden worden. Door een bijdrage te doen via de 
crowdfundingsactie kunnen donateurs helpen om 17 juni tot een onvergetelijke dag te 
maken voor de leerlingen en andere bezoekers. Wilt u ook dat de leerlingen van De 

Rijdende Popschool een onvergetelijke dag hebben? Dan kunt u een donatie doen via: 
https://www.voordekunst.nl/projecten/5520-de-rijdende-popschool-lustrumconcert 

https://www.voordekunst.nl/projecten/5520-de-rijdende-popschool-lustrumconcert
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___________________________________________________________ 

 

Wilt u ook adverteren in Kontakt? 

 
Dat kan! 

 
Mail naar redactiekontakt@outlook.com 
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Kom naar ons 

kampvuurmuzikant festival!  
 
 

 
 

Op zaterdag 24 juni vieren we de Dag van de Kampvuurmuzikant. Een initiatief van de 

Groene Koepel, waar wij als natuurkampeerterrein bij aangesloten zijn. We maken er - 
aangemoedigd door het succes van vorig jaar - een feestje van. Om 20.00 uur beginnen de 

optredens (4x 20 minuten, met een pauze tussendoor) waarbij wij zorgen voor strobalen 
en vuurkorven zodat iedereen lekker kan zitten.  
 

 
En daarvoor kun je bij het eethuis vanaf 17.30 

uur terecht. Helemaal in festivalsfeer met 
diverse foodstands. Zo is er een biertap, een 
bar voor wijn en frisdranken... Ruben doet zelf 

de BBQ met vlees en gepofte aardappels – 
jaja, vegetariërs ook van harte welkom – en 

ergens anders staat iemand met hamburgers. Er 
is een saladebar, we serveren vis en ook staat 
de ijscokar gereed.  

 
Kortom, een gezellige boel en iedereen kan met 

de consumptiebonnen (die € 1,75 per stuk 
kosten) bij alle stands terecht.  
 

 
 

 
 

 
 
 

Kom je ook? 
 

Aanmelden is verplicht vanwege de 
inkoop en omdat we aan een 
maximum aantal gasten zitten. Opgeven 

voor eten (17.30 – 20.00 uur) 
en/of optredens (vanaf 20.00 uur) via 

chantal@voscheheugte.nl of 06 
3083 0551.  

 
 
 
Eethuis en natuurcamping  
de Voscheheugte 
 

Mantingerdijk 8 in Mantinge 
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Uit het archief van de meester Sieberingschool 
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Activiteitenkalender juni / juli 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
JUNI 

 
 

13 juni  Peuterpret (elke dinsdagochtend) 
 
13-16 juni  Wandelvierdaagse 

 
16 juni  Pokertoernooi 

 
24 juni  Bingo de Heugte 
 

24 juni  Dag van de kampvuurmuzikant 
 

25 juni  High wine/high beer 
 
 

 
 

 
JULI 
 

 
5 juli   Oud papier 

 
  



Dorpsblad Kontakt 2017 35 

 



36 Dorpsblad Kontakt 2017 

 

  



Dorpsblad Kontakt 2017 33 

 

Huisartsen 

 

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

  Mevr. Dahler/Mevr. Damman 

  Tel. (0528) 34 12 28 

• Huisartsenpraktijk Hollandscheveld 

  Dhr. Miellet/Dhr. Veenhouwer 

  Tel. (0528) 34 12 19 

• Huisartsenpraktijk Elim 

  Dhr. Mors/Dhr. Brugman 

  Tel. (0528) 35 12 12 

Op werkdagen van 's middags 17.00 uur tot de 

volgende ochtend 08.00 uur en in de 

weekenden, kunt u voor spoedgevallen bellen 

met de centrale huisartsenpost, Tel. 0900 112 0 

112. Website: www.chd.nl 

 

Openingstijden Gemeentehuis 

 

• Westerbork, B.G. van Weezelplein 10 

  Dinsdag van 8.30 tot 12.00 

 

• Beilen, Raadhuisplein 1 

  Maandag, dinsdag, vrijdag van 8.30 tot 12.00. 

  Woensdag van 8.30 tot 16.00. 

  Donderdag van 8.30 tot 20.00. 

  Tel. (0593) 53 92 22 

 

  E-mail: gemeente@middendrenthe.nl 

  Website: www.middendrenthe.nl 

 

Fysiotherapie 

 

Praktijk Fysio Ettenheim; Roel Schoemaker 

Dinsdag- en donderdagmiddag praktijk in 

Dorpshuis de Heugte. Alleen op afspraak. 

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

E-mail: info@fysioettenheim.nl 

Weekenddiensten 

 
Voor het rooster van de weekenddiensten van 

tandarts, apotheker, dierenarts, Icare, Bureau 

Slachtofferhulp en de Stichting Welzijnswerk zie 

bladzijde 2 van de (huis-aan-huis) 

woensdageditie van de Hoogeveense Courant  

 
 

Preekrooster 2017 

Chr. Geref. Kerk Nieuw-Balinge 

 

● Zondag 11 juni  

9.30 uur Ds. H. Peet (VHA) 

14.30 uur Ds. H. Peet 

● Zondag 18 juni  

9.30 uur Ds. A. van de Weerd (HA) 

14.30 uur Ds. A. van de Weerd 

● Zondag 25 juni  

9.30 uur Ds. H.J.Th. Velema 

14.30 uur Ds. H.J.Th. Velema 

● Zondag 2 juli 9.30 uur Ds. A. Versluis 

14.30 uur Ds. A. Versluis 

 

 

Wijzigingen voorbehouden. In de ochtend is er 

oppas voor de kleinsten in het jeugdgebouw ‘Het 

Anker’. 

 

 

Preekrooster 2017 

Ned. Hervormde Kerk Nieuw-Balinge 

 

● Zondag 11 juni 

10:00 uur ds. M. v.d. Ruitenbeek(Dussen) 

19:00 uur ds. M. Noorderijk 

● Zondag 18 juni 

10:00 uur ds. M. Noorderijk 

19:00 uur ds. E. van den Noort (Emst) 

● Zondag 25 juni 

10:00 uur ds. A. v. Herk (Hasselt) 

19:00 uur Dienst vervalt 

● Zondag 2 juli 

10:00 uur ds. N. Noorlander (Onstwedde) 

19:00 uur ds. J .W. Goossen(Vriezenveen) 

● Zondag 9 juli 

10:00 uur ds. N. Noorander (Onstwedde) 

19:00 uur ds. P. Vermeer (Wezep) 

● Zondag 16 juli 

10:00 uur dr. C. v. Sliedregt (Nunspeet) 

19:00 uur dr. C. v. Sliedregt (Nunspeet) 

 

 

Wijzigingen voorbehouden. In de ochtend is er 

oppas voor de kleinsten in de consistorie bij de 

kerk. 

 

 

Gym 55+ers in Dorpshuis de Heugte 

 

Dinsdag van 9.15 uur tot 10.00 uur, 

Loop gerust eens binnen! 

 

 

Koersbal in Dorpshuis de Heugte 

 

Woensdag van 9.30 uur tot 11.30 uur. 

Nieuwe leden zijn welkom! 
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Ophaalschema containers       

07-06   ORANJE         28-06   GROEN 

14-06   GROEN          05-07   ORANJE 

21-06   ORANJE         12-07   GROEN 

27-06   GRIJS            19-07   ORANJE 

Contactgegevens Humanitas  

• Midden-Drenthe 

   midden-drenthe@humanitas.nl 

• Zuid-Drenthe 

   zuid-drenthe@humanitas.nl 

• Tel. (0528) 27 79 92 | www.humanitas.nl 

Oud Papier 

Oud papier wordt opgehaald door de mr. 

Sieberingschool op 5 juli, 20 september, 15 

november. 

 

Vanaf 18.30 uur 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. De 

handvatten van de container naar de weg toe 

zetten. Voor de Breistroeken geldt; het papier 

langs de hoofdroute zetten!  

Ophalen grof vuil of container stuk? 

Gemeente Midden Drenthe: (0593) 53 92 22 

 

Grof vuil brengen naar: Milieustraat Beilen, 

Eursing 2a: maandag gesloten, dinsdag en 

vrijdag geopend van 8.00-12.00 en 13.00-

15.00, woensdag en donderdag geopend van 

12.30 tot 15.00, zaterdag geopend van 8.00 tot 

12.00.  

www.middendrenthe.nl > Afvalwijzer 

 

 

 

Politie 

Bureau Hoogeveen 

Griendtsveenweg 5, Hoogeveen 

Postbus 107, 9400 AC Assen 

Geopend: ma t/m za 9.00 – 17.00 uur 

vrijdagavond tot 21.00 uur. 

 

Bureau Beilen 

Ettenstraat 9, Beilen 

Postbus 107, 9400 AC Assen 

Geopend: ma t/m vrij 9.00 – 17.00 uur 

 

Telefoonnummer: 0900 88 44 

Alarmnummer: 112 

Meld Misdaad Anoniem: 0800 70 00 

 

Voor aangifte via internet, contact met 

wijkagent etc.: www.politie.nl  

 

Belangrijke telefoonnummers 

Ziekenhuis Hoogeveen (0528) 28 62 22 

Diaconessenhuis Meppel (0522) 23 33 33 

Ziekenhuis Emmen  (0591) 69 19 11 

Ziekenhuis Assen  (0592) 32 55 55 

UMCG Groningen  (0503) 61 61 61 

Isala klinieken Zwolle (0384) 24 50 00  

Martini Ziekenh. Groningen (0505) 24 52 45

  

 

Zorginstellingen: 

Derkshoes Westerbork (0593) 33 33 66 

Altingerhof Beilen  (0593) 53 53 00 

Weidesteyn Hoogeveen (0528) 28 61 11 

WZC Beatrix Holl.veld (0528) 34 82 48 

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

De Westerkim Hoogeveen (0528) 26 40 38            

WZC Olden Kinholt Hgv (0528) 26 32 88 

 

Trombosedienst 

Iedere dinsdagmorgen in Dorpshuis de Heugte. 

 

Aanvang om 10.15 uur, tot de laatste cliënt 

geweest is. 

 

AED-kastjes 

Wanneer u een AED-kastje nodig heeft, belt u 

112. De meldkamer roept dan mensen uit Nieuw-

Balinge 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 

 

• Uitvaartverzorg(st)er:  

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

 

• Penningmeester/Ledenadministratie:  

   dhr. H. Mulderij, Molenweg 30, 7936 PB 

   Tiendeveen. Tel. (0528) 76 40 00 

 

• Voor vragen of doorgeven van wijzigingen: 

    info@uitvaartvereniging-nieuweroord.nl 

 

• Informatie over de vereniging: 

   www.uitvaartvereniging-nieuweroord.nl 

Draagt Elkanders Lasten (DEL) 

Wilt u bij een overlijden, of indien u zich wilt 

aanmelden als nieuw lid (inwonende kinderen 

vanaf 21 jaar), contact opnemen met: 

 

Peter Kroezen 

Meeuwenweg 5 

Nieuw-Balinge  

Tel. (06) 52 40 79 66 

E-mail: peter.kroezen@crewson.nl 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Haarweg 27 – Tel. (0528) 32 13 55  

e-mail: info.sieberingschool@obomd.nl  

 

Schoolfonds 

Het Schoolfonds van de meester Sieberingschool in 

Nieuw-Balinge, is opgericht op 6 september 1979. 

De leden van het schoolfonds zijn mensen die de 

meester Sieberingschool een warm hart toedragen 

en daarom jaarlijks een financiële bijdrage geven 

die ten goede komt aan de leerlingen. In 

september/oktober wordt de jaarlijkse 

ledenbijdrage opgehaald. Bent u geen lid en wilt u 

dit wel graag worden, meldt u zich dan aan bij één 

van de bestuursleden of bij de vertegenwoordiger 

van het schoolteam. 

 

Bestuursleden: 

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

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

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

Lid Manuela Mulderij Tel. (0528) 22 12 51 

Lid José Post  Tel. (0528) 32 13 54 

Lid Ria Schoemaker Tel. (0528) 32 07 61 

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

Vertegenwoordiger van het schoolteam: 

Susan de Graaf  Tel. (0528) 32 13 55 

 

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. 

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 

 

  Zaterdag; Tienersoos, vanaf basisschool tot 

  16 jaar. 

• Vanaf 20.00 tot 23.00 

  Er wordt géén alcohol geschonken! 

 

Openingstijden dorpshuis de Heugte 

 

Maandag   09.00 – 12.00 uur 

Dinsdag   09.00 – 12.00 uur 

Woensdag   09.00 – 12.00 uur 

Vrijdag   16.30 – 20.00 uur 

Keuken   16.30 – 19.00 uur 

Zaterdag   22.30 – 01.30 uur 

Keuken Bingo  20.30 – 23.30 uur 

Zondag   17.00 – 21.00 uur 

Keuken   17.00 – 19.30 uur 

 

Snacks kunnen op vrijdag en zondag ook telefonisch 

besteld worden: (0528) 32 13 00. 

 

Verder is het dorpshuis op alle dagen geopend op 

afspraak, voor diverse activiteiten. 

S.V. Nieuw-Balinge 

 

De voetbalvereniging van Nieuw-Balinge 

heeft een gezamenlijke jeugdafdeling met 

Witteveen: WNBC ’09. Er zijn 8 jeugdteams. 

Tevens zijn er 2 herenteams en 2 

damesteams. 

 

Voor meer info kunt u zich wenden tot het 

bestuur: 

Evelien Sok (voorzitter) 

Inge Tump (afdeling jeugd) 

Winfred Sallomons (wedstrijdsecretaris) 

Harry Hurink (penningmeester) 

Netty Jager (ledenadministratie) 

Miranda Schutte (scheidsrechtercoördinator) 

Lo Dijkstra (leden) 

 

Website: www.svnieuw-balinge.nl 
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GJVV 

Bestuur: 

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

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

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

Lid Heidi Koekoek Tel. (0528) 32 10 24 

Lid      Mariska Schonewille   

 

MAANDAG; Volleybal 

Dames recreanten 3 en 4    19.00 – 20.00 

DINSDAG; Volleybal 

Herenvolleybal (16+)          20.30 – 21.30 

WOENSDAG; Volleybal 

Dames Recreanten 1  19.30 – 20.30  

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! 

 

Welzijnswerk Midden-Drenthe 

Welzijnswerk is er voor alle inwoners van de 

gemeente Midden-Drenthe. U kunt met al 

uw vragen op het gebied van wonen, welzijn 

en zorg bij ons terecht. Maar ook met 

vragen over bijvoorbeeld mantelzorg, 

vrijwilligerswerk en leefbaarheid. 

 

-U kunt ons bellen van maandag tot en met 

donderdag van 08.30 – 17.00 uur en op 

vrijdag van 08.30 – 12.00 uur op 

telefoonnummer 088 16 51 200.  

-U kunt een e-mail sturen naar: 

beilen@welzijnswerkmd.nl 

smilde@welzijnswerkmd.nl 

westerbork@welzijnswerkmd.nl 

-Of ons bezoeken:  

Op maandag tot en met donderdag van 

08.30 – 12.00 uur: 

 

*Karspelstraat 5, 9411 ND Beilen   

*Stuurboord 1, 9422 HT Smilde 

*Burg. v. Weezelplein 10, 9431 AG 

Westerbork 

Kapsalon Priscilla 

Tel. (0528) 32 16 44 

Dinsdag, donderdag en vrijdag geopend van 8.30 

tot 18.00. Tussen 12.00 en 13.00 gesloten. 

Zaterdag geopend van 8.00 tot 13.00.  

 

Elke 1e dinsdag van de maand knippen zonder 

afspraak tussen 18.00 en 19.30! 

 

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. 

 

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 

penningmeester.pb@nieuwbalinge.eu. 
 

Strijker en Strijker  

Technische groothandel en verhuurbedrijf.   

Tel. (06) 54 36 30 15 

 

Openingstijden winkel: 

Maandag   09.00 tot 18.00 uur 

Dinsdag t/m donderdag 08.00 tot 18.00 uur 

Vrijdag                              08.00 tot 17.30 uur 

Zaterdag   08.00 tot 16.00 uur 

 

Studio Tyara  

Praktijk voor therapie, massage en 

schoonheidsverzorging. 
Netty Jager. Tel. (0528) 32 17 17 

 

Maandag: overdag en ‘s avonds 

Dinsdag: overdag en ‘s avonds 

Woensdag: overdag 

Donderdag: overdag 

Vrijdag: overdag 

Behandeling op afspraak.  

 

Volkstuinvereniging Nieuw Balinge 

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

 

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

 

Nieuwe leden zijn altijd welkom! 

 

Anne Hekker; IJzer en metalen 

IJzer en metalen, Anne Hekker komt het 

halen! Het kan ook gebracht worden. 

Melkbussen, accu’s, fietsen, kabel, 

aanhangwagens enz. 

 

Haarweg 91, Nieuw-Balinge.  

Tel. (0528) 32 13 84 

Website Nieuw-Balinge 

www.nieuwbalinge.eu 

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

Laat het de redactie weten! 

 








