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Een nieuw bedrijf in ons dorp!

Belangrijke punten voor het inzenden van kopij:

Een lekker recept met asperges!

-

Foto’s van het paaseieren zoeken.

-

-

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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Heb je je al opgegeven voor de
survival?

Natuurmonumenten zoekt
vrijwilligers.
Diverse berichten van Plaatselijk
Belang.
De meester Sieberingschool ging
naar Wildlands!
Er is rommelmarkt in
Noordscheschut.
De Nieuw-Balingse uitslag van het
Oekraïne referendum.
Bi’j Oons opende officieel haar
deuren.
Een leuke puzzel.
Aankondiging van de
motortoertocht.
…en nog veel meer!
We wensen u veel leesplezier!
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Het raadselspel
De foto in de april editie van Kontakt is gemaakt in:
De speeltuin aan de
Wolvenhaar.
Veel inzenders dachten aan
de speeltuin in het Vosseveen.
Als je goed kijkt zie je op de
achtergrond van de foto
houtsnippers op de grond
liggen. Dit is alleen het geval
in de speeltuin aan de
Wolvenhaar en niet in het
Vosseveen!

De winnaar van deze maand is: Maureen Oelen. Maureen, de prijs komt snel jouw kant op!
De prijsvraag van de maand mei luidt als volgt:

Waar is deze foto genomen?

Stuur uw antwoord in voor 21 mei 2016!
Het antwoord op de prijsvraag kunt u mailen naar: redactiekontakt@outlook.com of
opsturen naar het kopij adres (Verlengde Middenraai 53a te Nieuw-Balinge), onder
vermelding van uw naam en adres. Onder de goede inzendingen zullen we een
leuke/lekkere prijs verloten en bezorgen bij de prijswinnaar.
In de volgende editie van Kontakt ziet u waar deze foto genomen is en vertellen we u wie
de prijswinnaar is geworden!
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Opgaveformulier 24e survivaltocht Nieuw-Balinge

Maandag 1 augustus 2016

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

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

Niels Slomp
Stefan Kroezen
Derrick Linde

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

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

Woonplaats:

Leeftijd:

Telefoonnummer:

2

3

4

5

Teamnaam:_______________________________________________
Dorpsblad Kontakt 2016

3

Een nieuw bedrijf in ons dorp!
Hoe heet jullie bedrijf?
M&D Hout.
Wie zijn de eigenaren?
Michael Strijker en Dennis Kroezen.
Hoelang bestaat jullie bedrijfje?
Sinds januari van dit jaar.
Hoe zijn jullie op het idee gekomen om voor jezelf
te beginnen?
Wij wilden graag iets starten in een branche waar
wij allebei iets mee hebben en wat nog weinig in de
buurt zit.
Waarvoor kunnen mensen bij jullie terecht?
Voor alle soorten hout voor in de tuin. Van
steigerhout tot eikenhout, douglas en
geïmpregneerd tuinhout.
Tevens leveren wij complete schuren,
overkappingen, blokhutten, speeltoestellen en
schuttingen.
Hebben jullie een website?
Nee we hebben nog geen website. Op dit moment zijn we op het internet alleen te vinden
via onze facebook pagina. In de toekomst komt er wel een site.
Hoe kunnen potentiële klanten en geïnteresseerden met jullie in contact komen?
Dit kan telefonisch, per e-mail of via facebook.
Dit zijn onze contactgegevens:
E-mail: mendhandel@gmail.com
Michael Strijker: Tel.: 06-11929211
Dennis Kroezen: Tel.: 06-22575861
________________________________________________________________________
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…voor een dagje weg!
Voorjaarsmarkt Geesbrug
Nieuw is de voorjaarsmarkt in Geesbrug. Voor de eerste keer op het bedrijventerrein aan
de A37. Met bedrijven uit de regio en meer, met veel en een divers aanbod. De
voorjaarsmarkt vindt plaats op het terrein van de Verkoophal krattenboer.
Aanvangstijden
Zaterdag 21 mei 2016:
9.00 - 17.00 uur

Prijzen
Gratis toegang voor iedereen.

Bezoekersinformatie
Handelsonderneming
Beugeling
Energiestraat 22, Geesbrug

Het meer van Galilea
Het zeer succesvolle evenement Het Meer van Galilea, wordt op Hemelvaartsdag voor de
7e maal gehouden. Het vindt plaats op recreatieterrein “Schoonhoven” te Hollandscheveld.
Het evenement is voor jong en oud en neemt u mee naar het Meer van Galilea ten tijde
van Jezus verblijf op aarde. Een levensgroot decor met vissersboten, huisjes, een heel
paleis, herders met schapen, ezels, kraampjes, Romeinse soldaten, muzikanten,
toneelspelers, figuranten en dat allemaal in bijpassende kleding. Gebeurtenissen uit die tijd
worden nagespeeld en verteld.
Aanvangstijden
Hemelvaartsdag 5 mei
2016: 19:00 - 23:00 uur

Prijzen
Gratis toegang.

Bezoekersinformatie
Recreatieterrein
Schoonhoven
Marten Kuilerweg 47
7913 XG Hollandscheveld

Bajesdag Veenhuizen
Op de Bajesdag kun je ervaren wat er gebeurt als je de wet overtreedt; van
politieonderzoek tot rechtszaak, van detentie tot vrijlating én daarna... Bekogel de
gevangenis-ME, maak een rondrit in een echte cellenbus, laat je besnuffelen door een
drugshond, woon een echte rechtszaak bij of neem een kijkje in een echte gevangenis. En
natuurlijk kun je ook rondkijken in het museum.
Aanvangstijden
Zaterdag 21 mei 2016.
Gevangenismuseum is
van 10.00 tot 17.00
geopend.

Prijzen
Volwassenen: € 3,00
Kinderen t/m 12 jaar: € 1,50

Bezoekersinformatie
Gevangenismuseum
Oude Gracht 1
9341 AA Veenhuizen

Natuurlijk Drents Onderneemt Fair
50 unieke bedrijven presenteren zich op de Natuurlijk Drents Onderneemt Fair Plan
Schoonhoven! Bij mooi weer is het evenement buiten. Er is een prachtige mix aan
standhouders. Deze keer is er ook aandacht voor duurzaamheid, BioBoxxx prijswinnaar
2015 is standhouder. Maar ook innovatieve bedrijven zoals een Turtle Creations doen mee.
Ook zijn er 5 stands met streekproducten.
Aanvangstijden
Donderdag 26 mei
2016:
Van 17.30 tot 21.30 uur.
Dorpsblad Kontakt 2016

Prijzen
Gratis toegang

Bezoekersinformatie
Plan Schoonhoven
Marten Kuilerweg 47
7915 XG Hollandscheveld
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Uit het archief van Kontakt: April 1976
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Oma weet raad…
Tips bij verkoudheid:
Eén van de meest gebruikte tips van oma bij een verstopte neus: Pak
een ui, snijd hem doormidden en leg de opengesneden ui op een
schoteltje naast je bed. Wedden dat je meer lucht krijgt?
Gemberthee verwarmt en is aangenaam voor de keel. Van oudsher gebruikt men
gemberthee om de spijsvertering te ondersteunen; bij misselijkheid en buikpijn.
Onmisbaar als je ziek bent... Een goed gevulde, gezonde kippensoep. De stoom die van de
soep opstijgt, verlicht de verstopping in de neus. Bouillon vult de vocht- en zoutbehoefte
van ons lichaam weer aan. Heel fijn, want ongemerkt verliezen we veel vocht als we koorts
hebben.
Kan de keel wat verzachting gebruiken? Gorgel dan eens met zout water en salie: Giet
kokend water in een glas met 2 theelepeltjes gedroogde salie en een half theelepeltje
zeezout. Laat het mengsel 10 minuten staan. Zeef daarna de salie uit het water en gorgel
een aantal keer per dag.
Een sinaasappeltje voor de nodige vitamine C is goed. Beter is een citroen. Deze gele
vrucht ondersteunt de lever. Hij is alleen niet zo lekker om uit het vuistje te eten. Pers hem
daarom uit boven een glas water voor een fris drankje of voeg een schijfje toe aan de thee.

_____________________________________________________________________________________
Monument meester Siebering
We hebben ontdekt dat het monument van meester
Siebering is beschadigd. Er zitten allemaal krassen op
en butsen in. Het is erg jammer dat dit gebeurd is. Het
monument is eigendom van de gemeente. Zij gaan
kijken of de schade herstelt kan worden en of de
schade misschien verhaalt kan worden op de daders.
Het monument is toegankelijk voor iedereen, jong en oud. Het is echter geen speelplek
waar hutten gebouwd mogen worden of het hekwerk beklommen mag worden. Laten we
met zijn allen trots en zuinig zijn op dit prachtige monument voor de oprichter van vele
zaken die nog steeds functioneel zijn in ons dorp.

Met vriendelijke groet,
Bestuur Plaatselijk Belang
Dorpsblad Kontakt 2016
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Duurzame dorpshuisdag – 23 april 2016
Ook dorpshuis De Heugte krijgt subsidie voor groene
maatregelen.
De gemeenteraad ging unaniem akkoord met het
voorstel geld beschikbaar te stellen voor duurzame
aanpassingen in een aantal dorpshuizen! Wethouder
Dolfing vroeg aan de dorpshuizen of ze in ruil daarvoor
een duurzame dag wilden organiseren en natuurlijk
deden we dat. Zaterdag 23 april j.l. vond deze duurzame
dorpshuisdag bij ons plaats.
De grote zaal stond vol met stands en in de
middenruimte kon men meedoen aan diverse
workshops: etagères maken, porselein schilderen,
monsters en armbandjes maken, een leuk bloemvaasje
opmaken en een pinda boompje planten. Dus vervelen
was er niet bij.
Helaas moest onze schaapherder afzeggen, hij had zijn hand bezeerd en kon de schapen zo
niet knippen, laat staan vasthouden. We wensen hem van harte beterschap toe, maar
vonden het ook heel jammer dat het niet door kon gaan. Pieter Kats bracht uitkomst. Hij
bracht 5 fleslammetjes naar het dorpshuis en op de plavuizen was voor de lammetjes een
mooi plekje gemaakt om te knuffelen. En aan knuffelaars geen gebrek, ze zijn echt
verwend. Iedereen wilde een flesje geven en ze dronken ze smakkend leeg. Een mooie
toevoeging aan onze dag. Met dank aan Pieter maar ook aan Roelof Bouwmeester die snel
zorgde voor een aantal pakjes hooi waar ze mooi tussen konden liggen.
In het Repair café zaten de naaisters klaar om uw kleren te maken en Dick nam de
elektronica voor zijn rekening. In de ronde zaal was de kledingruilbeurs uitgestald.
Ondanks dat er maar een paar dames kleding hebben gebracht, lag de ronde zaal
behoorlijk vol met kleding. Een dergelijk Repair café moet inburgeren. Maar het begin is
gemaakt en wie weet voor herhaling vatbaar! Dan moeten die mensen die er nu waren de
spullen ook gewoon mee nemen om te laten maken. De Garage / Schuurverkoop erbij in de
ochtenduren en al met al was het in het dorpshuis gezellig druk.
De standhouders waren allen bijzonder tevreden en enthousiast over de goede verzorging
en het warme onthaal. En daar doen we het voor. Iedereen bijzonder hartelijk dank voor
de medewerking, een leuke dag waar we met een glimlach aan terug kunnen denken! Bent
u er niet geweest? Dan hebt u dus echt wat gemist, wat niet zo snel in de herhaling komt.
En u als bezoeker kon overal gratis aan meedoen!
Wat betaalden wij voor het boodschappenpakket? € 21,01. En D. Wielink-Snijder was er
het dichtste bij met een bedrag van € 21,00. Ze was er blij mee!
De uitslag van de gratis verloting:
1e prijs: Bon ter waarde van € 15,Bloemstukje
Bloemstukje
Bloemstukje
Plant
Plant
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Judith van de Poel
Ruben Kist
Dientje Wielink
Gretha Sok
Janny Wielink
W. Schutte, Hoogeveen
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O ja… En niet te vergeten: In overleg met de dames die de kleding hebben ingebracht is er
gekozen voor een goed doel. En de keuze viel op de voedselbank in Beilen.
Maandagmiddag heb ik daar alle overgebleven kleding naar toe gebracht en men was er
zeer gelukkig mee!
Nogmaals dank aan alle medewerkers voor deelname aan de prachtige Duurzame
dorpshuisdag!
Tot de volgende keer, José Post-Consent

_____________________________________________________________________________________
MTB-toertocht 2016
Stichting ‘Nieuw-Balinge voor het goede doel’ heeft op zondag 10
april wederom een MTB-toertocht georganiseerd voor het goede doel:
de ziekte van Hirschsprung.
Dit jaar mochten we 313 deelnemers
verwelkomen in het mooie Nieuw-Balinge.
Het zonnetje scheen al in de vroege ochtend
dus wij hadden goede hoop op een mooie dag. De eerste
deelnemers stroomden al tegen 08.15 uur binnen. Officieel konden
de deelnemers zich inschrijven van 09.00-11.00 uur. Maar het was
al een stormloop tussen 08.30 en 10.00 uur.
Yannick heeft zelf de 25 kilometer gefietst met Martins collega
Bert. Ook is de verpleging van thuiszorg komen fietsen voor
Yannick zijn goede doel…
De deelnemers die
terug kwamen waren
vol lof over de route.
Wel wat zwaar door de heftige regenval,
maar op zich goed te doen… ’s Middags werd
het terras buiten klaargezet door de
vrijwilligers van het dorpshuis en bleven de
meeste deelnemers nog gezellig nazitten voor
een drankje en een hapje.
Wij
mochten deze
dag een mooi bedrag van €2500,- binnen halen en
doneren aan de vereniging van Hirschsprung.
Onze grote dank gaat uit naar de sponsoren die deze
dag mogelijk hebben gemaakt en natuurlijk de vele
vrijwilligers (familie, vrienden en dorpsgenoten) die ons
super hebben geholpen op deze dag. Ook grote dank
naar de vrijwilligers van Dorpshuis “de Heugte”! Wij als
bestuur kijken terug op een prachtige dag!
Sportieve groet,
Martin W., Raymond, Marc,
Martin L., Bennie en Angelique
Dorpsblad Kontakt 2016
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Recept: Salade met groene asperges en ei
Ingrediënten
700 gram krieltjes
500 gram groene asperges
250 gram gerookte spekblokjes of reepjes
200 gram sla
2 eetlepel olijfolie
1 eetlepel citroensap
1 theelepel mosterd
Scheutje azijn
4 eieren
Bereiding
Kook de krieltjes alvast 12 minuten voor in een pan met water. Je kunt ze ook gaar stomen
in de magnetron of stoomoven. Bestrijk de asperges met olijfolie en gril ze in een grillpan
in 10 minuten gaar. Draai ze regelmatig om. Dunne asperges zijn misschien iets eerder
gaar en dikke asperges mogen nog iets langer in de grillpan.
Bak de spekjes in een koekenpan totdat het meeste vet verdwenen is. Voeg de krieltjes toe
en bak deze mooi bruin. Meng de olijfolie, citroensap en mosterd tot een dressing en meng
door de sla. Breng een pan met een geruime hoeveelheid water aan de kook met een
scheutje azijn. Breek het ei in een kommetje en houd de eidooier heel. Houd het water net
tegen het kookpunt en roer met een lepel in het water zodat er een draaikolk ontstaat.
Wacht 5 seconden totdat de draaikolk minder hevig wordt. Laat het ei in het midden van de
kleine draaikolk glijden en laat deze in 4 a 5 minuten stollen. Verdeel wat sla op een bord
en schep hier wat krieltjes en spek op. Leg de gegrilde asperges er mooi op en serveer met
het gepocheerde ei.

Zó stemde Nieuw-Balinge
Op 6 april jl. werd in Nederland een raadgevend referendum gehouden over het
associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne. Volgens Van Dale is een referendum een
volksstemming over een door de volksvertegenwoordiging aangenomen wetsontwerp. Dat
klopt, want het associatieverdrag werd al in 2015 goedgekeurd door de Tweede en Eerste
Kamer. Het kiezersvolk mocht zich dus op 6 april jl. uitspreken over de vraag, of men het
hiermee eens was. Nee dus, zoals de uitslag aangaf.
Onderstaand de uitslag van de stemming in Nieuw-Balinge.

Voor
Tegen
Ongeldig

Aantal
In
Landelijk
stemmen
procenten procenten
86
30,5
38,1
195
69,1
61,1
1+
0,4 +
0,8 +
282
100,0 %
100,0 %

Het opkomstpercentage bedroeg in Nieuw-Balinge 35,7 %, landelijk 32,2 %.
De opkomst bij het referendum was met 282 stemmers bijzonder laag, zelfs lager dan in
2014 bij de verkiezingen voor het Europees Parlement (325). De Nieuw-Balingers tonen
meer belangstelling voor de verkiezingen voor de gemeenteraad (424 in 2010 en 425 in
2014) en nog meer voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer (617 in 2010 en 615 in
2012).
Wie belangstelling mocht hebben voor de tekst van het verdrag dat niet minder dan 2135
bladzijden telt, kan terecht op: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/trb-2014-160.html
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Motortoertocht Nieuw-Balinge
Zondag 1e pinksterdag 15 mei 2016
Kosten toertocht:
Inschrijving
Koffiestop en gezamenlijke lunch
Eigen risico deelname

: Gratis.
: Kosten nog niet bekend.
: Iedere deelnemer dient zelf zorg te dragen voor
een goede verzekering en een geldig
identiteitsbewijs.

Nadien de traditionele barbecue voor de liefhebbers
in dorpshuis “De Heugte”:
-Aanvang tussen 17.30-18.30 uur (aanvang in overleg met
deelnemers).
-Kosten (voor 4 uur) €25,- per persoon inclusief drinken.
Kosten lunch en barbecue dienen voor aanvang van de
toertocht te worden voldaan.

Opgave voor 9 mei 2016 (in verband met opgave aantal aan lunchadres
en barbecue) bij:
Jarko Sok
: tel. 06-27531816,
e-mail: jarko-sok@hotmail.com
Henk Zantinge
: tel. 06-40952052,
e-mail: info@hetzicht.nl
Vertrek:

Dorpshuis
"DeHeugte"
10:00 uur

Melden van 09.15
uur t/m 09.45 uur

Zorg voor een
tankinhoud voor
mimaal 110 km rij
plezier.

_________________________________________________________________

Ophalen contributie Plaatselijk Belang
In de maand mei zal Wolter Strijker namens Plaatselijk
Belang bij de leden langs komen om de contributie op te
halen. De contributie bedraagt €7,-.
Wanneer u geen lid bent en dit wel wilt worden, kunt u zich aanmelden bij Gert Slomp.
E-mail: gertslomp@hotmail.com. Tel.: 0528-321011.
Met vriendelijke groet,
Plaatselijk Belang Nieuw-Balinge
Dorpsblad Kontakt 2016
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Workout op het Mantingerveld
Natuurmonumenten zoekt vrijwilligers voor het prachtige
natuurgebied het Mantingerveld. Het landschap met
jeneverbesstruiken, een stuifzandvlakte, heide en oude
vliegdennen. Ten noordwesten hiervan liggen het Mantingerbos en
weiden. Een prachtig landschap met insectenrijke hooilandjes en
een stukje oeroud bos. Samen vormen deze gebieden ruim 1000
hectare aan bijzondere natuur.
Op donderdagen verzamelt een groep vrijwilligers in het honk op
het Munitiedepot in Nieuw-Balinge. Ook al zo’n bijzondere plek.
Daar wordt gestart met een kop koffie of thee en worden de
werkzaamheden van de dag doorgenomen. Daarna gaan de
vrijwilligers aan de slag in het terrein. Er wordt onderhoud
gepleegd aan paden, poelen en rasters. Er wordt gesnoeid, bomen
geplant en opslag verwijderd. De vrijwilligersgroep van het Mantingerveld is op zoek naar
extra man- vrouwkracht.
Wat zoeken we:
Mannen en vrouwen in lichamelijk goede conditie, die het leuk vinden om gezamenlijk in de
vrije natuur aan de slag te gaan en niet verder dan max. 25 km van het natuurterrein af
wonen.
Wat heeft Natuurmonumenten te bieden:
Een heerlijke workout in de natuur.
Veilig werken in een mooie omgeving met een leuke club mensen.
Goede begeleiding en materialen en de mogelijkheid tot het volgen van cursussen.
Onkostenvergoeding voor vervoer.
Vrijwilligerspas voor korting op activiteiten en producten van Natuurmonumenten.
Voor meer informatie, kijk op: https://www.natuurmonumenten.nl/
Interesse? Neem dan contact op met Tineke Bouwmeester, coördinator vrijwilligerswerk.
Tel.: 06 12090113, e-mail: t.bouwmeester@natuurmonumenten.nl

_____________________________________________________________________________________
Opening Bi’j Oons

Op zaterdag 16 april 2016 opende theehuis Bi’j Oons, in de
voormalige school aan Voornweg 1, officieel haar deuren. In
het theehuis zijn tevens bloemisterij Ladybug en
taartenmakerij Pieces of Cakes
gevestigd.
Om 12.00 uur vond de feestelijke
opening plaats, die werd verricht
door Hanneke en Danee Slomp. Zij
knipten beiden een lint door. Vele
belangstellenden waren op de
opening afgekomen. Voor hen
stond koffie, thee en een lekker
cupcakeje klaar.

Naast o.a. koffie en thee kunnen
we deze zomer ook van een heerlijk ijsje genieten (zowel
verpakt ijs als schepijs)!
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Wentelteefjes van stokbrood
Ingrediënten
1 stokbrood
2 eieren
250 ml melk
1 vanillestokje
2 bananen
50 g boter
4 el appeldiksap
STAP 1: Snij het stokbrood in 8 schuine stukken van ongeveer 3 cm dik. Snij het
vanillestokje van boven naar beneden open en haal met een mesje het merg dat binnenin
zit eruit.
STAP 2: Neem een diep bord en breek 2 eieren daarboven stuk. Roer de eieren los met een
vork of een garde en doe er 250 milliliter melk en de merg van het vanillestokje bij.
STAP 3: Doop de stukjes brood in het eimengsel.
STAP 4: Pel de bananen, snij ze in lange schuine plakken. Laat 25 gram boter in een grote
koekenpan heet worden en bak de bananen in 3 minuten bruin. Neem ze uit de pan met
een bakschep of vork en houd ze warm op een bord met aluminiumfolie erover.
STAP 5: Laat nog een keer 25 gram boter heet worden in de koekenpan en bak de stukken
brood mooi bruin. Keer ze regelmatig. Je hebt nu wentelteefjes.
STAP 6: Verdeel de wentelteefjes over 4 borden, schep de banaan erbij en strooi er 4
eetlepels appel diksap overheen.
________________________________________________________________________
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Uitvoering VDO
Je moet er wat voor over hebben. Blijspel in vier bedrijven door Anke
Steffers. Dat vonden de Toneelspelers van VDO die dit stuk speelden
ook! Met twee keer een volle zaal kunnen we weer terug kijken op
een mooi toneel seizoen!
De spelers vervulden hun rol met verve, twee debutanten speelden voor de eerste keer
mee en deden het enorm goed. Jan Joop Schonewille en Gerda de Weerd, we hopen jullie
nog veel vaker op het toneel te zien schitteren! Daarnaast konden we weer genieten van
onze “oude” garde. Spelers die hun rol altijd op eigen wijze brengen, vertrouwde gezichten.
Hoewel, in dit stuk moesten de grimeuses wel heel hard werken om de spelers
onherkenbaar te maken. Dat dan een opgeplakte snor bij Jan Joop zijn eigen rol gaat
spelen is best lastig als je voor de eerste keer op het toneel staat. Je probeert gewoon door
te spelen, maar de zaal ligt plat om die vervelende snor die steeds maar weer in het
koffiekopje of op je borst verdwijnt. Ik hoorde iemand in de zaal de opmerking maken als
ex-toneelspeler: Ik plakte hem op het behang. Maar hoe serieus Jan Joop bleef, was echt
super om te zien. Margreet, Bennie, Henriëtte en Gretha speelden zoals we van deze
toppers gewend zijn.

Ook aandacht voor de mensen achter de schermen: Ook zij spelen een belangrijke rol in
het geheel. De souffleuses Laura, Marja en Arjan zijn onmisbaar, maar ook Bert Sok die
alles regelt, zoals geluiden, muziek enz. Het moet wel allemaal op het juiste moment, daar
moeten de spelers op kunnen vertrouwen en dat doen ze volledig op Bert, dus ook
onmisbaar! Allemaal bedankt voor jullie inzet en we hopen volgende keer weer op jullie te
mogen rekenen.
Al met al hebben weer veel mensen van een leuke toneelavond kunnen genieten in ons
eigen dorpshuis op ons eigen dorpje en dat kan tegenwoordig niet iedereen meer zeggen!
Toneelverenigingen worden steeds moeilijker om in stand te houden. Ook wij hebben tijden
gekend van een overschot aan spelers, dat is momenteel ook niet meer zo. Mocht u nou
net als Jan Joop en Gerda hebben gedaan, denken ‘misschien is toneelspelen wel wat voor
mij’? Neem dan contact met ons op en u staat volgende keer ook op de planken. Er zijn
best veel mooie stukken die we niet kunnen spelen omdat we te weinig spelers hebben,
dus u bent van harte welkom!
José Post-Consent
________________________________________________________________________

Rommelmarkt bij de Hervormde Kerk
Op 21 mei
van 8.30 tot 12.00 uur.
Welkom!
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De meester Sieberingschool naar Wildlands

Wildlands
Wij gingen donderdag naar Wildlands. Ik vond het
leuk, er waren 3 delen. We wilden een record
verbreken. Eerst gingen we naar Serenga, toen naar
Nortica en als laatste gingen we naar Jungola.
Jammer genoeg waren er minder dieren, vergeleken
met het oude park. En er was niets onder water.
Ik vond de
Arctic 1 het
leukst. Er was
ook een zeeleeuwen show. Verder mochten we in
een truck en in een bootje tussen de dieren door.
Het was een leuke dag.
Doei, Stefan Kuik

Wildlands Emmen
Wij gingen 31 maart met de hele school naar
Wildlands. Het was wel leuk. We werden
ingedeeld in groepen. Ik zat bij Stefan, Milan,
Ayrton en Sydney. Dat waren de kinderen, we
hadden ook een begeleider. Dat was juf Ilona,
ze was aardig. We gingen met ons groepje eerst naar Serenga, toen naar Nortica en toen
naar Jungola. In Nortica was een attractie, hij heet Artic 1, de attractie was heel leuk.
Jumbo bedankt!
Groetjes Maron Pol

_____________________________________________________________________________________
Rommelmarkt in Noordscheschut
Op zaterdag 28 mei is er rommelmarkt bij de Gereformeerde Kerk
aan de Drostenraai in Noordscheschut.
De markt vindt plaats van 10.00 tot 13.00 uur.

_____________________________________________________________________________________
Bericht van S.V. Nieuw-Balinge
Begin mei 2016 zullen de boetes voor gele en rode kaarten en de
kosten van het donateurschap geïnd worden door
sportvereniging S.V. Nieuw-Balinge.
Dorpsblad Kontakt 2016
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Ingezonden verhaal
Vandaag ga ik niet naar school. Niet naar die rotjuf. Ik zeg wel dat ik ziek ben. Ik blijf
gewoon in bed liggen. Mama roept dat ik moet opstaan. Ik geef geen antwoord. Trek de
dekens over mijn hoofd. Ik hoor mama’s voetstappen op de trap. Je kunt merken dat ze
boos is, ze maakt harde korte stappen. Waarom lig jij nog in bed! roept ze. Je had er allang
uit moeten zijn, zo kom je nog te laat op school! Ik kan niet naar school, piep ik vanonder
de dekens. Ik ben hartstikke ziek. Mama wordt nog bozer en trekt de dekens van me af.
Hoezo ziek, je bent helemaal niet ziek! Jawel, zeg ik zielig, ik heb buikpijn en
hoofdpijn en haarpijn en ik ben ook misselijk…
Mama trekt een raar gezicht. Er komen allemaal rimpels in haar voorhoofd. Nou, dat zullen
we nog wel eens zien, zegt ze terwijl ze de kamer uitloopt. Mijn hart bonst erg. Met de
thermometer in haar hand komt ze terug. Hup, kijken of je koorts hebt, zegt ze met een
strenge stem. Ik lig raar met het ding in mijn mond. Mama staat er bij te kijken met haar
handen in haar zij. Ze staart me aan. Ik voel me steeds roder worden. Eindelijk trekt ze
hem eruit en zegt dan verbaasd: 38.5! Nou, dat is wel een beetje hoog. Nou goed, dan
mag je vandaag thuis blijven. Ik voel me zo ontzettend opgelucht. Gisteren moest ik met
mijn schrift voor de klas komen omdat ik zo had geknoeid bij de schrijfles. Ik knoei
meestal, heb altijd spatten en blauwe vingers.
Alexandra van ’t Veer

_____________________________________________________________________________________
Leuke tweets
Examens halen? Ik heb al moeite met de
trein.
Als je naast je schoenen loopt, krijg je
vieze sokken.
Wat is de voornaam van E.T.? Jodela.
Waar stuurt een Hollander zijn fotorolletje
heen? Naar een ontwikkelingsland.
Als blikken konden doden, had ik er 10 naar je hoofd gegooid.
De ideale echtgenoot drinkt niet, rookt niet, flirt niet en bestaat niet.
Het verschil tussen een man en een foto? Een foto is ontwikkeld.
Mag ik je kussen? Nee? Nou dan blijf je toch een kikker!
Mannen maken zo moeilijk oogcontact, omdat borsten geen ogen hebben.
Voer geen oorlog, voer de eendjes.
Wie het verband niet snapt, moet geen verpleegster worden.
Roken, het blijft een teer onderwerp.
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Koningsspelen 2016

Op vrijdagmorgen 22 april vierden de
kinderen van de meester Sieberingschool
alvast de verjaardag van onze koning. We
startten de ochtend met zingen en dansen
van het koningslied van dit jaar “de
Hupsakee”!
Daarna gingen we in gemengde groepjes
allerlei leuke spelen doen, binnen: sjoelen
met ringen en stokken, airhockey en
hoogspringen.
Bij het laatste onderdeel sprong Kamil als
hoogste van de hele school, over 1.25 cm!
Buiten konden we: koekhappen, floorbal,
touwtrekken, reuze boter, kaas en eieren,
doelschieten, eierrace, emmer dragen en nog
veel meer leuke dingen doen! Sommige spelen
werden begeleid door hulpouders.
Tussen de spelen door hielden we even pauze
en genoten we van heerlijke suikerbolletjes van
bakkerij Pots, een banaan of een appel en een
lekker glas ranja.
Aan het eind van de ochtend sloten we de spelen
af met nog een keer het dansje van “de
Hupsakee”, dit keer onder belangstelling van
heel veel ouders! En we kregen allemaal nog een
oranje frisbee mee naar huis.
We kijken terug op een hele geslaagde ochtend
en willen hierbij nogmaals de hulpouders
bedanken voor hun inzet!
Team meester Sieberingschool
________________________________________________________________________

Fietstocht Ouderen Onder Dak
De fietstocht wordt bij mooi weer gehouden op 9 mei 2016. Vertrek
bij dorpshuis “De Heugte” om 18.30 uur. De kosten zijn €5,- per
persoon, inclusief koffie/thee. Bij slecht weer schuiven we het door
naar 6 juni 2016. Opgeven voor 5 mei bij één van de OOD leden.
Tot ziens bij de activiteit!
Roelie Padding, Laura Wielink, Jennie Hekker, Margo Kraijesteijn,
Albert Wielink, Anneke Kroezen, Jannie Wielink en José Post.
Dorpsblad Kontakt 2016
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Een interview met...

Harm en Astrid
Op een heerlijke lente avond werden we hartelijk
ontvangen door Harm Dethmers en Astrid Dirksen. Zij
wonen aan de Haarweg 14b.

Harm is 60 jaar en is geboren in Rotterdam. Hij heeft 3
kinderen: een zoon van 24 en 2 dochters van
respectievelijk 22 en 20 jaar oud. Vijf jaar geleden is hij
gescheiden en is toen bij zijn vader gaan wonen in
Broekhuizen. Een half jaar later leerde hij Astrid kennen
en samen zijn ze ruim een jaar geleden in Nieuw-Balinge
gaan wonen. Astrid is 56 jaar oud en is in Utrecht geboren. Ze heeft 2 kinderen: een zoon
van 22 en een dochter van 20 jaar oud. Ook zij is vijf jaar geleden gescheiden maar is toen
in Oosterhesselen blijven wonen. Tijdens het zoeken en surfen op internet kwam Astrid
deze woning tegen. Ze hebben geen binding met Nieuw-Balinge en zijn hier min of meer
toevallig terecht gekomen. Ze hebben 1 kat als huisdier, hij heet Ukkie (deze kat was van
de moeder van Astrid).
Harm is 20 jaar architect geweest. Hij ontwierp onder andere huizen, kantoren en
verbouwingen. Hij zegt: “Het lijkt leuk, maar als architect moet je rekening houden met
vele aspecten: wensen van de opdrachtgever, voorschriften zoals het bestemmingsplan en
bouwbesluiten, maar ook het financiële plaatje moet in acht
genomen worden.” Rond de scheiding is hij werkloos geraakt en
kreeg hij een burn-out. Momenteel houdt hij zich bezig met
schilderen (er hangen een aantal mooie exemplaren in de woning).
Harm vertelt dat hij is opgegroeid tussen de kunstenaars. Hij zegt:
“Dan krijg je het wel mee, het zit in mijn DNA. Het is goedkoper
om een schilderij te maken, dan naar een psychiater te gaan.” Ook
maakt Harm portretten aan de hand van foto’s van dierbaren, een
ieder mag hem daarvoor benaderen tegen een kleine vergoeding.
Naast schilderen maakt hij graag muziek op zijn gitaar en piano.
Hij zegt: “Ik kan geen noten lezen, maar kan wel muziek maken.”
Tevens is Harm te vinden op de jeu de boules baan in Nieuw
Balinge. Daarnaast is hij aan het onderzoeken of er
vrijwilligerswerk voor hem is.
Astrid heeft van alles gedaan. In vogelvlucht noemt ze een heel aantal functies en
vrijwilligerswerk wat ze gedaan heeft. Onder andere heeft ze gewerkt als gastvrouw op de
Volks hogeschool, heeft ze in Amerika gewerkt als bouwvakker en is ze hoofd geweest van
de facilitaire dienstverlening. Na de geboorte van haar tweede kind is ze overdag gaan
werken als gastmoeder. In de avonduren stond ze achter de bar of in de keuken van een
privé golfclub. Naast werken heeft ze ook vrijwilligerswerk gedaan in een hospice. Een
hospice is een gastvrij huis waar ongeneeslijk zieke mensen met een korte
levensverwachting tot aan hun dood kunnen worden verzorgd. Ook heeft ze
vrijwilligerswerk gedaan bij sportverenigingen. Na de scheiding wilde ze financieel
onafhankelijk zijn en moest daarom noodgedwongen stoppen met het vrijwilligerswerk en
ging werken in een supermarkt. Naast al het bovengenoemde noemt Astrid dat ze altijd
‘energiewerk’ (ook wel healing genoemd) gedaan heeft. Toen de vader van Astrid in 1999
kwam te overlijden ervoer ze dat ze de zielentaal kon spreken en horen. Ze heeft toen hulp
gezocht bij een psycholoog. Astrid zegt: “Het was een hele klus om met die gevoeligheid
om te kunnen gaan.” Door trainingen heeft ze geleerd om deze gave om te buigen in een
kwaliteit. Momenteel is ze verbonden aan een psychotherapiepraktijk in Kerkenveld. Op
maandag is er inloopspreekuur, waarbij er bijvoorbeeld ruimte is voor meditatie. Astrid legt
uit dat het energiewerk haar passie is en dat het vanuit haar hart komt. Ze vindt het leuk
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om mensen in hun kracht te krijgen. Ze zegt: “Mensen moeten uit het hoofd en zich meer
verbinden met de aarde, waardoor ze zich meer bewust zijn en beter in hun lichaam
komen.” Vaak ziet Astrid dat te makkelijk medicijnen worden voorgeschreven. Ze legt uit
dat medicijnen je gevoelens bevriezen en dat je juist meer met je gevoelens in verbinding
moet komen. Naast de psychotherapiepraktijk in Kerkenveld kunnen mensen ook bij haar
thuis komen of kan Astrid bij mensen thuis komen. Ze vraagt een klein bedrag hiervoor.
Als de interviewers vragen met wat voor problemen ze bij haar terecht kunnen, dan geeft
ze aan dat dat heel breed is. Ze noemt als voorbeelden: emotionele of psychische
problemen, lichamelijke problemen of als er spirits (zielen) aanwezig zijn in een huis. Ook
vertelt ze dat ze gecommuniceerd heeft tussen een persoon in comateuze toestand en
diens familie. Omdat het energiewerk veel energie kost is het noodzakelijk dat ze iedere
dag mediteert en dat er rust is. Naast het energiewerk heeft ze cursussen gegeven
‘bewustwording voor volwassenen’ en werkt ze 2 keer 3,5 uur als vrijwilligers bij het
Centrum Jeugd en Gezin in Beilen.
Wat Harm en Astrid uit willen dragen is dat ze open staan
voor mensen die hun verhaal willen doen. Als mensen
behoefte hebben aan een luisterend oor, dan hebben zij
daar vaak de rust, tijd en aandacht voor. Mensen zijn
altijd welkom. Astrid is benieuwd of er belangstelling is
voor ‘huiskamer bijeenkomsten’. Iedereen mag komen,
men gaat samen zitten in stilte en zoekt verbinding met
elkaar. Tevens vraagt ze zich af of er behoefte is aan
cursussen op het gebied van bewustwording (leren
aarden, contact maken met je lichaam en jezelf helen).
Wanneer mensen hiervoor open staan of belangstelling hebben kunnen ze contact
opnemen met Astrid. Haar telefoonnummer is 06 33839896.
Mailen mag ook naar: astriddirksen@gmail.com. Maar mensen mogen ook langskomen om
kennis te maken en om te kijken hoe het voelt.
Op onze vraag ’Hoe bevalt het wonen in Nieuw-Balinge en wat missen jullie?’ geven ze aan
dat ze de saamhorigheid heel mooi vinden. Ze omschrijven Nieuw-Balinge als een
gemoedelijk, gezond en levend dorp, dichtbij de natuur. Ze vinden het dorp uitgebreid en
missen niets. Tenslotte vragen we of ze Kontakt lezen. Ze zeggen allebei Kontakt met veel
plezier te lezen. Zo blijven ze op de hoogte van wat er in het dorp gebeurt en ze vinden het
informatief.
We bedanken Harm en Astrid voor hun gastvrijheid en wensen ze veel woonplezier in
Nieuw-Balinge!
________________________________________________________________________

Koert Sok bokaal
Vriendenvoetbal 7x7 – Vrijdagavond 10 juni 2016
Sportpark S.V. Nieuw-Balinge
Ben je 14 jaar of ouder en ben je ook nog lekker sportief?
Doe dan mee en maak een team!
Per team moet er minimaal 1 dame in spelen.
Opgave voor het 7x7 toernooi is noodzakelijk! Doe dit voor vrijdag 4 juni 2016 bij
Evelien Sok: evelien.sok@gmail.com, 06-10605866.
Geef je op en we maken er een leuke, sportieve en vooral gezellige avond van!
Dorpsblad Kontakt 2016
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Paaseieren zoeken bij de ijsbaan

___________________________________________________________
Roodkapje en de wolf (Gruwelijke rijmen van Roald Dahl)
Op een der eerste lentedagen, voelde wolf de honger knagen.
Dus klopte hij bij grootmoe aan. Zij deed open, zag hem staan.
Met scherpe tanden, valse lach. Hij gromde grijnzend: ‘Goedendag.’
De arme grootmoe schrok zich naar: Straks eet hij me op met huid en haar.
Ze sloeg de spijker op de kop, want hij vrat haar in één hap op.
Maar grootmoe was taai en schriel, hetgeen de wolf maar slecht beviel.
‘Ze is te weinig,’ klaagde hij, ‘dat is toch geen heel maal voor mij.
Na zo’n schriel scharminkel moet je, als wolf minstens nog een toetje.’
Terwijl hij heel boosaardig lachte, zei hij: ‘Ik denk, dat ik zal wachten,
tot Roodkapje, ’t mals, jong ding, terugkomt van haar wandeling.’
Grootmoeders kleren, moet je weten, haar jas, haar muts en ook haar sokken.
Die hij natuurlijk niet had opgegeten, heeft hij opgeraapt en aangetrokken;
Hij kamde en krulde zelfs zijn haar. In grootmoe’s stoel zat Wolf toen klaar.
Het kleine meisje kwam al gauw en vroeg aan Wolf traditiegetrouw:
‘O grootmoe, wat heb je ’n grote oren.’ ‘Dan kan ik je beter horen.’
‘Wat ‘n grote ogen’, zei ze zoet. ‘Dan kan ik beter zien wat je doet,’
zei Wolf, terwijl hij naar haar staarde, en watertandde en likkebaardde.
Na dat karkas, vol bot en haar, dacht hij, smaakt zij als kaviaar.
Maar Roodkapje knipoogde en zei: ‘O wat een mooie bontjas heb jij!’
‘Fout!’ riep Wolf haar nijdig toe. ‘Wat heb je grote tanden, grootmoe,
dat moet je zeggen, ezelskop. Nou ja, dan eet ik je zo maar op.’
’t Kind lacht en trekt in een wipje, een revolver uit haar slipje.
Ze richt hem op het grote beest en beng, beng… die is er geweest!
Een week of wat later, ik weet ’t nog goed, heb ik in het bos Roodkapje ontmoet.
Ik herkende haar bijna niet, dat snap je, zo zonder cape en zonder rood kapje.
‘Hallo!’ riep ze vrolijk. ‘Zie je wel, mijn prachtige bontjas van WOLVENVEL!’
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Felicitatiepagina

Wilt u iemand in het zonnetje zetten?
Is er binnenkort iemand jarig of geslaagd?
Kent u iemand die een jubileum viert?
Laat het de redactie weten!

Jan Stegehuis wordt 61 op 7 mei!
Ellen Verkleij wordt op 24 mei 15!
Aniela en Esmee Mekkes worden 16 op 17 mei!
Erna Kroezen werd op 2 mei 50!
Peter Bos wordt op 19 mei 62!

Dorpsblad Kontakt 2016
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Jaarvergadering Plaatselijk Belang
Dinsdag 19 april jl. vond de algemene ledenvergadering
plaats in dorpshuis De Heugte. De gebruikelijke zaken
passeerden de revue, waaronder de bestuurswisselingen. Hier willen we graag nog even bij stilstaan.
Op de lijst van aftreden stonden Geertje Oelen en Albert
Wielink. Beide waren niet herkiesbaar. Geertje heeft
enkele jaren in het bestuur gezeten, het laatste jaar als
voorzitter. Haar drukke baan in het onderwijs laat het
niet meer toe om een bestuursfunctie voor Plaatselijk
Belang te bekleden. Albert is in 1993 in het bestuur
gekomen zoals hij zelf zegt tussen allemaal “oude
rotten”. Hij is eerst “gewoon” bestuurslid geweest. Later
werd hij secretaris en ook voorzitter. Nu na 23 jaar
diensttijd vindt hij het welletjes. Hij heeft het bestuur
vele malen vertegenwoordigd bij overleggen en
vergaderingen van de gemeente, dorpenoverleg,
speeltuinoverleg, Natuurmonumenten etc. Altijd vol
toewijding en op zijn eigen wijze. Met de beste
bedoelingen voor het dorp en VRIJWILLIG. Albert blijft
nog wel actief in enkele werkgroepen en zal ons ook nog
wel eens vertegenwoordigen bij een overleg. Geertje en
Albert bedankt voor jullie inzet. Beide kregen bloemen en
Albert nog een cadeau van glas met inscriptie.
We hebben Gerda de Weerd en Johan Vissia bereid gevonden om plaats te nemen in het
bestuur. De taakverdeling ziet er nu als volgt uit:
Peter Kroezen
voorzitter
Steven Meems
secretaris
Gert Slomp
penningmeester
Femmie Bos
bestuurslid
Gerda de Weerd bestuurslid
Johan Vissia
bestuurslid
Met vriendelijke groet,
Bestuur Plaatselijk Belang “De Vooruitgang”
________________________________________________________________________
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Inzameling voor Stichting Opkikker
Hallo Nieuw-Balingers,
Wij zijn stichting de helpende hand en wij zamelen geld in voor Stichting Opkikker.
Opkikker is een stichting voor kinderen die langdurig ziek zijn, hiermee kunnen wij de zieke
kinderen ook een leuke dag te bezorgen. Daarom organiseren we nu voor de 6e keer een
stichtingsdag. Op onze stichtingsdag zijn er allemaal leuke activiteiten, een enveloppentent
paardrijden etc. Dit jaar worden we versterkt door Defensie die ook allerlei leuke
activiteiten met zich meebrengt. Leuk voor jong en oud!
‘s Avonds organiseren we een feestavond met verschillende Nederlandstalige artiesten en
een drive in show van de tour of music! Kaarten zijn in Nieuw-Balinge te bestellen via
Jeroen Span, tel.: 06-16228080. Dit allemaal voor het goede doel! Wij hopen er met elkaar
een geslaagde dag van te maken en wij zien u graag op zaterdag 18 juni aan de
Lantschapsweg 2 in Geesbrug!

___________________________________________________________
Kentucky Reunited – zaterdag 14 mei
Jeugdsoos Kentucky organiseert een reünie!
Waar:
Hoelaat:
Wie:
Entree:

Dorpshuis de Heugte
21:00 uur
vanaf 16 +
16 tot 18
€ 2,00
18+
€ 5,00

Loten verkoop van 2 t/m 14 mei!
Hoofdprijs: Weekendje Wanneperveen en diverse ander mooie prijzen!Deze reünie is
onderdeel van de acties die worden geoganiseerd voor de reis naar Praag. Kentucky gaat
met een groep van 15 á 20 jongeren deze stad bezoeken van 15 t/m 18 juli. Een culturele
en educatieve reis die van A tot Z door de jeugd zelf wordt opgezet.
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Spelers FC Emmen geven voetbalclinic
Het bestuur is er in geslaagd om de voetbalclinic van de
jeugd dit jaar ‘op te sieren’ met de komst van drie
selectiespelers van FC Emmen uit de Jupiler League.
Reserve aanvoerder Frank Olijve, Eser Elmali
(reservedoelman) en Karel IJzerman komen namelijk naar
Nieuw-Balinge om deze clinic te verzorgen. Deze begint al
om 13.00 uur. Dat is in verband met het feit dat FC
Emmen ’s avonds nog een oefenwedstrijd op het
programma heeft staan.
De drie betaalt voetballers krijgen assistentie van een stuk of 5 á 6 mensen van NieuwBalinge. Voetballers of andere leden die hiervoor belangstelling hebben, kunnen zich
hiervoor opgeven bij het bestuur. De deelnemende jonge voetballers en voetbalsters in de
leeftijd van 4 tot en met 13 jaar worden in drie groepen opgesplitst en maken dan een
rondje langs de drie ‘stations’.
De FC Emmen spelers nemen ook nog het één en ander mee naar
Nieuw-Balinge. Er zijn onder meer handtekeningenkaarten, posters
van FC Emmen, je kunt entreekaartjes kopen voor de helft van de
prijs en natuurlijk is er de gelegenheid om met de spelers op de foto
te gaan.
LET OP: Als je aan deze clinic mee wilt doen, moet je je hiervoor
opgeven. Dat kan bij de bestuursleden (bestuurskamer) en bij de
leiders van de jeugdelftallen.
Met vriendelijke groet,
bestuur S.V. Nieuw-Balinge

_____________________________________________________________________________________
Kentucky Reunited 14 mei!
De voorbereidingen voor 14 mei zijn in volle gang!
Binnenkort zullen wij met lootjes bij u langs komen om een
deel van onze educatieve reis naar Praag te kunnen
bekostigen.
De trekking is 14 mei, op de soosreünie.
We hebben veel mooie prijzen, mede mogelijk gemaakt door
onze sponsoren. Onder andere een kappersbon, kiprollades,
waardebon schoonheidssalon, lunchbon en nog veel meer!
En met als hoofdprijs :
Een weekend in een nieuwe luxe chalet in het mooie Wanneperveen.
Kom allemaal 14 mei vanaf 21:00 uur naar dorpshuis ‘De Heugte’.
Dan maken we er een ouderwets gezellig Nieuw-Balings feestje van!

Dorpsblad Kontakt 2016

33

Greppeltocht Tienersoos Teenspirit
We hebben op 9 april een greppeltocht gehouden en er deden
gelukkig veel tieners aan mee, ruim 30! Het was een leuke tocht
en volgens ons heeft iedereen zich goed vermaakt. Toen we terug
kwamen kregen we allemaal ranja en wat lekkers. De uitslag is
nog niet bekend, nu ik dit stukje schrijf.
We willen de ouders van ons bestuur en onze vrijwilligers bedanken voor het posten en het
halen en brengen van de jeugd.
Aanstaande vrijdagavond 6 mei gaan we ons dorp door om het zwerfvuil op te ruimen. We
hopen dat alle kinderen vanaf groep 8 t/m 15 jaar komen helpen.
We starten bij het dorpshuis om 18.00 uur. Na afloop gaan we wat drinken en krijgen we
een lekkere traktatie.
Jeugdbestuur,
Romy Oelen
________________________________________________________________________

Tieners en jeugd opgelet!
Vrijdag 27 mei gaan we met de tiener en jeugdsoos uit ons dorp
karten! Wie heeft er zin om mee te gaan???

Kosten karten
Opgave
Leeftijd
Opgeven kan bij

:
:
:
:

gratis
t/m 10 mei!
vanaf 12 jaar
henriettekreeft@hotmail.com of
nettyzilver@gmail.com

Verdere informatie krijg je na opgave.
Geef je snel op want dat kan uiterlijk t/m 10 mei!
________________________________________________________________________

Afwerking Podium
Ja het was een rommeltje en het heeft even geduurd,
slecht weer, mensen wilden de tuinen snoeien en alles
naar de paasbult brengen. Mensen hebben hun eigen
klusjes, heel begrijpelijk! En dan lukt het toch weer een
groep vrijwilligers bij elkaar te krijgen om de zaak te
klaren. In twee dagen
heel mooi opgeschoten,
volgende week nog wat
afwerkpuntjes en het
terras bij ons Dorpshuis kan weer gezellig ingericht
worden.
Namens het Dorpshuis, Plaatselijk Belang en Stichting
Zomerfeest willen wij deze vrijwilligers bijzonder hartelijk
danken. We hopen er met elkaar veel plezier van te
hebben.
i.o. José Post
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Veilig door het dorp
Tijdens de duurzame Dorpshuisdag 23 april j.l., hingen
alle tekeningen die gemaakt zijn door de kinderen van
de meester Sieberingschool in het dorpshuis. In het
kader van ons project hebben de kinderen een tekening
gemaakt van een verkeersbord waarvan ze denken dat
dit bord in ons dorp ontbreekt.
Het winnende bord zal in opdracht van de werkgroep
gemaakt worden en worden geplaatst op de plaats waar
de winnaar denkt dat het bord moet staan, in overleg
met de gemeente.
Wethouder G.J. Bent van de Gemeente Midden–Drenthe
en Harry Thijms van Welzijnswerk Midden-Drenthe
kregen van ons deze zware klus aangeboden om er de
mooiste, leukste, creatiefste tekening uit te zoeken. En
de keuze viel op de tekening van Merle Pol.
Merle heeft een rond bord met een blauwe rand
getekend en in het midden twee handen ineen en het
woord RESPECT! En ze wil het graag plaatsen aan de
ingang van ons dorp, bij het bord Nieuw-Balinge.

Onder het bord staat de tekst:
IN NIEUW-BALINGE MAG IEDEREEN ZIJN ZOALS HIJ/ZIJ IS. RESPECT!

We kregen allemaal kippenvel toen ze aangaf dat respect heel breed is. In het verkeer
moet je respect hebben voor elkaar, maar ook of je bruin, blank, of zwart getint bent, een
beperking hebt of homo of lesbisch bent. In Nieuw–Balinge heeft men voor iedereen
respect! En volgens Merle zou het nog beter zijn als er respect in de hele wereld zou zijn.
Wij willen alle kinderen bedanken voor de prachtige tekeningen, iedereen heeft écht zijn
best gedaan en op deze manier leren we er allemaal van, nadenken over je eigen veiligheid
en stil staan bij een ander maar ook bij je dorp en dorpsgenoten. Een leuke wedstrijd die
zijn vervolg krijgt bij het plaatsen en onthullen van het bord van Merle!
En wethouder G.J. Bent was zo enthousiast dat hij meteen beloofde erbij te willen zijn als
het bord geplaatst wordt. Nou daar houden we hem natuurlijk aan! Waarschijnlijk gaat dat
plaatsvinden op 21 mei of 4 juni 2016! Waarom twee datums? Omdat het een grote
landbouw voertuigendag wordt. En daarbij is samenwerking met bedrijven in deze sector
noodzakelijk. Deze mensen willen hier graag medewerking aan geven maar aangezien het
een vrij nat voorjaar is kan het zijn dat de landbouwvoertuigen nog volop aan het werk zijn
op 21 mei a.s. Uiteraard kunnen deze mensen de grote voertuigen dan niet stil zetten bij
ons voor het dorpshuis. Dus noteer de datums vast in uw agenda. Dit wordt een schitterde
voertuigendag. Interessant voor jong en oud! En natuurlijk wilt u de onthulling van het
prachtige bord van Merle ook niet missen toch?
Twee werkgroepleden hebben al veel contacten gelegd en we vertrouwen erop dat we er
samen een geweldige dag van kunnen maken. Op deze dag zijn we dan alweer bijna twee
jaar bezig geweest met de veiligheid in ons dorp en kunnen we het stokje hopelijk
overgeven aan een ander dorp in Midden-Drenthe die ook iets aan veiligheid in eigen dorp
willen gaan doen? Dit is wat ook de provincie graag wil, misschien van het zuiden naar het
noorden richting de Smildes? Als iemand dit leest en de interesse voor eigen dorp is er?
Neem contact met ons op!
Heel graag tot ziens, namens de werkgroep Veilig door het dorp,
i.o. José Post-Consent
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Schrijf hier wat er precies beter of veiliger zou kunnen in ons dorp en lever dit z.s.m. in bij
één van de hierboven genoemden:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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Een legpuzzel
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Thema verkeer bij peuterspeelzaal Duimelot
De hele maand april stond bij ons het thema verkeer centraal. We startten dit
thema op woensdag 30 maart met een heus verkeersplein. Samen met de
kleuters van de meester Sieberingschool konden de peuters fietsen, steppen
en rijden door een, door de werkgroep ‘veilig door het dorp’ aangelegd, parcours. Er waren
verschillende verkeersborden, een zebrapad, een rotonde en een stoplicht. De peuters
hadden al snel door dat je voor rood moet stoppen en met groen mag doorrijden. Voor een
zebrapad moet je stoppen en sommigen gingen dan ook keurig op de rem. Ook het bord
met een rode en zwarte auto erop, wat betekent niet inhalen, was best bijzonder en
herkenbaar. Als wij met de peuters ergens naar toegaan, bijvoorbeeld naar de gymzaal,
dan moeten ze in een rij lopen en mogen ze elkaar niet inhalen (dit om botsingen te
voorkomen). Je zag ze denken bij dit bord…. (Misschien moet ik dit bord gaan gebruiken
als het even niet lukt in het rijtje ).
De morgen werd afgesloten met een stoplichtkoek en
de peuters kregen een rijbewijs mee naar huis.
De werkgroep ‘veilig door het dorp’ had ook
themakisten voor ons geregeld met onder andere
puzzels, een zelf te bouwen stratencircuit van hout
voor onze autootjes, prentenboeken enz. We hebben
een stoplicht geknutseld en de peuters mochten verven
met autootjes! Wat een feest: rijden door de verf en
dan op een groot papier, een hele leuke ervaring.
Kortom een heerlijk thema, met dank aan de
werkgroep. Het was zeer geslaagd!
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Kinderclub Nieuw Balinge
Wat was het spannend! Op woensdagmiddag 20
april deden we als kinderclub mee met het
gemeentelijke knikkertoernooi. En er kwamen
gelukkig zo’n 20 kinderen mee doen. Voor de één
de eerste keer knikkeren, voor de ander dagelijkse
kost, maar wat werd er leuk gespeeld. En we
gunden elkaar de winst!
Aan het einde van
de middag, na heel
wat potjes en
lekkers en een
ijsje, bleken Roy en Fabian bij groep 3-5 en Ayrton en
Demian bij groep 6-8 de winnaars! Woensdag 25 mei is de
grote finale in Beilen, daar zullen ze strijden voor de eer
van Nieuw-Balinge. Heel veel succes jongens!
In de week van 1 juni is de laatste keer kinderclub voor dit
seizoen. Wanneer precies weten we nog niet, maar daar
krijgen jullie nog een berichtje van. Tot dan!
Groetjes van Manuela, Martha, Laura, Margot, Mirella en
Liesbeth
________________________________________________________________________

Activiteitenkalender mei/juni
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MEI
8 mei

High wine de Heugte

9 mei

Fietstocht OOD (6 juni bij slecht weer)

14 mei

Reünie jeugdsoos

15 mei

Motortoertocht

21
21
21
21

mei
mei
mei
mei

Oud papier
Rommelmarkt Hervormde Kerk
Landbouwvoertuigendag (of 4 juni)
Dansavond de Heugte

28 mei
28 mei

Rommelmarkt kerk Noordscheschut
Bingo dorpshuis de Heugte

JUNI
18 juni

Goede doelen dag Opkikker

25 juni

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

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

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
Fysiotherapie
Praktijk Fysio Ettenheim; Roel Schoemaker
Dinsdag- en donderdagmiddag praktijk in
Dorpshuis de Heugte. Alleen op afspraak.
Tel. (0528) 34 35 18 of (06) 43 45 37 99
E-mail: info@fysioettenheim.nl

Weekenddiensten
Voor het rooster van de weekenddiensten van
tandarts, apotheker, dierenarts, Icare, Bureau
Slachtofferhulp en de Stichting Welzijnswerk zie
bladzijde 2 van de (huis-aan-huis)
woensdageditie van de Hoogeveense Courant

Preekrooster 2016
Chr. Geref. Kerk Nieuw-Balinge

Preekrooster 2016
Ned. Hervormde Kerk Nieuw-Balinge

8 mei

8 mei

9.30 uur
Ds. A. Huijgen
14.30 uur
Ds. L. van Dalen
15 mei (1e pinksterdag)
9.30 uur
Ds. B. de Graaf
14.30 uur
Ds. B. de Graaf
e
16 mei (2 pinksterdag) Belijdenisdienst
9.30 uur
Ds. H.J.Th. Velema
22 mei 9.30 uur
Ds. H.D. Rietveld
14.30 uur
Ds. H.D. Rietveld
29 mei 9.30 uur
Ds. W. van Benthem
14.30 uur
Ds. W. van Benthem
5 juni 9.30 uur
Ds. B.L.C. Aarnoudse(VHA)
14.30 uur
Ds. B.L.C. Aarnoudse
12 juni 9.30 uur
Ds. J.P. Boiten (HA)
14.30 uur
Ds. J.P. Boiten
Wijzigingen voorbehouden. In de ochtend is er
oppas voor de kleinsten in het jeugdgebouw ‘Het
Anker’.

10.00u: ds. H. Westerhout (Hasselt)
19.00u: ds. B.L.P. Tramper (Driesum)
15 mei (1e pinksterdag)
10.00u: ds. M. Maas (Veenendaal)
19.00u: ds. M. Noorderijk
16 mei (2e pinksterdag)
10.00u: ds. M. Noorderijk, zangdienst
22 mei 10.00u: kand. J.A.A. Geerts (Heiligerlee)
19.00u: ds. M. Noorderijk
Voorbereiding Heilig Avondmaal
29 mei 10.00u: ds. M. Noorderijk
Bediening Heilig Avondmaal
19.00u: ds. M. Noorderijk
5 juni
10.00u: ds. W.G. Hulsman (Genemuiden)
19.00u: ds. M. Noorderijk
12 juni 10.00u: kand. C.B. Westerink (Nunspeet)
19.00u: ds. H. Born (Rouveen)
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!

Ophaalschema containers
Iedere woensdag
04-05 GROEN
25-05 GRIJS
11-05 GRIJS
01-06 GROEN
18-05 GROEN
08-06 GRIJS

Contactgegevens Humanitas
• Midden-Drenthe
midden-drenthe@humanitas.nl
• Zuid-Drenthe
zuid-drenthe@humanitas.nl
• Tel. (0528) 27 79 92 | www.humanitas.nl
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Oud Papier
Oud papier wordt opgehaald door de Mr.
Sieberingschool op 21 mei, 9 juli, 17 september,
12 november 2016.
Vanaf 8.30 wordt het oud papier met een
pers/kraakwagen opgehaald.
Het verzoek om het papier gebundeld of in
dozen langs de weg te zetten.
LET OP: Liever niet de avond van te voren i.v.m.
eventuele regen. Voor de Breistroeken geldt;
het papier langs de hoofdroute zetten!
Politie
Bureau Hoogeveen
Griendtsveenweg 5, Hoogeveen
Postbus 107, 9400 AC Assen
Geopend: ma t/m za 9.00 – 17.00 uur
vrijdagavond tot 21.00 uur.
Bureau Beilen
Ettenstraat 9, Beilen
Postbus 107, 9400 AC Assen
Geopend: ma t/m vrij 9.00 – 17.00 uur
Telefoonnummer: 0900 88 44
Alarmnummer: 112
Meld Misdaad Anoniem: 0800 70 00
Voor aangifte via internet, contact met
wijkagent etc.: www.politie.nl
Trombosedienst
Iedere dinsdagmorgen in Dorpshuis de Heugte.

Ophalen grof vuil of container stuk?
Gemeente Midden Drenthe: (0593) 53 92 22
Van Gansewinkel: 0800 01 30
Grof vuil brengen naar: Milieustraat Beilen,
Eursing 2a: maandag gesloten, dinsdag en
vrijdag geopend van 8.00-12.00 en 13.0015.00, woensdag en donderdag geopend van
12.30 tot 15.00, zaterdag geopend van 8.00 tot
12.00.
www.middendrenthe.nl > Afvalwijzer
Hingstman recycling Westerbork,
de Noesten 82. Tel. (0593) 33 19 19
Belangrijke telefoonnummers
Ziekenhuis Hoogeveen
(0528)
Diaconessenhuis Meppel
(0522)
Ziekenhuis Emmen
(0591)
Ziekenhuis Assen
(0592)
UMCG Groningen
(0503)
Isala klinieken Zwolle
(0384)
Martini Ziekenh. Groningen (0505)

28
23
69
32
61
24
24

62
33
19
55
61
50
52

22
33
11
55
61
00
45

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

33
53
28
34
26
26
26

33
53
61
82
69
40
32

66
00
11
48
44
38
88

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

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

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

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

Draagt Elkanders Lasten (DEL)
Wilt u bij een overlijden, of indien u zich wilt
aanmelden als nieuw lid (inwonende kinderen
vanaf 21 jaar), contact opnemen met:

• Uitvaartverzorg(st)er:
mevr. E. Otten / dhr. P. van Slochteren

Peter Kroezen
Meeuwenweg 5
Nieuw-Balinge
Tel. (06) 52 40 79 66
E-mail: peter.kroezen@crewson.nl

• Penningmeester/Ledenadministratie:
dhr. H. Mulderij, Molenweg 30, 7936 PB
Tiendeveen. Tel. (0528) 76 40 00
• Voor vragen of doorgeven van wijzigingen:
info@uitvaartvereniging-nieuweroord.nl
• Informatie over de vereniging:
www.uitvaartvereniging-nieuweroord.nl
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OBS Meester Sieberingschool
Haarweg 27 – Tel. (0528) 32 13 55

Peuterspeelzaal Duimelot
Komt uw peuter ook gezellig spelen?

e-mail: info.sieberingschool@obomd.nl

Uw peuter is vanaf 2 jaar van harte welkom
op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend
van 8.30 uur tot 11.45 uur en woensdag tot
12 uur.

Schoolfonds
Het Schoolfonds van de meester Sieberingschool in
Nieuw-Balinge, is opgericht op 6 september 1979.
De leden van het schoolfonds zijn mensen die de
meester Sieberingschool een warm hart toedragen
en daarom jaarlijks een financiële bijdrage geven
die ten goede komt aan de leerlingen. In
september/oktober wordt de jaarlijkse
ledenbijdrage opgehaald. Bent u geen lid en wilt u
dit wel graag worden, meldt u zich dan aan bij één
van de bestuursleden of bij de vertegenwoordiger
van het schoolteam.
Bestuursleden:
Voorz. Albert Wielink
Penn. Raymond Peters
Secr. Esther Bodewes
Lid
Manuela Mulderij
Lid
José Post
Lid
Ria Schoemaker
Lid
Wout Strijker
Vertegenwoordiger van het
Susan de Graaf

Tel. (0528) 32 13 23
Tel. (0528) 32 18 09
Tel. (06) 13 94 14 52
Tel. (0528) 22 12 51
Tel. (0528) 32 13 54
Tel. (0528) 32 07 61
Tel. (06) 51 35 23 48
schoolteam:
Tel. (0528) 32 13 55

Geef uw peuter tijdig op. Liefst een half jaar
van tevoren.
Om even te komen kijken of om het
informatieboekje met aanmeldingsformulier
af te halen, kunt u terecht bij peuterleidster
Karin Gils op 1 van de speelochtenden.
Als uw peuter is aangemeld, krijgt u bericht
van de wachtlijstbeheerster, wanneer uw
peuter kan beginnen.
Voor informatie kunt u bellen met de leidster
Karin Gils, tel.: (0593) 52 59 76. Voor
digitaal aanmelden kijkt u op www.spmd.nl.
‘Spelend leren’, een mooie voorbereiding
voor de basisschool. Komt u eens langs met
uw peuter?

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

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

Openingstijden dorpshuis de Heugte
Maandag
09.00 – 12.00 uur
Dinsdag
09.00 – 12.00 uur
Woensdag
09.00 – 12.00 uur
Vrijdag
16.30 – 20.00 uur
Keuken
16.30 – 19.00 uur
Zaterdag
22.30 – 01.30 uur
Keuken Bingo
20.30 – 23.30 uur
Zondag
17.00 – 21.00 uur
Keuken
17.00 – 19.30 uur

Busdiensten

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

Niet op zater-, zon- en feestdagen.
Op werkdagen:
Nieuw-Balinge - Hoogeveen Lijn 37
07:20 uur*

14:09

08:20

16:36

10:26

17:36*

12:26

18:09

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

08:31*

15:31

09:48 x

16:31*

11:48 x

17:31 x

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

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

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

32
32
32
32

14
12
10
10

82
24
11
24

Wanneer is er wat te doen?
DINSDAG; Volleybal
Herenvolleybal (16+)
20.30 – 21.30
WOENSDAG; Volleybal
Dames Recreanten 1
19.00 – 20.00
Dames Recreanten 3
20.00 – 21.00
DONDERDAG; Volleybal
Dames Recreanten 2
19.30 – 20.30
DONDERDAG: gymnastiek
1e groep, vanaf 4 jaar
17.15 – 18.00
2e groep
18.00 – 18.45
3e groep
18.45 – 19.30
De kosten zijn: tot 18 jaar € 30,- per half jaar en
vanaf 18 jaar € 40,- per half jaar.
Nieuwe leden kunnen we altijd gebruiken.
Dus: KOM EENS LANGS ALS JE DURFT!

Er is momenteel geen inloopspreekuur meer
op dinsdagmorgen in Nieuw-Balinge,
vanwege te weinig bezoekers. Mocht u toch
hulp nodig hebben, bel onderstaand
telefoonnummer en men maakt een
afspraak met u!
Voor informatie over o.a.
- ouderenadviseur
- de klussendienst
- de plusbus
- beperking en chronisch zieken
- hulp oproep systeem
- hulpverlening bij u thuis
kunt u bellen met S.W.O. in Westerbork.
Tel. locatie Westerbork (0593) 33 39 20
ma t/m do van 08.30 – 16.00 uur
vrijdag van 08.30 – 12.00 uur.
www.welzijnswerkmd.nl

Kapsalon Priscilla
Tel. (0528) 32 16 44
Dinsdag, donderdag en vrijdag geopend van 8.30
tot 18.00. Tussen 12.00 en 13.00 gesloten.
Zaterdag geopend van 8.00 tot 13.00.

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

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

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

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

Studio Tyara
Praktijk voor therapie, massage en
schoonheidsverzorging.
Netty Jager. Tel. (0528) 32 17 17

Openingstijden winkel:
Maandag
Dinsdag t/m donderdag
Vrijdag
Zaterdag

09.00 tot 17.30 uur
18.30 tot 20.00 uur
08.00 tot 17.30 uur
18.30 tot 20.00 uur
08.00 tot 17.30 uur
08.00 tot 16.00 uur

Volkstuinvereniging Nieuw Balinge
Tuinhuur: €10,- per jaar voor 100m2 beste grond.
Info bij de secretaris: Gert Jan Prins. Tel.: 321174.

Maandag: overdag en ‘s avonds
Dinsdag: overdag en ‘s avonds
Woensdag: overdag
Donderdag: overdag
Vrijdag: overdag
Behandeling op afspraak.
Anne Hekker; IJzer en metalen
IJzer en metalen, Anne Hekker komt het
halen! Het kan ook gebracht worden.
Melkbussen, accu’s, fietsen, kabel,
aanhangwagens enz.

Nieuwe leden zijn altijd welkom!

Website Nieuw-Balinge
www.nieuwbalinge.eu
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Haarweg 91, Nieuw-Balinge.
Tel. (0528) 32 13 84
Ziet u info die niet juist is of mist u iets?
Laat het de redactie weten!
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