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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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In deze editie van Kontakt leest u
onder andere:
Een extra moeilijk raadselspel deze
keer!
De gezondheidsmarkt van de
Heugte zit er aan te komen.
Wel eens de verpakking van Biotex
bestudeerd?
Een verhaal van Alexandra.
Foto’s uit de oude doos.
In Noordscheschut wordt een
Christelijk muziekfestival
georganiseerd.
Een bijbaantje wordt aangeboden
voor de jeugd.
Eén van onze adverteerders heeft
de ‘leukste restaurant verkiezing’
gewonnen.
De Heugte doet mee met
‘burendag’.
Nieuws van de ijsvereniging.
Een terugblik op het zomerfeest.
Een overheerlijk recept.
Het maandmenu van Bi’j Oons.
…en nog veel meer!
We wensen u veel leesplezier!
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Het raadselspel

De oplossing van het raadsel in de juli editie van
Kontakt is:
16.
4 mensen gaven een antwoord door en alle ingezonden
antwoorden waren correct!
De winnaar van deze maand is: Harm Dethmers.
Wonende aan Haarweg 14b te Nieuw-Balinge.
Harm, de prijs komt snel jouw kant op!

De prijsvraag van de maand september is ingezonden door Jur Huizenga en luidt als volgt:

De omtrek van de aarde bedraagt
40.000 km (veertig duizend kilometer).
Je hebt dus een touw met die lengte nodig
om de aarde bij de evenaar strak te kunnen omspannen.
Je neemt nu een touw dat 1 m (één meter) langer is.
Daarmee kun je denkbeeldig een iets ruime cirkel om de evenaar maken.
Hoe groot bedraagt in dat geval de afstand
van dat langere touw tot de evenaar?
Het nauwkeurigste antwoord krijgt de prijs!
Let op: Dit is geen instink-vraag!

Stuur uw antwoord in voor 21 september 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!
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Recept: Bananentaart met rode vruchten
Benodigdheden
6 eierkoeken
4 bananen
3 bakjes mascarpone à 250 gram
of verse roomkaas
1 bakje bramen*
1 bakje aardbeien*
1 bakje blauwe bessen*
5 gram zoetjes, gemalen
muntblaadjes
* Indien het seizoensgebonden fruit niet vers verkocht wordt, kan het vervangen worden
door diepvriesfruit. (bosvruchten, aardbeien en frambozen)
Bereidingswijze
Vet een springvorm in. Druk de eierkoeken goed tegen de bodem. Pureer de bananen. Doe
de mascarpone of verse roomkaas en de gemalen zoetjes bij het bananenmengsel. Giet het
geheel over de eierkoeken. Laat het geheel circa 6 uur opstijven in de koelkast. Garneer
met het fruit en de muntblaadjes.
________________________________________________________________________

MTB kleding bestellen
MTB fietsers Nieuw-Balinge gaan nieuwe fietskleding bestellen. Wilt u ook in nieuwe
fietskleding fietsen? Mail dan naar: marc.van.der.werf@home.nl.
Prijzen zijn afhankelijk van de hoeveelheid en zijn bekend voor wij de bestelling plaatsen.
Reageren voor 1 oktober 2017.

De keuze bestaat uit:
-Korte broek met zeem.
-Lange broek met zeem.
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-Shirt lange mouw.
-Shirt korte mouw.
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Zomerfeest 2017
Voor de eerste keer in meer dan 50 jaar werd
het zomerfeest een week voor de bouwvak
gehouden. Een hele verandering en een beetje
spannend? Als we dan toch veranderen van
datum kunnen we mogelijk ook het
programma hier en daar wat anders in vullen.
En zo gezegd zo gedaan. We moeten u zeggen
dat wij het als zeer prettig hebben ervaren dat
niet alles tegelijk hoefde, maar mooier
verdeeld was over de dagen.
Dinsdag hutten bouwen, was een super dag voor alle kinderen, helpende ouders en opa’s
en oma’s. De kinderen gunden zich
weinig tijd voor de lunch, zo druk
waren ze in gedachten al bezig om de
hutten af te maken en te schilderen.
Het was een waar Westerndorp waar
ze met z’n allen heel trots op waren!
Wat is het dan toch zonde dat een
paar knapen de boel verzieken, door
alles in elkaar te trappen. Kleintjes
stonden te huilen omdat hun hutten
in elkaar getrapt waren, hun “eigen”
hutten waar ze de hele dag met
andere kinderen samen aan hadden
gebouwd! Het Westerndorp effect lag
op deze manier in puin, heel jammer!
De film was nieuw in het programma, leuk idee maar de zon, waar we anders zo blij mee
zijn, ging wat té laat onder, waardoor de film op het scherm niet zo mooi uit kwam.
Volgende keer een nachtfilm van maken misschien? Dan is het in ieder geval donker.
Op woensdag vissen in de ijsbaan, altijd weer
een succesvol onderdeel van het zomerfeest!
De start van de optocht, die toch weer door veel
ouders, met heel leuk verklede kinderen
ingevuld was! Op naar een gezellige
terrasmiddag, en gezellig was het… maar hier
konden we merken dat nog veel mensen
gewoon moesten werken. Dus was het
beduidend minder druk. Dat was jammer voor
het duo El Jackson die een leuk stukje muziek
ten gehore bracht. De kinderen en tieners
hebben zich prima vermaakt op alle
speelkussens en ook de eetwedstrijd had weer
voldoende deelnemers.
En het rad heeft haar rondjes wel gedraaid dus
al met al een mooie middag, de mensen die er
waren hebben genoten!
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De bonte avond was leuk en de zaal was goed
gevuld! Het aantal deelnemers zou ietsje meer
kunnen zijn. We weten, er zijn talenten
genoeg in ons dorp maar helaas doen ze niet
allemaal mee. Moeten we er wel bij zeggen
dat de mensen die wel altijd mee doen, er
weer een mooi optreden van hebben gemaakt.
Dus genoten hebben we wel, en voor deze
deelnemers dan ook ONZE COMPLIMENTEN!
Donderdag is meestal een traditionele
invulling. Bingo voor de kinderen die
uiteindelijk allemaal met een leuk prijsje en
tevreden naar huis toe gaan!
Het jeu de boules toernooi, wat met een drankje en een hapje zeer gezellig is verlopen!
De bingo-avond die 160 bezoekers trok, het café gezellig vol met klaverjassers en om
22.00 uur ruim 120 deelnemers aan de spooktocht! Een dag om met een goed gevoel op
terug te kijken.
Vrijdag vanaf 11.30 uur een ouderwets kinderfeestje in het dorpshuis! Ontzettend leuk,
veel kindervisite, leuke spelletjes, lekkere dingen maken en opeten, levend ganzenbord,
muziekspelletjes en met een lekker gevuld zakje naar huis!
De tweede editie van de obstakelrun
was een geweldig spektakel. Zo rond de
200 deelnemers, die allen zeer tevreden
weer terug kwamen. Veel complimenten
voor de uitzetters van deze tocht, een
mooie route, super obstakels een en al
LOF! Als Stichting Zomerfeest kunnen
we ons hierbij aansluiten, CREW
TOPPERS BEDANKT!

Zaterdag begint weer sportief met volleybal en dit keer ook een “veld” in het water. Met
dank aan de BRANDWEER WESTERBORK, die voor het water heeft gezorgd!
Het was geen warm water en de
EHBO hield dan ook iedereen
goed in de gaten dat ze niet
onderkoeld raakten. Gelukkig
geen problemen, maar op zo’n
moment denk je wel: jammer
dat het niet ietsje warmer is
vandaag. In gedachten hadden
we gepland dat de kinderen er
dan ook nog een paar uurtjes
in zouden kunnen spelen. Maar
dat liet de temperatuur niet
toe. Helaas, maar de
volleyballers vonden het toch
erg leuk!
Dorpsblad Kontakt 2017
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Opbouwen trekt meer dan afbouwen… En zeker nu alles al in elkaar getrapt was, ontbrak
de sfeer om er nog iets leuks van te maken in het Westerndorp. Een klein groepje ouders
en kinderen was er toch om te helpen. Daar zijn we ze zeer dankbaar voor! Ook hier blijkt
weer: alles de eerste keer is een leer!
En dan zaterdagavond, de band live in het
Dorpshuis: FORR3AL. Aan het
bezoekersaantal heeft het niet gelegen ruim
200 mensen hebben zich vermaakt op
muziek van deze band!
De afsluiting van het zomerfeest dit jaar
voor het eerst op zondag met de fietstocht!
We hebben wat mensen gepolst of dit tegen
hun principe was. Dat bleek niet echt het
geval. Er waren meer dan 100 deelnemers,
het terras was gezellig gevuld! Dat er ook
nog gekeken moest worden naar de
voetbalwedstrijd van de Nederlandse dames
op het EK, was door ons niet echt ingeschat bij het opmaken van het programma. Maar ach
als we er dan toch nog zijn… En ja hoor: KAMPIOEN!
Volgens de deelnemers, bezoekers, besturen, vrijwilligers, kermis, organisaties enz.
kunnen we met elkaar terug zien op een SUPER GEZELLIG ZOMERFEEST 2017. We hopen
dat u dat ook met ons eens bent. Zo niet, voor opbouwende kritiek en leuke tips staan we
altijd open!
Namens het bestuur van de Stichting Zomerfeest,
Jeanet Slomp, Henriëtte Kreeft, Ilse Koekoek, Ramon van der Sleen, Koop Oelen,
i.o. José Post
________________________________________________________________________

Stay Tuned festival
Op 14 oktober 2017 wordt voor de
eerste keer het Stay Tuned festival
georganiseerd. Tijdens het Stay
Tuned fesitval treden diverse bands
op. Deze bands spelen elk in hun
eigen genre. Van pop tot metal, maar
hebben wel allemaal een christelijke inslag.
Het festival begint om 19.00 uur en vindt plaats in “De Cirkel” te Noordscheschut. Het doel
van het Stay Tuned festival is om mensen in contact te brengen of in contact te houden
met het Christelijk geloof door middel van muziek. Doordat het muziekgenre breed is, is
het de bedoeling dat het zoveel mogelijk mensen aanspreekt.
Inmiddels zijn Gerald Troost, Veritas Infinita, Changed, My Parable en Stricta Via al
vastgelegd. De voorverkoop is gestart. Kaarten zijn verkrijgbaar bij Bakkerij De Soete
Suickerbol te Noordscheschut, Christelijke Boekhandel De Fakkel in Hoogeveen,
Bloemenwinkel BenFleuri in Hoogeveen en de Gordijnshop.nl in Hollandscheveld. Een kaart
in de voorverkoop kost €7,50. Online tickets zijn verkrijgbaar via
https://www.events4christ.nl/evenement/stay-tuned-festival/
Meer informatie is te vinden via www.staytunedfestival.nl.
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Felicitatiepagina

10 september wordt Gees Prins-Tangenberg 85 jaar!
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Herfstknutsels
Het is september, de herfst staan weer voor de deur. Hieronder een paar leuke
voorbeelden van knutselwerkjes met het thema ‘herfst’.

Slakjes van klei, met een kastanje als huisje.

Eikeltjes, van mini negerzoenen en
mini stroopwafels.

Een pot vullen met eikels, kastanjes, mos en
dennenappels en versieren als uil.

Je hand en arm zijn de stam van de boom,
met verschillende kleuren verf aan je
vingers maak je de blaadjes.
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Ingezonden; Biotex en de vertaalfout
Een paar weken geleden was mijn pak Biotex Handwas leeg. Als milieubewust burger
vouwde ik de verpakking open om bij het oud papier te leggen. Tot mijn verrassing was de
bodemflap bedrukt: “Deze Biotex verpakking bestaat voor 80% uit gerecycled karton.”
Daaronder stond een Franse tekst: “Cet emballage de Biotex consiste pour 100 % de
carton récyclé.” Nu is het voldoende om de lagere school met goed gevolg doorlopen te
hebben, om te begrijpen dat dit niet hetzelfde is. Ik belde dus de Consumentenservice van
Unilever op met de vraag, of de verpakking uit 80 % of 100 % kringloopkarton bestaat. De
vriendelijke medewerker die mij te woord stond, zei dat hij deze vraag naar de
verantwoordelijke afdeling zou doorsturen. Om duidelijkheid te hebben om welke pak
Biotex het ging, informeerde hij naar de streepjescode en de productiedatum op de
verpakking. Ik zou nader horen.
Toen ik een week later nog niets vernomen had, belde ik Unilever weer op. Een
medewerkster vond tot mijn genoegen mijn vraag in haar computersysteem en zei dat ik
nog niets gehoord had, doordat haar collega vergeten was om mijn telefoonnummer en
emailadres te vragen. Maar zij zou mijn vraag doorsturen naar de verantwoordelijke
afdeling, hetgeen klaarblijkelijk nog niet gebeurd was(!).
Een paar dagen later ontving ik een email met het verzoek om nadere informatie. Men
wilde een foto van de bodemflap hebben. Daarop antwoordde ik dat ik niet in het bezit van
een fototoestel ben en hen zodoende helaas geen foto kon sturen. Maar ik bood 3 andere
mogelijkheden aan:
1. U zendt mij het antwoordnummer van de Consumentenservice zodat ik u de verpakking
kosteloos kan toezenden.
2. U kijkt thuis op de onderkant van een pak Biotex Handwas.
3. U gaat naar de supermarkt en bekijkt een pak Biotex.
Kort daarop kreeg ik een bericht in mijn mailbox dat er sprake was van een productiefout
met dank dat ik Unilever daarop geattendeerd had. Met kerende e-post liet ik weten dat
hier geen sprake is van een misdruk o.i.d. en bij Jumbo in Hoogeveen op het schap nog
steeds pakken Biotex Handwas liggen met genoemde tekst. Er is dus sprake van een
reguliere productie en niet van een productiefout. Bovendien weet ik nog steeds niet, of de
verpakking nu uit 80% of 100% kringloopkarton bestaat.
Weer een paar dagen later ontving ik een mail met de verlossende mededeling dat ”de
Franse vertaling niet juist” is. Ik ging wederom achter mijn laptop zitten, bedankte voor de
ontvangen mail en zei daaruit te concluderen dat de verpakking uit 80 % kringloopkarton
bestaat, hetgeen mijn vraag geweest was. Ik liet weten begrip te hebben voor de
“vertaalfout”, omdat het Frans immers niet alleen een mooie, maar ook moeilijke taal is,
hetgeen bij de Biotex-verpakking weer eens gebleken is.
Het is toch verbazingwekkend dat grote bedrijven en
overheidsinstanties zich telkens weer in allerlei bochten
wringen en vertragings- en dooddoenerstactieken
toepassen om maar niet te hoeven toegeven dat er een
fout gemaakt is. Dit is toch een soap waar een
wereldconcern als Unilever zich voor zou dienen te
schamen?
Jur H.
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Nieuws van Bi’j Oons
Dag iedereen,
Wat vliegt de tijd voorbij! Inmiddels loopt het zomerseizoen
alweer op zijn eind en worden de avonden weer korter. Reden
genoeg om vanaf 4 september het “Haak en breicafé” weer op
te starten! Iedereen die van haken en/of breien houdt kan iedere woensdag vanaf 19.30
uur komen haken of breien onder het genot van een lekker kopje koffie of thee. Je bepaalt
zelf wat je maakt en je neemt je eigen materialen mee. Tot dan!
Wellicht wat vroeg, maar niet onbelangrijk! Zondag 17 december houden we vanaf 16.00
uur weer onze jaarlijkse Kerstmarkt op het terrein naast het theehuis. Iedereen die
verkoopwaar heeft mag zich aanmelden bij ons via 06-25390885. Je kunt eventueel
gebruik maken van een gehuurde kraam, maar je mag dit ook zelf verzorgen. Onder het
mom van ‘hoe meer zielen, hoe mee vreugd’, nodigen we je alvast van harte uit! Meer
informatie zullen we in de loop van de tijd vermelden via Kontakt.
Dan rest ons nog het maandmenu voor de maand september:

15 september: Heerlijk
broodje hamburger met
patat en sla
22 september: Groentes,
aardappelen en
schouderkarbonade
29 september: Kip saté met
rijst of gebakken
aardappelen, salade en
kroepoek
6 oktober: Diverse
soorten soep met eigen
gebakken brood
13 oktober: Chinese rijsttafel

Trek gekregen?! Meldt u zich dan de donderdag ervoor aan via 06-25390885 en uw bord
staat klaar!
Met vriendelijke groet,
Jan en Aukje
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We sluiten iedereen aan op ons
glasvezelnetwerk
Glasvezel achter iedere voordeur in Midden-Drenthe.
Dat was ons oorspronkelijke uitgangspunt toen we
vijf jaar geleden met het glasvezelproject van start
gingen. En we zijn heel blij om te kunnen zeggen dat
dat ook zo blijft. We gaan iedereen aansluiten!
Zoals u waarschijnlijk weet, heeft de gedwongen providerwissel aan het begin van dit jaar
ervoor gezorgd dat we weer opnieuw moesten beginnen met het afsluiten van contracten.
Daardoor leek het erop dat we alleen mensen met een abonnement zouden kunnen
aansluiten. Maar Midden-Drenthe heeft veerkracht getoond. Het gaat nu zo goed met de
nieuwe aanmeldingen, dat het financieel weer haalbaar is om iedereen aan te sluiten op
ons snelle glasvezelnetwerk. Iedereen, dus inderdaad glasvezel achter iedere voordeur.
Dat is natuurlijk fantastisch nieuws, maar het is ook hard nodig voor de toekomst van
Midden-Drenthe. Want zonder snel internet worden we een achterstandsgebied. Voor de
grote marktspelers is het aanleggen van een snelle internetvoorziening in ons gebied niet
interessant. We zijn daarom trots dat we dat met zijn allen voor elkaar krijgen. Een
hypermodern glasvelnetwerk in ons buitengebied. Samen maken we het mogelijk dat alle
inwoners van Midden-Drenthe eind dit jaar op een laagdrempelige en betaalbare manier
kunnen profiteren van snel internet. Niet uitsluiten, maar iedereen aansluiten!
Onze beslissing om iedereen aan te sluiten, heeft ook voordelen voor de voortgang van het
project. De aansluitploegen van de BAM kunnen veel efficiënter werken en we verwachten
dat de activatie en de dienstenlevering daardoor ook sneller kunnen worden gerealiseerd.
Er gaat dus heel veel gebeuren de komende periode. De BAM heeft na de vakantie de
draad weer opgepakt en is met maar liefst 16 (graaf)ploegen aan het werk. Ook worden
iedere dag huisaansluitingen gerealiseerd. Het is fantastisch om al het voorbereidende
werk nu omgezet te zien worden in de uiteindelijke uitrol van het glasvezelnetwerk.
Sterk Midden Drenthe sluit niemand uit, maar iedereen aan. Sluit u bij ons aan.
Wat betekent dit voor u?
U heeft al een glasvezel abonnement afgesloten bij ons
In dat geval krijgt u net als iedereen de glasvezel tot aan uw gevel. U wordt vervolgens
aangesloten volgens de oorspronkelijke planning. U hoeft geen aanlegkosten te betalen.
U heeft nu nog geen abonnement, maar u gaat dat voor 1 oktober doen
Ook u krijgt net als iedereen de glasvezel tot aan uw gevel. U wordt ook aangesloten
volgens de oorspronkelijke planning. U hoeft geen aanlegkosten te betalen.
U neemt na 1 oktober een abonnement
Net als iedereen krijgt u de glasvezel tot aan uw gevel. U wordt ook aangesloten volgens
de oorspronkelijke planning. U betaalt echter nu wel aanlegkosten.
U neemt geen abonnement
U krijgt net als iedereen de glasvezel tot aan uw gevel. U wordt ook aangesloten volgens
de oorspronkelijke planning. Daar wordt op dit moment verder niets mee gedaan. Wanneer
u in een later stadium een abonnement afsluit, betaalt u aanlegkosten.
Cooperatie Sterk Midden-Drenthe U.A.
Weijerdstraat 7
9411 PJ Beilen
Dorpsblad Kontakt 2017
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info@sterkmiddendrenthe.nl
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Een interview met... de organisatie van ‘Peuterpret’
De redactie kwam ter ore dat er op de dinsdagen vóór de zomervakantie iets leuks werd
georganiseerd voor de peuters in ons dorp. Hier wilden we graag meer van weten en dus
benaderden we één van de initiatiefneemsters, Hiske van den Bosse-Wielink. Samen met
Alet Postma kwam ze op het idee om iets voor peuters te organiseren in het dorp. Over de
totstandkoming en het vervolg hiervan, stelden we haar een aantal vragen:
Wanneer zijn jullie met peuterpret begonnen?
Wij zijn in april gestart met het uitwerken van de plannen, samen met Welzijnswerk Midden
Drenthe. We zijn op dinsdag 30 mei gestart met de eerste les.
Hoe kwamen jullie op het idee?
Alet en ik hadden allebei het idee om een wekelijkse activiteit voor peuters te gaan
organiseren omdat wij dit misten in het dorp. We zijn toen samen gaan zitten om onze
ideeën te bundelen en te kijken hoe we hier verder invulling aan konden gaan geven. Al
snel hebben we toen stappen gezet om het van start te kunnen laten gaan.
Door wie worden de lessen geleid?
De lessen worden gegeven door Hilde Wielink, zij is bevoegd om deze lessen te geven en
het is een groot succes. De peuters genieten volop van de leuke gymactiviteiten van Hilde.
Hoeveel kinderen zitten er in een groep? Van welke leeftijden?
Het aantal peuters verschilt per week. Meestal zijn er tussen de 6 en 10 peuters.
De leeftijden variëren van 2 tot 4 jaar.

Hoe ziet een les er uit?
Wij starten om half 9/kwart voor 9 en eindigen om half 10.
We beginnen de les met een lied. Dit liedje is elke les hetzelfde zodat de peuters het
herkennen en zo merken dat het gaat starten. Na het liedje kunnen de kinderen samen
met hun ouder(s)/grootouder(s) of zelfstandig hun gang gaan in de sportzaal op
verschillende gymactiviteiten. Halverwege de les wordt het spelen onderbroken om zo
gezamenlijk een spel te gaan doen. Dit doen wij om het samen spelen te stimuleren.
Aan het eind van de les krijgen de kinderen een bekertje ranja en wat lekkers.
Als afsluiting zingen we hetzelfde liedje als waarmee we de les begonnen zijn.
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We zijn ook bezig om de lessen af en toe een andere invulling te gaan geven. Dit gaan we
doen om de taalontwikkeling van de kinderen te stimuleren. Je moet dan denken aan
bijvoorbeeld een poppenkast of een voorleesochtend. Zodra er meer over bekend is dan
laten we dat horen.
Is er nog ruimte voor meer kindjes?
Ja natuurlijk! Iedereen is welkom. Vanaf 5 september starten we weer! Het is elke dinsdag
in de sportzaal in Nieuw-Balinge. De kosten zijn €2,50 per les.
We willen Hiske hartelijk danken voor haar medewerking aan dit interview. Hopelijk heeft
het een aantal ouders enthousiast gemaakt om hier met zijn/haar peuter heen te gaan!
We wensen de peuters heel veel plezier tijdens de leuke bijeenkomsten! We hopen zo nu
en dan eens wat van ‘Peuterpret’ te horen in Kontakt, in de vorm van een fotootje of een
verslagje van de lessen.

M.
________________________________________________________________________

Een puzzeltje
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Burendag bij dorpshuis de Heugte
Wij doen ook mee met de “burendag” van het oranjefonds, op zaterdag 23 september
2017. Aanvang: 10.00 uur.
We gaan ons terras en dorpsplein weer verfrissen en winterklaar maken:
*De terras afscheiding moet goed geschuurd worden en opnieuw geverfd.
*De bloembakken winterklaar maken.
*Opknappen van de jeu de boules baan.
*En in het dorpshuis zijn ook nog diverse klusjes aan de orde, waaronder de grote
schoonmaak.
Kun je niet op zaterdag, maar wil je ons wel helpen, dan mag dat ook in de week
voorafgaande aan de burendag in de avonduren. Gezamenlijk even aanpakken, en denk
niet: “Dat is niks voor mij!” Er is altijd wel iets wat u kunt doen! Vele handen maken licht
werk.
Alle meewerkende
vrijwilligers/buren, zijn van
harte welkom op zondag 24
september vanaf 16.00 uur voor
een gezamenlijke BBQ!
Graag even doorgeven dat u komt!
Bel of mail naar José Post:
06-1362 1011
josepost4@hotmail.com

_____________________________________________________________________________________

Wilt u adverteren in Kontakt?
Dat kan!
Mail naar redactiekontakt@outlook.com
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Foto’s uit de oude doos:
1960 kruidenierswinkel VIVO fam. Koekoek Verl Middenraai 101/103
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Ondernemers van Nieuw-Balinge e.o. / verenigingen / organisaties, doet u ook mee?
Dorpshuis de Heugte organiseert in samenwerking met Plaatselijk-Belang een
GEZONDHEIDSMARKT! Nieuw-Balinge in beweging!
Datum: zaterdag 16 september 2017
Tijd: 10.00 uur tot 15.00 uur
Deur open vanaf 8.30 uur om de standjes in te richten!
Waar: In dorpshuis de Heugte, met o.a.:
*Producten - gezonde snacks – lifestyle - workshops enz.
*Fitheidstesten op het dorpsplein en in de bewegingstuin.
*Coopertest – shuttle run test – fiets test – fitnesscircuit.
*APK check!
*Ontspanning en vermaak
*Sport en spel – luchtkussen
Tijdens deze markt is het café en terras geopend!
Wilt u op deze markt staan met een standje? Meld je dan aan bij Jose Post,
via 06 13621011 of stuur een e-mail naar: josepost4@hotmail.com.
ER ZIJN GEEN KOSTEN AAN VERBONDEN!
En de toegang is ook GRATIS voor iedereen!
LET OP! TUSSEN 13.00 EN 14.00 UUR GAAT ER IETS BIJZONDERS PLAATS VINDEN!
ZORG DAT U IN OF BIJ HET DORPSHUIS BENT!

_____________________________________________________________________________________

Restaurant De Hooge Stoep is gemeentewinnaar leukste restaurant verkiezing!
Tevens staat Restaurant De Hooge Stoep op de 6e plaats van de top 10 van Drenthe!
Komt u binnenkort ook genieten in het leukste restaurant van de gemeente Coevorden?

restaurantdehoogestoep.nl | 0524-223860 | Witte Menweg 4b 7917TK Geesbrug
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Ingezonden verhaal
OVER EEN OUD HUIS IN FRIESLAND EN EEN ANGSTIGE ZIEL
Het was een hele onderneming, onze verhuizing naar dit, het oude huis midden in het dorp,
waar sinds 1850 mensen gewoond en gewerkt hadden. Een oud doktershuis. Zoveel
levens, zoveel geschiedenis. Marguerite, een goede vriendin, had aangeboden, samen met
ons, het huis ritueel te reinigen en opnieuw in te wijden. Ze zou komen met klankschalen,
wierook en muziek. Een geweldig idee, vonden wij.
Toen we een beetje op orde waren, zo, dat we ons allebei thuis begonnen te voelen, en de
vleugel omzichtig was neergezet, sloeg ik zacht de eerste toets aan, en hoorde zijn
allereerste klank in dit huis. Hij had nog nooit zó mooi geklonken.
En Marguerite kwam, met haar klankschalen, die ons donkere warme tonen schonken, en
met lichte kleine klingelbellen, zo helder als de gewijde belletjes voor in de kerk. Met goede
gaven ook, en veel, heel veel wierook. Het huis, ons huis, zou geschoond worden, en
daarna ingewijd. In alle kamers begonnen we in de meest oostelijke hoek, zwaaiend met
wierookstokjes, klankschalen in alle toonaarden, en de hoge klingelbelletjes er achteraan.
En we zongen. Onze stemmen, van sopraan tot diepe bas, vormden als vanzelf een heel
nieuw lied, soms werden ze één, en liepen dan weer uit elkaar. Maar opeens liep
Marguerite met een ernstig gezicht naar een hoek van de woonkamer. “Dáár!” wees ze,
voor onze verbaasde ogen starend naar de onschuldig uitziende vleugel. “Dáár, daar is ‘t
niet best!” Een beetje zenuwachtig keken wij elkaar aan. Dolende zielen waren er in dit
huis vast en zeker. Zeven dokters hadden hier gewerkt en gewoond, en zoveel jaren
kwamen hier al de zieken, de lijdende mensen, de gelukkigen ook, omdat ze nieuw leven in
zich droegen, of doordat ze voelden dat de ziekte terrein verloor in hun lichaam en ziel.
Maar die mensen kwamen nooit aan deze kant van het huis. Ze kwamen aan de andere
kant van de gang, waar de huisartsenpraktijk gevestigd was. Daar hadden we dan ook
keihard gewerkt met onze wierook, muziek en klankschalen, net zo lang tot het goed
voelde. Maar die hoek in de woonkamer… We begrepen er niets van. “En tóch is ‘t niet
goed!” hield Marguerite koppig vol. ”Er hangt daar iets… Er moet daar iets geweest zijn,
iets gebeurd zijn…” En ineens ging ons een licht op. Daar waren vroeger de bedsteden…, in
die hoek, tegen die muur; de mensen sliepen nog niet boven, lang geleden in vorige
eeuwen. Er waren niet eens slaapkamers, behalve het kleine kamertje boven de voordeur,
waar een dienstmeisje sliep en zo de bel kon horen als er ‘s nachts iemand aan de deur
kwam, omdat ‘t zo ver was met de vrouw, of dat er iemand heel erg ziek was. Dan bonsde
ze op de bedsteedeuren, en de dokter moest er aan geloven. “Dát moet ’t zijn!” riep onze
vriendin verrast. ”De dokters zelf zijn hier ook ziek geweest en hebben soms een angstig of
pijnlijk sterfbed beleefd, de dokters, of hun vrouw, of een kind…, voordat ze stierven.” En
ja, het leek erop dat er nog een angstige ziel was, rondwarend, dolend in de tijd, te lang
vertoevend op deze aarde; en begeleid met onze muziek en wierook hebben we zingend
geprobeerd om hem te helpen naar boven te
gaan. Of het gelukt is? Het voelde goed, en
we werden er van binnen heel rustig van.
Wat overbleef was veel, een heerlijk huis, en
vooral harmonie en vrede.
Na twee uur was het klaar. We waren niet
moe, voelden juist een heleboel energie.
Maar één ding was bij alle drie gelijk: we
barstten van de honger. En daar hebben we
toen maar een feestmaal van gemaakt.
Want een feest, dat was het.
Alexandra van’t Veer
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Los jij deze moeilijke rebus op?
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Nieuws van de ijsvereniging Nieuw-Balinge
De vakanties zijn weer bijna achter de rug en de activiteiten bij de
ijsbaan komen weer langzaam op gang. Half september gaan de
vergaderingen weer plaats vinden en starten we de nodige dingen weer
op.
Klaverjassen
In oktober beginnen we weer met het klaverjassen. We spelen om de 2 weken, de exacte
data zullen nog ingevuld en vermeld worden. Nieuwelingen die ook het spel eigen willen
maken, bieden wij de mogelijkheid om bij de ijsbaan, kennis en kunde in dit spel op te
doen. Dus diegenen die zich het spel eigen willen maken, zijn van harte welkom bij de
ijsbaan.
Nationale Natuurwerkdag
Op 4 november is er weer de jaarlijkse Natuurwerkdag, georganiseerd door
Landschapsbeheer Drenthe. Op deze dag is het mogelijk om de handen uit de mouwen te
steken om de natuur rond het dorp een onderhoudsbeurt te geven. Bij de ijsbaan gaan we
aan de slag met het verwijderen van opslag, controle van vogelkasten, aanleg van
ringslang broedhopen, onderhoud aan een poel. Meer informatie hier over kunt u vinden
op www.natuurwerkdag.nl.
Onderhoud aan heideterrein
De vaste vrijwilligersgroep gaat ook dit jaar weer aan de slag met het verwijderen van
opslag van het heideterrein. Verder gaan we weer bezig met het zagen van brandhout,
diegene die belangstelling heeft voor brandhout, kan dit melden aan Roelof Bisschop, via
06-50746052. De voorraad brandhout is beperkt en “wie het eerst komt, het eerst maalt”
Degenen die helpen willen bij deze werkzaamheden, zijn van harte welkom en kunnen zich
melden bij Roelof Bisschop.
________________________________________________________________________

Activiteitenkalender september / oktober

SEPTEMBER
5 september

Start peuterpret (elke dinsdag)

16 september

Gezondheidsmarkt de Heugte

20 september

Oud papier

23 september

Burendag de Heugte

24 september

BBQ de Heugte

30 september

Bingo de Heugte

OKTOBER
28 oktober
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Bingo de Heugte
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Huisartsen
Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur:
• Huisartsenpraktijk Noordscheschut
Mevr. Dahler
Tel. (0528) 741012
• Huisartsenpraktijk Ettenheim
Mevr. Damman
Tel. (0528) 745060
• Huisartsenpraktijk Hollandscheveld
Dhr. Miellet/Dhr. Veenhouwer
Tel. (0528) 34 12 19
• Huisartsenpraktijk Elim
Dhr. Mors/Dhr. Brugman
Tel. (0528) 35 12 12
Op werkdagen van 's middags 17.00 uur tot de
volgende ochtend 08.00 uur en in de
weekenden, kunt u voor spoedgevallen bellen
met de centrale huisartsenpost, Tel. 0900 112 0
112. Website: www.chd.nl

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

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

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

Preekrooster 2017
Chr. Geref. Kerk Nieuw-Balinge
● Zondag 10 september
9.30 uur
Prof. dr. M.J. Kater (HA)
14.30 uur
Prof. dr. M.J. Kater
● Zondag 17 september
9.30 uur
Ds. H. de Graaf
14.30 uur
Ds. H. de Graaf
● Zondag 24 september
9.30 uur
Ds. H.J.Th. Velema
14.30 uur
Ds. H.J.Th. Velema
● Zondag 1 oktober
9.30 uur
Ds. D. van der Zwaag
14.30 uur
Ds. D. van der Zwaag

Preekrooster 2017
Ned. Hervormde Kerk Nieuw-Balinge
● Zondag 10 sep. (HA)
10:00 uur ds. N. Noorlander (Onstwedde)
19:00 uur ds. N. Noorlander (Onstwedde)
● Zondag 17 sep.
10:00 uur ds. H.G. v.d. Ziel (Ooltgensplaat)
19:00 uur dr. C. v. Sliedregt (Nunspeet)
● Zondag 24 sep. (opening winterwerk)
10:00 uur ds. J. Boer (Ermelo)
● Zondag 1 okt.
10:00 uur ds. D.J.W. Kok (Oldebroek)
15:00 uur ds. J. Boer (Ermelo)
● Zondag 8 okt.
10:00 uur ds. A.N. v.d. Wind (Hollandscheveld)
15:00 uur ds. J .W. Goossen (Vriezenveen)
● Zondag 15 okt.
10:00 uur ds. P. Vermeer (Wezep)
15:00 uur ds. W.C. Polinder (Kamperveen)
● Zondag 22 okt.
10:00 uur ds. J.A.A. Geerts (Zalk-Veecaten)
15:00 uur ds. J. Boer (Ermelo)
● Zondag 29 okt. (einde herfstvakantie)
10:00 uur ds. G.H. Nijland (Mastenbroek)
15:00 uur ds. G.H. Molenaar (Doornspijk)

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

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

Gym 55+ers in Dorpshuis de Heugte

Koersbal in Dorpshuis de Heugte

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

Woensdag van 9.30 uur tot 11.30 uur.
Nieuwe leden zijn welkom!
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• Beilen, Raadhuisplein 1
Maandag, dinsdag, vrijdag van 8.30 tot 12.00.
Woensdag van 8.30 tot 16.00.
Donderdag van 8.30 tot 20.00.
Tel. (0593) 53 92 22
E-mail: gemeente@middendrenthe.nl
Website: www.middendrenthe.nl
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Ophaalschema containers
13-09 ORANJE
04-10 GROEN
19-09 GRIJS
11-10 ORANJE
20-09 GROEN
17-10 GRIJS
27-09 ORANJE
18-10 GROEN
Oud Papier
Oud papier wordt opgehaald door de mr.
Sieberingschool op 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!

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.

Contactgegevens Humanitas
• Midden-Drenthe
midden-drenthe@humanitas.nl
• Zuid-Drenthe
zuid-drenthe@humanitas.nl
• Tel. (0528) 27 79 92 | www.humanitas.nl
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 13.0015.00, woensdag en donderdag geopend van
12.30 tot 15.00, zaterdag geopend van 8.00 tot
12.00.
www.middendrenthe.nl > Afvalwijzer

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
______________________________________
Buurtpreventie App

• 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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Wilt u lid worden van de buurtpreventie
WhatsApp groep? Neem contact op met Martin
Wind: 06-30939420
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OBS Meester Sieberingschool

Kindcentrum Siebering (0-12 jaar)

Haarweg 27 – Tel. (0528) 32 13 55

Zoekt u opvang voor uw kinderen of wilt u
uw peuter voorbereiden op school dan
kunnen jullie terecht bij kindcentrum
Siebering.

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

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

S.V. Nieuw-Balinge

Op maandag-, woensdag- en vrijdagmorgen
van 8:30-11:30 is er peuteropvang voor
peuters van 2 tot 4 jaar. Op deze ochtenden
bereiden wij jullie peuters spelenderwijs
voor op de basisschool. We spelen in de
speelhoeken, we gaan knutselen, lezen een
boekje en zingen liedjes in de kring en leren
samen spelen. Een paar keer per jaar doen
we activiteiten met groep 1 en 2 van de
basisschool. Zo hebben de peuters een fijne
doorgaande lijn naar de basisschool en
maken we de overstap zo fijn mogelijk.
Naast deze peuterochtenden bieden wij ook
kinderopvang aan. Zo kan er voor de
peutergroep aan al eerder gespeeld worden
of na tijd een broodje gegeten worden. Ook
op andere tijden/dagen en in de vakanties
kan uw kind komen spelen bij ons. Elke dag
na 14:00 uur is er buitenschoolse opvang
mogelijk.
Kijk voor meer informatie op
www.kitsprimair.nl of kom eens gezellig
langs voor informatie en neem een kijkje.
Jeugd- en tienersoos

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.

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

Openingstijden dorpshuis de Heugte

S.V. Nieuw-Balinge

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Vrijdag
Keuken
Zaterdag
Keuken Bingo
Zondag
Keuken

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.

09.00
09.00
09.00
16.30
16.30
22.30
20.30
17.00
17.00

–
–
–
–
–
–
–
–
–

12.00
12.00
12.00
20.00
19.00
01.30
23.30
21.00
19.30

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

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

Voor meer info kunt u zich wenden tot het
bestuur:
Evelien Sok (voorzitter)
Inge Tump (afdeling jeugd)
Snacks kunnen op vrijdag en zondag ook telefonisch Winfred Sallomons (wedstrijdsecretaris)
besteld worden: (0528) 32 13 00.
Harry Hurink (penningmeester)
Netty Jager (ledenadministratie)
Verder is het dorpshuis op alle dagen geopend op
Miranda Schutte (scheidsrechtercoördinator)
afspraak, voor diverse activiteiten.
Lo Dijkstra (leden)
Website: www.svnieuw-balinge.nl
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GJVV
Bestuur:
Voorz. Evelien Sok
Penn. Fia Jager
Secr. Delia Slomp
Lid
Heidi Koekoek
Lid
Mariska Schonewille
MAANDAG; Volleybal
Dames recreanten 3 en 4
DINSDAG; Volleybal
Herenvolleybal (16+)
WOENSDAG; Volleybal
Dames Recreanten 1
DONDERDAG; Volleybal
Dames Recreanten 2
DONDERDAG: gymnastiek
1e groep, vanaf 4 jaar
2e groep
3e groep

Welzijnswerk Midden-Drenthe
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.

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

32
32
32
32

14
12
10
10

82
24
11
24

19.00 – 20.00
20.30 – 21.30
19.30 – 20.30
19.30 – 20.30
17.15 – 18.00
18.00 – 18.45
18.45 – 19.30

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:

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!

*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.

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 secretaris, via
secretaris.pb@nieuwbalinge.eu.

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
08.00 tot
08.00 tot
08.00 tot

18.00 uur
18.00 uur
17.30 uur
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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