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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:
Gezondheidscentrum Ettenheim
houdt een open dag.
Er zijn heel veel jarigen in de
maand juni!
We waren op bezoek bij de familie
Verkleij!
De jeu-de-boule club had
bijzonder bezoek.
Teun Booij is zijn hoed kwijt.
De Heugte komt met een
nieuwsbrief.
Technische groothandel Strijker
en Strijker brengt ons op de
hoogte van gewijzigde info.
Twee lekkere zomerse recepten.
Een leuke kleurplaat voor de kids.
Er komt een Big Band naar ons
dorp.

…en nog veel meer!

We wensen u veel leesplezier!
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Tuintips juni
Een regenachtige dag in juni is ideaal om de binnenplanten
even buiten te zetten. Het is dan niet te koud, de plant frist
helemaal op en het blad is gelijk stofvrij na de bui.
De eerste aardbeien kunnen ondertussen geoogst worden.
Pluk ze met het kroontje. Op die manier blijft de vrucht
langer goed en het voorkomt schimmel op de planten.
Controleer het aardbeienbed ook regelmatig op onkruid.
Beplanting krijgt na de langste dag (21 juni) een nieuwe
groei-impuls. Zorg er daarom voor dat de heesters en
hagen voor eind juni teruggesnoeid worden, zodat ze
daarna weer mooi uit kunnen lopen.
_______________________________________________________________________

Opening Gezondheidscentrum Ettenheim
Het nieuwe Gezondheidscentrum Ettenheim, dat wil zeggen de
vernieuwde huisartsenpraktijk en het geheel verbouwde “doktershuis”, is
inmiddels een aantal maanden in gebruik. De toegankelijkheid is
verbeterd. Sinds kort zijn er nieuwe, ruime parkeerplaatsen en de
buitenwerkzaamheden zijn afgerond.
Op zaterdag 20 juni aanstaande zal het Gezondheidscentrum officieel geopend worden. Die
dag is er ’s middags een Open Dag van 13:30 tot 15:30 uur. Graag willen we u, als burger
van Nieuw-Balinge en omgeving hiervoor uitnodigen. U hebt dan de gelegenheid om zowel
bij de huisartsen als in het “doktershuis” een kijkje te nemen.
In het gezondheidscentrum zijn op dit moment gevestigd: Fysiotherapiepraktijk Ettenheim,
van fysiotherapeut dhr. Roel Schoemaker; Thuiszorgorganisatie ‘Beter Thuis Wonen
Thuiszorg’; Centrum voor Voettherapie; Diadem diëtiek en de Trombosedienst van
zorggroep Treant.
Wij zijn trots op onze nieuwe plek en willen u als inwoner van Noordscheschut, NieuwBalinge en omgeving graag laten zien dat u ook trots mag zijn op zo’n mooi
gezondheidscentrum! We ontmoeten u graag op 20 juni! De koffie/thee staat klaar en voor
de kinderen is er een leuke activiteit!

_____________________________________________________________________________________
Verloren
Helaas, de wind heeft mijn Australische hoed meegenomen. Nu zit ik maar te dromen,
waar is mijn hoed toch terecht gekomen? Deze Australische hoed heb ik namelijk van JanBertus gekregen. Er is mij veel aangelegen dat ik deze hoed weer bij mij terug komt. Nu
wandel ik met de hond, met een bloot hoofd in de regen.
Mocht u deze hoed gevonden hebben, neem dan contact op met:
T. Booij
Breistroekenweg 1
7938 PP Nieuw-Balinge
Tel.: 0528 321436
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Recepten

Banaan / Perzik smoothie
Bereidingstijd: 5 minuten. Tussendoortje voor 2 á 3 personen.
Benodigdheden:
• 250 ml yoghurt
• 2 bananen
• 2 perziken
• 1 limoen
• een blender
Doe de yoghurt in de blender. Snijd of breek de banaan in stukken en voeg toe aan de
yoghurt. Schil de perziken, verwijder de pit en voeg in stukken toe in de blender. Knijp de
limoen uit boven de blender en mix alles fijn. Giet in glazen. Hij is het lekkerst als je hem
direct nuttigt maar het kan ook nog maximaal 1 dag afgedekt bewaard worden in de
koelkast.

Salade met mango en krokante kip
Bereidingstijd: 25 minuten. Salade voor 4 personen.
Ingrediënten:
4 gepaneerde kipschnitzels
1 eetlepel olijfolie
200 gr sla
250 gr cherrytomaatjes
1 grote mango
1 rode ui
4 eetlepel Parmezaanse kaas, geraspt
Dressing:
1 eetlepel honing
1 eetlepel mosterd
2 eetlepel olijfolie
zwarte peper
1 eetlepel citroensap
Meng alle ingrediënten van de dressing door elkaar. Halveer de tomaatjes en snijd de ui in
ringen. Schil de mango en snijd in blokjes. Verhit een beetje olijfolie in de pan en bak de
kipschnitzel ongeveer 5 minuten aan beide kanten. Meng de sla met de tomaatjes, ui,
mango en dressing en verdeel dit over 4 borden. Snijd de kip in stukken en verdeel mooi
over de salade. Bestrooi met wat kaas en serveer direct.
Lekker met wat brood of gebakken aardappeltjes.

Dorpsblad Kontakt 2015

3

Het raadselspel

Zoals veel van jullie wisten, was de foto in mei
gemaakt bij:
Het posthokje in het Bungalowpark.
Onder alle goede inzenders (12 maar liefst!) is
een leuke prijs verloot. De winnaar van deze
maand is: Jan Sikkenga
Jan, de prijs komt snel jouw kant op!

De prijsvraag van de maand april luidt als volgt:

Waar is deze foto genomen?

Stuur uw antwoord in voor 21 juni 2015!
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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Kleurplaat voor volwassenen
De laatste tijd kom je het steeds vaker tegen: kleurplaten voor volwassenen. Een
kleurplaat vergt aan de ene kant aandacht, maar is juist weer zo simpel, dat het ook heel
ontspannend kan werken. Sommige mensen noemen een kleurplaat zelfs een stukje
meditatie. Even lekker op één ding concentreren of juist de omgeving om je heen even
vergeten. Kleurplaten zijn dus alles behalve kinderachtig! Slijp de potloden en ervaar het
zelf!
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Felicitatiepagina

Wilt u iemand in het zonnetje zetten?
Is er binnenkort iemand jarig of geslaagd?
Kent u iemand die binnenkort een huwelijksjubileum viert?
Laat het de redactie weten! In de volgende editie
van Kontakt kunnen we dan een foto en/of een
boodschap plaatsen!

Niels Strijker wordt 2 jaar op 29 juni!
Agnes Dijkstra wordt 40 op 13 juni!
Esmee v.d. Werff wordt 7 op 7 juni!
Martin Wind wordt 37 op 26 juni!
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Luna Brinkman wordt 11 jaar op 18 juni!
Laura de Bie wordt 59 op 15 juni!
Maureen Oelen wordt 16 op 14 juni!
Richard Kroezen werd op 3 juni 42!

7

8

Dorpsblad Kontakt 2015

8

Dorpsblad Kontakt 2015

Dorpsblad Kontakt 2015

9

Veranderingen in de thuiszorg
De overheid wil graag dat mensen langer thuis blijven wonen, omdat zij
hopen hiermee zorgkosten te besparen en uiteindelijk de zorg in de
toekomst toegankelijk en betaalbaar te houden voor diegenen die het echt
nodig hebben. Daarnaast wil zij tegemoetkomen aan de wens van veel
ouderen om langer thuis te blijven wonen. Daarom heeft het kabinet vanaf
1 januari 2015 wijzigingen doorgevoerd in de organisatie en de financiering van de zorg.
Het jaar 2015 wordt gezien als een overgangsjaar, een jaar vol veranderingen:
Financiering
Door de nieuwe regelingen wordt vanaf 1 januari 2015 onder andere de thuiszorg op een
andere manier gefinancierd. Voor medische zorg aan huis, zoals verzorging en verpleging,
is vanaf 1 januari 2015 uw zorgverzekeraar verantwoordelijk. De financiering hiervoor
komt uit de Zorgverzekeringswet (Zvw). De ondersteuning die mensen thuis nodig hebben
is vanaf 1 januari 2015 een taak van de gemeente. Voorbeelden zijn begeleiding en
dagbesteding, de financiering komt uit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).
Geen indicatie van het CIZ meer nodig
Om een vergoeding te krijgen van de zorgkosten heeft u geen indicatie meer nodig van het
Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). U maakt een zorgplan, samen met een
wijkverpleegkundige van de thuiszorgorganisatie in uw gemeente. Hierin staat welke zorg,
hoe vaak en hoe lang u zorg nodig heeft. De instelling die u de zorg levert, declareert de
kosten bij uw ziektekostenverzekering.
De wijkverpleegkundige
De wijkverpleegkundige is het eerste aanspreekpunt tot professionele zorg. Het is de
schakel tussen mensen met een zorgvraag en zorg- en welzijnsinstellingen. Voor een
nieuwe indicatie moet u per ingang van 2015 bij de wijkverpleegkundige zijn. Maar ook als
de aard, omvang en/of duur van de zorg die u nodig heeft verandert, moet een
wijkverpleegkundige langskomen om uw situatie opnieuw te beoordelen.
Als een inwoner van de gemeente Midden-Drenthe thuiszorg nodig heeft of vragen heeft
over de thuiszorg, dan kan de inwoner contact opnemen met de wijkverpleegkundige.
Voor gemeente Midden-Drenthe zijn de volgende afspraken gemaakt:
Inwoners van Westerbork en Beilen, inclusief bijbehorende buitengebieden (waaronder
Nieuw-Balinge en omgeving) kunnen contact opnemen met de wijkverpleegkundigen van
Thuiszorg ’t Derkshoes. Zij zijn speciaal opgeleid om uw zorgbehoefte en medische
indicatie vast te stellen.
Persoonsgebonden budget (PGB)
Had u in 2014 een PGB op basis van een indicatie voor AWBZ-zorg? Dan valt het PGB
onder het overgangsrecht. Het overgangsrecht houdt in dat u recht houdt op het PGB
onder de 'oude' voorwaarden. Dit overgangsrecht duurt tot de einddatum op uw AWBZindicatie, maar uiterlijk tot 1-1-2016. Voordat uw indicatie afloopt heeft u een nieuwe
indicatie nodig. Ook hiervoor kunt u contact opnemen met de wijkverpleegkundige van
Thuiszorg ’t Derkshoes.
Tot slot: Zorg vragen is vaak moeilijk. Hoewel in het kader van bezuinigingen nog wel eens
wordt gesuggereerd dat mensen (te) snel zorg aanvragen, is dit in de praktijk zelden het
geval. Mocht u vragen hebben neem dan gerust contact op met de wijkverpleegkundigen
van Thuiszorg ‘t Derkshoes.
Elly Wubs en Jannie Dol; Teamleiders Thuiszorg ‘t Derkshoes
Tel.: 0593-333996
E-mail: thuiszorg@derkshoes.nl
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Gezichtsbedrog
Wat zie je? Twee gezichten of een beker?

Saxofoon-spelende man of vrouwengezicht?

Zie je een gezicht of staat er Liar?

12

Welke middelste stip is groter? Meet eens op?

Oude vrouw of jonge vrouw?

Man met baard of blote vrouw?
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Aankondiging pubquiz de Heugte
Wegens succes organiseert de Heugte een:

Wanneer: Zaterdag 13 juni 2015
Entree: 10 euro per team
Plaats: Café in de Heugte
Tijd: 21.30 uur
Teams: 4-6 personen
Opgave via: richardvdbosse@hotmail.com, voor 1 juni want VOL=VOL
________________________________________________________________________

De wandelvierdaagse zoekt vrijwilligers
Help! Wij zijn dringend opzoek naar enthousiaste vrijwilligers die voor onze
kinderen en wandelliefhebbers uit ons dorp, een leuke wandel4daagse willen
organiseren. Het is nu zo dat 3 vrijwilligers zich inzetten voor dit onwijs leuke
evenement. Maar… dat is te weinig en ze hebben echt versterking nodig! Het
zou toch jammer zijn dat de wandel4daagse om deze reden niet meer
georganiseerd kan worden?!
Dus zet je in voor iedereen die graag aan dit evenement mee wil doen,
zodat ze ook dit jaar weer een leuke wandelweek krijgen!
Aanmelden kan bij: Martha Prins, e-mail: mpd.7@hotmail.com

____________________________________________________________________________________
Optreden Muziekvereniging Irene
Muziekvereniging Irene uit Nieuweroord heeft ons benaderd
met de vraag of zij weer een uitvoering mogen geven in
Nieuw-Balinge. Wij vinden dit een mooi initiatief en willen
graag onze medewerking hieraan verlenen.
Het is de bedoeling dat het optreden buiten bij het dorpshuis zal plaatsvinden op woensdag
1 juli om 19.15 uur. Wanneer het slecht weer is kan er altijd uitgeweken worden naar de
ronde zaal. U bent allen van harte welkom om te komen kijken/luisteren!
Met vriendelijke groet,
Plaatselijk Belang Nieuw-Balinge
Nog geen lid van Plaatselijk Belang? Voor €7,- per jaar draagt u bij aan de leefbaarheid van het
dorp! Aanmelden kan bij Gert Slomp. E-mail: gertslomp@hotmail.com, tel.: 0528-321011.
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Oproep voor mannenvolleybal GJVV
Vanuit diverse hoeken zijn signalen gekomen dat er behoefte is aan
een mannenvolleybalteam. Als GJVV willen we hier wel gehoor aan
geven, door eerst te inventariseren of er voldoende animo voor is.
Ben je een man en lijkt het je leuk om één avond in de week in de
gymzaal in Nieuw-Balinge een gezellig potje met elkaar te
volleyballen? Meld je dan vrijblijvend aan, zodat we van daaruit
kunnen kijken of het haalbaar is.
Bij voldoende aanmelding zal gekeken worden naar een geschikte avond.
Je kunt je aanmelden bij Evelien Sok: 06 10605866, evelien.sok@gmail.com
________________________________________________________________________

Goudplevierrun 2015
Hebt u zich al ingeschreven voor de Goudplevierrun op zaterdag 4 juli
2015? Bezoek onze site: www.goudplevierrun.nl en schrijf u in!
De Goudplevierrun is voor jong en oud! U kunt kiezen uit een afstand
van 6 of 10 kilometer.
We willen even van de gelegenheid gebruik maken om onze trouwe sponsoren te
bedanken! Ook hebben we twee nieuwe sponsoren mogen verwelkomen!
DD Sports, De Haan Media, RBN Dienstverlening, Bouwbedrijf Hilberink, R&R Montage,
Administratiekantoor Mol, Bazuin Hoveniers, Crewson Multimedia, Tump Techniek, Kroezon
Zonwering, Strijker & Strijker Technische Groothandel en Studio Tyara: BEDANKT!
________________________________________________________________________

Gewijzigde info van Strijker & Strijker
Alle advertenties in Kontakt worden in januari voor een heel jaar gedrukt. Dit om kosten te
besparen. De advertenties kunnen dus niet halverwege een jaar gewijzigd worden. Soms
veranderd er echter toch iets, daarom nu onderstaand bericht:

Onder andere voor de verkoop van tuingereedschap, tuinartikelen, tuinhout,
bouwmaterialen, bevestigingsmaterialen, handgereedschap en beregeningstechniek.
Teveel om op te noemen! Kom gerust eens langs in de winkel! Tevens kunt u bij ons
terecht voor het huren van een: verticuteermachine, motorzaag, bosmaaier en laser.
Openingstijden:
Maandag van 9:00-17:30 en van 18:30-20:00
Dinsdag t/m donderdag van 8:00-17:30 en van 18:30-20:00
Vrijdag van 8:00-17:30
Zaterdag van 8:00-16:00
Met vriendelijke groet,
Wolter en J.P. Strijker
www.strijkerenstrijker.nl
Dorpsblad Kontakt 2015
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Jeu-de-boulesbaan bezet door het leger!

Hoe
vreemd
moet
dit
wel
niet
wezen?

Toch
echt
gebeurd!

Op 19 mei j.l. dachten we als jeu-de-boulers weer eens een lekker partijtje te kunnen
spelen, maar er stonden 4 gecamoufleerde, gepantserde, legerwagens met een groot
aantal militairen met zwart gemaakte gezichten, hun lunch te nuttigen op onze jeu-deboules-baan!
Het bleken brigade-militairen te zijn van de Johannes Post kazerne uit Havelte op oefening
in onze omgeving. Na een praatje werd de baan vrij gemaakt en konden we wel even op de
foto met één van hun imposante voertuigen!
Zoals u ziet is er nog wel ruimte voor meer spelers (2 vaste dames-spelers waren op dat
moment niet aanwezig). Dus hebt u zin in een uitdaging? Wij zien u graag komen op
dinsdagmiddag om 13.30 uur.
________________________________________________________________________

Mededeling van S.V. Nieuw-Balinge
Begin juni wordt de incasso van de donateurs van S.V. Nieuw-Balinge
geïnd.
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30 mei 2015 Nieuw-Balinge 1 vs. oud spelers Nieuw-Balinge
Op het mooie sportpark van s.v. Nieuw-Balinge werd 30 mei een speciale wedstrijd
gespeeld. Namelijk 'oud' 1ste spelers tegen Nieuw-Balinge 1. De scheidsrechter was Anno
Koster. Het was de laatste wedstrijd voor het 1ste onder leiding van trainer Erik Eefting en
leider Ronald Wobben. Het 'oud' 1ste speelde onder leiding van de 'oud' trainers Herman
Benjamins en Rudy Saptenno. Beide selecties bestonden uit veel spelers. Vooral het 'oud'
1ste bestond uit meer dan 25 spelers. Er werd daarom continu gewisseld door beide
elftallen.
Ondanks de regenachtige ochtend, kwam tijdens de wedstrijd zelfs de zon tevoorschijn.
Ook was er veel publiek, die kon genieten van een zeer geslaagde wedstrijd.
De uitslag is 7 - 1 geworden, gewonnen door Nieuw-Balinge 1. Henk Sok zorgde ervoor dat
de 0 van het scorebord verdween voor het ‘oud’ 1ste.
Na de wedstrijd was er de mogelijkheid om gezellig wat na te drinken. Tevens was er een
goed verzorgde BBQ. Tijdens deze 3de helft werd er afscheid genomen van Erik Eefting
(trainer), Ronald Wobben (leider), Eddy Strijker (keeper) en Martin Pol (speler). Het was
een geslaagde middag en avond!

___________________________________________________________________________________
Sudoku
Een sudoku is een puzzel van 9 bij 9 vakjes,
waarin een klein aantal cijfers al zijn
ingevuld. Het is aan jou om de overige vakjes
ook in te vullen, waaraan het aan de
volgende 3 simpele regels moet voldoen:
-In elke rij moeten de getallen 1 tot en met 9
één keer voorkomen.
-In elke kolom moeten de getallen 1 tot en
met 9 één keer voorkomen.
-In elk blok van 3 bij 3 moeten de getallen 1
tot en met 9 één keer voorkomen.
Dorpsblad Kontakt 2015
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Een kijkje binnen het melkveebedrijf van… de familie Verkleij
Op een late woensdagavond zijn wij op bezoek geweest bij de familie Verkleij, zij runnen
het enige melkveebedrijf in Nieuw-Balinge aan de Verlengde Middenraai 28. Het gezin
bestaat uit Edwim (46), Agnes (42), Josien (17), Bart (15) en Ellen (13), 1 stier (Lars), 120
koeien, 100 stuks jong vee, 3 katten, een hond en een uil.

Ellen, Agnes, Edwin, Josien en Bart

We werden ontvangen met een lekker kopje koffie, waarna Edwim en Agnes met trots
vertelden over hun bedrijf en gezin. Het bedrijf is opgericht door de opa van Edwim.
Daarna heeft de vader van Edwim het overgenomen. Sinds 1985 woont Edwim op deze
boerderij. In 1993 betrokken Edwim en Agnes samen de boerderij en is Edwims vader naar
een boerderij in Noordscheschut verhuisd met de twee broertjes en het zusje van Edwim.
Het bedrijf draait om het leveren van weidemelk (de koeien lopen overdag bij mooi weer
altijd buiten). Van de melk wordt melkpoeder voor China gemaakt. Twee keer per dag
worden de 120 koeien gemolken. 14 koeien kunnen tegelijk gemolken worden. Dit wordt in
de toekomst uitgebreid naar 24 plekken. Het melken duurt gemiddeld 10 minuten per koe.
Om 06.30 uur wordt begonnen met het opdrijven van de koeien zodat ze in 1 hok staan,
vervolgens worden ze gemolken en daarna wordt de boel schoon gemaakt. Om 09.00 uur
is er dan tijd voor een broodje en een kop koffie. Daarna worden de kalfjes verzorgd, de
koeien gevoerd, het land bemest en gemaaid, en worden andere klussen in en om de
boerderij gedaan. Tevens is het doen van de administratie een tijdrovende klus. Alles moet
bijgehouden en geregistreerd worden zoals o.a. de inseminaties, geboortes, medicijnen die
toegediend worden en poeders die de jonge kalfjes indien nodig krijgen (op de registratie
wordt strenge controle gehouden). Iedere 3 maanden komt de dierenarts alle koeien
controleren. Om 18.00 uur melken ze voor de tweede keer. Om de 3 dagen wordt de tank
leeg gehaald. Er zit dan 8000 liter melk in de tank!
Edwim vertelt dat een koe, als ze rond de 17 maanden oud is, voor het eerst drachtig kan
worden. De melkkoeien insemineert Edwim zelf. De pinken (jongere koeien tot 2 jaar)
staan bij 1 stier in de stal. Als de pinken tochtig zijn, kan de stier ‘op’ de koe. Een koe is
ongeveer 9 maanden drachtig. 2 maanden voor het kalven, wordt de koe niet gemolken,
zodat de koe zijn energie kan sparen. Als een koe net gekalfd heeft geeft het de meeste
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melk. Een koe moet ieder jaar een kalfje krijgen, dan levert dat de meeste melk op. Er
worden gemiddeld 180 kalfjes per jaar geboren. Agnes vertelt dat er vannacht en
vanmorgen twee kalfjes geboren zijn. Stiertjes gaan na 2 weken weg, daar wordt
kalfsvlees van gemaakt. Iedere koe krijgt een eigen naam (familienaam) met een getal.
Edwim kan ze ook allemaal onderscheiden, iedere koe heeft haar eigen nukken. Na zo’n 6 á
7 jaar zijn de koeien niet meer rendabel, waarna ze naar de slacht gaan. Edwim vertelt dat
het soms wel lastig is dat een koe dan weg gaat, maar dat hoort nu eenmaal bij het
houden van een melkvee bedrijf.
Agnes werkt daarnaast nog ongeveer 16 uur per week bij AB Oost, agrarische
bedrijfsvoering. Dit werk houdt in dat Agnes bij ziekte van een boerin alle taken
overneemt, die de boerin binnen dat bedrijf op zich neemt (boeren kunnen zich hiervoor
verzekeren). Agnes vertelt dat het soms een hele organisatie is om een gezin en
melkveebedrijf te runnen. Als bijvoorbeeld een koe aan het kalven is lukt het gewoon niet
om ergens op tijd te komen.
Wat ons opvalt, is dat het hele gezin
meewerkt binnen het bedrijf. Agnes
zegt:”Soms vlucht er één van de kinderen en
soms gaat het helpen niet van harte, maar
ze moeten mee helpen.” Bart gaat komend
schooljaar naar de Middelbare
Landbouwschool en wil boer worden.
Het voordeel van boer zijn is volgens Edwim
dat je eigen baas bent en zelf je tijd kan
indelen, maar het werk moet wel gebeuren.
Een nadeel is het plannen van vakanties.
Soms gaat het gezin apart van elkaar op
vakantie. En als het gezin wel gezamenlijk
op vakantie gaat, dan komt Wiljo Slomp het
bedrijf draaiende houden. Agnes en Edwim
noemen dat ze het erg getroffen hebben met
Wiljo!
Kontakt wordt in huize Verkleij zeker gelezen. Josien zegt: “Zelfs ik lees Kontakt nu!”
Vooral de felicitatiepagina vinden ze een aanvulling. Als we vragen om tips merkt Bart op
dat het wellicht leuk is om actuele veranderingen in het dorp middels een foto weer te
geven, waarbij dan de oude en nieuwe situatie te zien is. We nemen deze tip mee!
Na een uur gepraat te hebben kregen we een rondleiding door de nieuwe, ruime stallen,
gebouwd in 2010. We smolten vooral bij de net geboren kalfjes en waren zeer onder de
indruk van dit grote bedrijf! We wensen het gezin nog veel succes in de toekomst, met
onder andere de uitbreiding van de melkplekken. We zijn erg hartelijk ontvangen en
danken de familie voor hun gastvrijheid.
Tijdens het gesprek passeerden diverse woorden uit “het boerderij jargon” de revue.
Hieronder een uitleg van deze termen:
Pink
Vaars
Drachtig
Tochtig
Bolle

=
=
=
=
=

koe die nog niet gekalfd heeft
koe die net voor het eerst gekalfd heeft
zwanger
de koe kan zwanger raken
stier

E. en R.
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…voor een dagje weg!
Art Event Orvelte
Orvelte staat in de top 5 van mooiste dorpen van Nederland.
Deze plek vormt het decor voor het Art-event. Tijdens het Artevent kunt u genieten van allerlei soorten kunst, schilderijen,
beelden en objecten van verschillende materialen, keramiek,
handgemaakte sieraden en nog veel meer. In het dorp zijn de winkeltjes open.
Aanvangstijden
7 juni 2015
11.00 – 17.00

Prijzen
Entree €3,50 incl. kleurrijk
programmaboekje. Kinderen tot
16 jaar: gratis

Bezoekersinformatie
Centrum van Orvelte

Stief kiekn Westerbork
In Westerbork worden de open Drentse Kampioenschappen Living Statues
gehouden, oftewel Stiefkiekn. Laat je verwonderen door de geweldige acts
die strijden om de titel “Drents kampioen Stiefkiekn”. Tevens is er een grote
snuisterijenmarkt en op de vele terrassen is live muziek.
Aanvangstijden
21 juni 2015
12.00 – 16.30
TT Balloon Festival

Aanvangstijden
21 juni 2015
15.00 - 21.30

Prijzen
Entree €3,- inclusief parkeren
en een stemkaart.
Kinderen t/m 12 jaar: gratis

Bezoekersinformatie
Centrum van Westerbork

Het TT Balloon Festival zorgt voor een spektakel boven Assen.
Naast het TT Circuit stijgen rond 20.00 uur 35 heteluchtballon op.
Het programma start met vele luchtballon-gerelateerde
onderwerpen. Zo ligt er een grote ballon op de grond en mag je
deze ballon van binnen betreden, zijn er diverse modelballonnen
en zijn er optredens van motor stuntteams, paramotoren, muziek
en vele andere activiteiten.
Prijzen
Bezoekersinformatie
Gratis toegang
TT HAL
De Haar
9405 TE Assen

Oldtimershow Kolderdiesel
27 en 28 juni is er een grote oldtimer show in Emmer-Compascuum.
Stichting Kolderdiesel bestaat dit jaar 10 jaar en naar verwachting zullen
honderden oldtimers dat weekend naar Emmer-Compascuum gaan.
Zondag is er een markt en braderie, ook is aan de kinderen gedacht:
Joepie de clown en kinderland. Een leuk evenement voor jong en oud.
Aanvangstijden
27 en 28 juni 2015
10.00-17.00
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Prijzen
Entree €3,-.
Kinderen tot 12 jaar gratis
entree.

Bezoekersinformatie
Oldtimers show kolderdiesel
Verlengde 2e Groenedijk
7881 ED EmmerCompascuum
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Opgaveformulier 23e survivaltocht Nieuw-Balinge

Maandag 20 juli 2015

Ook dit jaar zijn we weer bezig om een mooie tocht te organiseren. We willen er weer een
spectaculaire 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 10 juli!
De minimum leeftijd is 16 jaar.
Inleggeld: € 7,50 p.p. Bij opgave betalen a.u.b.
Opgeven kan bij:
Michael Strijker
Dennis Kroezen

tel: 06-11929211
tel: 06-22575861

Niels Slomp
Stefan Kroezen

tel: 06-12479118
tel: 06-29129614

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:_______________________________________________
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Afsluiting seizoen kinderclub
Dat was ‘m dan weer, een heel seizoen Kinderclub. Wat hebben we leuke middagen gehad
en wat zijn er veel kinderen naar de middagen toe gekomen! We hebben gewerkt met
speksteen, fimoklei, we hebben pompoenen uitgehold en leuke middagen met Sinterklaas
en kerst gehad. In het voorjaar hebben we getimmerd voor de vogels, spelletjes gedaan en
nog meer geknutseld.
Woensdagmiddag 27 mei hebben we het seizoen afgesloten met een leuke speurtocht over
het Mantingerveld. Wat wonen we toch in/bij een prachtig natuurgebied!
We waren in 4 groepen verdeeld, en volgden de
route d.m.v. oranje linten en letters. Af en toe
kwam er een leuke opdracht tussendoor zoals
spekhappen van een boomtak. Hier hadden we
helemaal geen moeite mee . Ook de
‘gekkebekkenfoto’ was een opdracht. Enthousiast
werd er gerend van lint naar lint, werden de
letters verzameld en uiteindelijk waren er zelfs
een aantal kinderen die het woord goed hadden:
‘zomervakantie’. Gelukkig konden we nog wel 20
woorden maken van de letters…
Het was genieten met de kinderen. Allerlei verhalen kwamen
los. Bij het voetbalveld werd er verteld: ‘hier traint mijn broer
altijd op!’
We willen alle moeders die ons hebben geholpen op 1 van de
middagen van harte bedanken voor de hulp! Mocht u/jij zin
hebben om ook eens mee te draaien, meld je dan aan. Hulp
is van harte welkom in het nieuwe seizoen!
Een fijne zomervakantie allemaal! De eerste kinderclub is op
woensdagmiddag 16 september om 14.00. Tot dan!
Groetjes Laura, Manuela, Martha en Liesbeth
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Kleur deze kleurplaat mooi in!
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Ingezonden door Ria Schoemaker
In het Dagblad van het Noorden op 28-05-2015:
“Kleine kernen aarzelen nog over glasvezel.”
Hebt u zich al aangemeld voor glasvezel in uw gemeente? Voor 1 juli 2015 moeten er 3700
aansluitingen in de gemeente Midden-Drenthe ingeschreven staan, anders gaat het hele
glasvezelgebeuren aan onze neus voorbij.
In de dorpen ligt kabel, waar meerdere aansluitingen op zitten, maar de buitengebieden
hebben dit niet. Als de mensen in de dorpen niet meedoen aan glasvezel, komt het er
nooit, ook niet voor de dorpen zelf, waar de kabelkwaliteit op den duur ook slechter wordt.
De internetsnelheid is met de kabel vele malen lager dan met glasvezel. Zeker voor onze
kinderen is dit heel belangrijk, alsmede voor de bedrijven, om goed mee te kunnen draaien
in de huidige en toekomstige samenleving.
Enkele voorbeelden zoals de situatie bij ons thuis is:
*Een film kijken via internet: om de vijf minuten valt het beeld stil omdat de volgende
beelden ingeladen moeten worden.
*Zondagmiddag, als het halve dorp zit te internetten duurt het laden van websites tot twee
à drie minuten langer dan normaal op een doordeweekse dag.
*Als zoonlief zit te gamen, kan de rest van het huis wel stoppen want dan heeft het
internet helemaal geen snelheid meer.
Steeds meer diensten/bedrijfsmatige handelingen moeten via internet geregeld worden.
Kortom: met glasvezelverbindingen gaat alles veel sneller en makkelijker, wat veel
ergernis voorkomt.
De huizenprijzen stijgen weer, maar met glasvezel is je woning nog beter te verkopen. De
voorbeelden die getoond worden op de website www.sterkmiddendrenthe.nl spreken voor
zich.
Laat nu ook uw sociale hart spreken en meldt u vandaag nog aan via bovengenoemde
website. Niet alleen voor uzelf, maar ook als investering in de toekomst. Mis de
glasvezelboot niet!

_____________________________________________________________________________________
Koningsspelen op de Mr. Sieberingschool
Op 24 april hadden we Koningsspelen. In de
ochtend hebben we ontbeten op school. Het
ontbijt werd aangeboden door de Jumbo.
Daarna begonnen we de opening met dansen op
het liedje ‘energie’. Toen begonnen we met de
spelletjes. Het waren allemaal hele leuke
spelletjes zoals woorden verzinnen die met de
koning te maken hebben. Verder werden we
geschminkt, hebben we hoog gesprongen en
gingen we zo leuk mogelijk op de foto. Daarna
hebben we afgesloten met nog een keer het
dansje op ‘energie’.
Van Iris en Christie
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Nieuwsbrief De Heugte, juni 2015
Beste dorpsbewoners,
Hierbij weer een actuele stand van zaken
m.b.t. het stoppen van Nico,
georganiseerde activiteiten en de
aankondiging van het plaatsen van de
vacature ‘beheerder dorpshuis’.
●

Zo is er 12 mei jl. een stichtingsvergadering geweest van het dorpshuis en zijn o.a.
de plannen van aanpak; stoppen Nico, het financieel jaarverslag 2014, en andere
zaken gepresenteerd en goed bevonden door de aanwezigen.

Vanaf volgende maand zullen in Kontakt de verschillende werkgroepen van het dorpshuis
zich gaan voorstellen/promoten. Contactpersonen vanuit het bestuur zullen hieronder
zichtbaar zijn:
Verdeling ontstane werkgroepen DB leden:
Bar vrijwilligers vrijdag
Bar vrijwilligers zaterdag
Bar vrijwilligers zondag
Schoonmaak
Zaal klaar zetten
Activiteiten (incl. Goudplevierrun, Bingo)
Klussenploeg
Financieel
Feestweek

Freddie Oelen en Niesje Kats
Richard van den Bosse
Freddie Oelen en Niesje Kats
José Post
Ton Moret
Richard van den Bosse
Ronald van Aalderen
Wolter Ravenhorst
Allen

●

U kunt voor feesten, partijen of recepties bij ons terecht met bestaande en nieuwe
arrangementen. Vanaf heden zijn buiten de bekende BBQ, chinees en koud en warm
buffet, ook stamppot buffet, lunch en zakelijke arrangementen te kiezen. Voor
uitgebreide info bezoek onze website: www.deheugte.nl of kom langs om het
vernieuwde arrangementenboek in te zien.

●

Volgende maand zal de vacature ‘beheerder dorpshuis’ te vinden zijn in Kontakt,
deze wordt opengesteld voor alle belangstellenden.

Georganiseerde activiteiten:
− Er was in april een “Hollandse avond” in het café.
− Er was vorig weekend een poker toernooi in de grote zaal.
− Onder andere “de foute party” en de fair worden verplaatst naar een andere datum.
− Aankomende activiteiten: 13 juni “pub quiz” en in de feestweek het darttoernooi.
Tot ziens in dorpshuis De Heugte!
Namens de beheerder en het DB,
Richard van den Bosse
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Big Band in Nieuw-Balinge ♫
Vrijdag 12 juni is er een gezellige muziek avond in dorpshuis de Heugte.
De Big Band van muziekvereniging Irene uit Nieuweroord speelt samen met de Big Band
High Moor uit Zuidwolde leuke bekende lichte muziek.
Kom gezellig luisteren vanaf 20.00 uur, dan maken we er met z’n allen een gezellige avond
van. De entree is gratis! ♫

_____________________________________________________________________________________
Fietstocht op 18 juni
In het kader van het project ‘veilig door het dorp!’ organiseert het
knooppunt/OOD een fietstocht voor alle leeftijden. Dit zal plaatsvinden
op donderdag 18 juni a.s.
Starten kan tussen 18.00 uur tot ± 18.30 uur. De tocht is ± 28
kilometer.
We starten vanaf: Dorpshuis “De Heugte” met onderweg een gezellig pauze moment!
Opgeven graag voor maandag 15 juni bij:
Anneke Kroezen 361256
Jennie Hekker 321018
Laura Wielink
321576
of per e-mail: josepost4@hotmail.com
Mocht het regenen dan proberen we het opnieuw op 25 juni a.s.
Heel graag tot ziens allemaal!

_____________________________________________________________________________________
Ingezonden verhaal; VULKAAN
Het was zo'n soort dag, dat ik de Etna wou zien; brandend welteverstaan, met veel
gevaarlijk stromende lava en een gloeiend vuur heel ver in de diepte, steeds veranderend
van kleur. Van bruin/oranje naar gloeiend rood. Toen we het toch over de vakantie hadden
vond hij het wel een aantrekkelijk idee, vooral Sicilië, zo’n oeroud eiland, met de maffia en
zo. 'Maar het is daar wel heet', zei hij, 'en daar kan jij niet tegen, dus dan moeten we in de
lente gaan. Je zou het reisbureau eens kunnen bellen'. Ik klom meteen in de telefoon. Ik
zag het al helemaal voor me: Eerst zo'n hakke-puf-treintje er naar toe en dan wiebelend op
een smal zwart schoorsteenvegersladdertje, heel hoog en dan moest je helemaal naar
boven, anders kon je niet over de rand kijken. 'Iets in mei?' zei de juffrouw van het
reisbureau. 'Even kijken, ja hoor dan hebben we nog wel iets op loopafstand. En hoeveel
mag het kosten?' Ik mompelde iets onduidelijks want ik had ineens een vraag. ‘Juffrouw?'
vroeg ik. 'Hoe zit dat eigenlijk? Brandt-ie wel in mei?' Stilte. Juffrouw?' vroeg ik weer. 'Eh...
dat weet ik niet dat moet ik even aan mijn baas vragen, heeft u even?' Weer stilte. Het
duurt lang. 'Mevrouw? ...eh... dat moeten we even opzoeken, meneer weet 't ook niet zo
uit z'n hoofd. Heeft u nog even?' Ineens krijg ik een kop als een boei. 'Eh...och nee laat u
maar, ik moet er nog even over denken.. dank u voor de moeite' ...Pats, hoorn op de haak.
Ik schaam me dood. Alsof er een knopje aan zit. Aan-uit, aan-uit...Wat een blunder. Mijn
geliefde vindt het enig. Hij komt niet meer bij van het lachen. En we zijn heerlijk naar
Dubrovnik gegaan...
Alexandra van’t Veer
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Mededelingen Stichting Zomerfeest
Zoals u wellicht al weet, wordt het Zomerfeest gehouden van 20 juli
tot en met 25 juli 2015! We beginnen evenals voorgaande jaren met
de survival op maandagavond. Iedereen is natuurlijk weer heel
nieuwsgierig naar de tocht der tochten. Het survivalteam is hier al
heel lang mee bezig, dus we gaan het weer beleven, spannend?
Op woensdag is er toch weer de traditionele markt, ondanks het feit dat het overal
achteruit gaat proberen ook wij toch weer een leuke markt te organiseren. Wilt u als
vereniging of club een extra zakcentje verdienen dan kost een kraam voor het goede doel €
10,-. Dat is natuurlijk een prikkie! Denk er eens over na, het is een mooie gelegenheid om
de clubkas te spekken! Stand houders kunnen zich aanmelden bij bureau Thomas09. Kijk
op: www.bureauthomas09.nl en klik op de agenda. Daar kunt u zich aanmelden!
Verder zijn we nog volop met het programma bezig, maar we geven alvast wat bloot van
ons programma voor 2015:
-Openingsoptocht van “versierde/verklede” kinderen met karren, fietsjes, auto’s, autopeds,
noem maar op, alles wat op wielen rijdt. Ook kan iedereen deelnemen aan de CRASHTEST.
Deze twee activiteiten zijn mede in het kader van: Veilig door het dorp!
-Gezellig terras met diverse optredens en Rad van Fortuin!
-Kinderen kunnen creatief bezig zijn bij Jacqueline!
-Record poging: ZOENEN! En nog veel meer!
-Op woensdagavond de bekende BONTE AVOND in twee categorieën: Tot en met 15 jaar
en vanaf 16 jaar!
Donderdag gaan we in ieder geval sportief bezig met:
-Vissen.
-Een voetbalclinic van de enige echte TOM VEGTER!
-Een workshop WEERBAARHEID met RICHARD! En nog veel meer!
-’s Avonds een spooktocht en bingo.
En op vrijdag gaan we weer gezellig fietsen met een stralende zonnehemel? Samen eten
en… HEEL NIEUW-BALINGE MAAKT EEN HEERLIJKE SALADE! Huzaren, rijst, kip, fruit, enz.
Een échte KOK zal beoordelen welke salade de naam: NIEUW-BALINGSE SALADE krijgt? De
winnaar krijgt een leuke geldprijs en de eeuwige roem!
Het Dorpshuis heeft voor de vrijdagavondweer gezorgd voor een super band: THE RED
CARS!
Voor de zaterdag zijn we nog bezig met een invulling. Alles met elkaar maken we er
hopelijk voor iedereen weer een leuk feest van. Meer uitleg en tijden komen uiteraard weer
in het programmaboekje, wat u tijdig in de brievenbus ontvangt.
De laatste twee weken van juni kunt u onze vrijwilligers weer bij u aan de deur verwachten
voor de vrijwillige bijdrage. Uniek is nog steeds dat u bij elke € 2,50 die u tekent op de lijst
een kermismunt gratis krijgt. Wij en ook de kermisexploitant kennen geen ander dorp waar
dit mogelijk is. Bij ons lukt het gelukkig nog steeds. Daarnaast zal er ook weer een gratis
attentie af te halen zijn voor de kinderen. Deze bon ontvangt u ook bij de lijstcollecte. En
eigenlijk kunnen we nog steeds blijven zeggen dat, als we samen weer zorgen voor een
goede collecte, het feest voor onze kinderen en kleinkinderen nog steeds GRATIS is! We
moeten het dan wel weer SAMEN doen!
Wij hopen u allen te mogen begroeten op het ZOMERFEEST 2015!
Dorpsblad Kontakt 2015
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Activiteitenkalender juni en juli

JUNI
12 juni

Zeskamp tienersoos

12 juni

Koert Sok bokaal

12 juni

Big Bands in dorpshuis de Heugte

13 juni

Pubquiz de Heugte

18 juni

Fietstocht knooppunt/OOD

19 juni

(Jeugd) Survival Tiendeveen

20 juni

Opening gezondheidscentrum Ettenheim

21 juni

Stiefkiek’n Westerbork

27 juni

Oud papier

27 juni

Bingo de Heugte

JULI

34

1 juli

Optreden muziekvereniging Irene

4 juli

Goudplevierrun

20 juli

Survival

22-25 juli

Zomerfeest
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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 2015
Chr. Geref. Kerk Nieuw-Balinge

Preekrooster 2015
Ned. Hervormde Kerk Nieuw-Balinge

07-06 9.30u: ds. R. Kok
14.30u: ds. R. Kok
14-06 9.30u: ds. A. v.d. Weerd
14.30u: ds. A. v.d. Weerd
21-06 9.30u: dr. A. Versluis (VHA)
14.30u: ds. A. Versluis
28-06 9.30u: ds. H.J.Th. Velema (HA)
14.30u: ds. H.J.Th. Velema
05-07 9.30u: ds. H. de Graaf
14.30u: ds. H. de Graaf

07-06 10.00u: dhr. G.G. Schakelaar (Wapenveld)
19.00u: ds. M. Noorderijk
14-06 10.00u: ds. M. Noorderijk
19.00u: ds. H. Westerhout (Hasselt)
21-06 10.00u: ds. P. Vermeer (Wezep)
19.00u: kand. J.A.A. Geerts (Heiligerlee)
28-06 10.00u: ds. J. Boer (Ermelo)
19.00u: ds. M. Noorderijk
05-07 10.00u: ds. M. Noorderijk
19.00u: ds. W.C. Polinder (Kamperveen)
12-07 10.00u: ds. H.A. v.d. Pol (Wierden)
19.00u: ds. M. Noorderijk
19-07 10.00u: ds. M. Noorderijk
19.00u: kand. J.A.A. Geerts (heiligerlee)

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
Dinsdag van 9.15 tot 10.00
Loop gerust eens binnen!

Koersbal in Dorpshuis de Heugte
Woensdag van 9.30 tot 11.30
Nieuwe leden zijn welkom!

Ophaalschema containers
Iedere woensdag
10-06 GRIJS
01-07 GROEN
17-06 GROEN
08-07 GRIJS
24-06 GRIJS
15-07 GROEN

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 27 juni, 5 september en 7
november 2015.
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.

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 13.00-15.00,
woensdag en donderdag geopend van 12.30 tot
15.00, zaterdag geopend van 8.00 tot 12.00.
www.middendrenthe.nl > Afvalwijzer
Hingstman recycling Westerbork,
de Noesten 82. Tel. (0593) 33 19 19

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

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)

AED-kastjes
Er zijn in totaal 3 kastjes aanwezig in ons dorp:
één in het Dorpshuis, één bij de voetbalvereniging
en één aan de buitenkant van het posthokje van De
Breistroeken. Er hangen lijsten bij met namen van
mensen die bevoegd zijn ermee om te gaan.
In geval van nood dient 112 gebeld te worden.

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 Schoenmaker
Lid
Wout Strijker
Vertegenwoordiger van het
Gert Willems

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

Thuishuis ‘Vlinder’
Petra Kamphuis
Schepersweg 1, 7938 RA Nieuw-Balinge
Tel. (0528) 32 10 99
Open van maandag t/m donderdag van:
07.30u. - 18.00u.
Website: www.thuishuis.info
Openingstijden dorpshuis de Heugte
Maandag
09.00 – 12.00 uur
Dinsdag
09.00 – 12.00 uur
Woensdag
09.00 – 12.00 uur
Vrijdag
16.30 – 20.00 uur
Keuken
16.30 – 19.00 uur
Zaterdag
22.30 – 01.30 uur
Keuken Bingo
20.30 – 23.30 uur
Zondag
17.00 – 21.00 uur
Keuken
17.00 – 19.30 uur
Snacks kunnen op vrijdag en zondag ook telefonisch
besteld worden: (0528) 32 13 00.
Verder is het dorpshuis op alle dagen geopend op
afspraak, voor diverse activiteiten.

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 Marian Dijkstra,
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?
Jeugd- en tienersoos
Vrijdag; Jeugdsoos, vanaf 16 jaar en ouder.
• Vanaf 21.00 tot 24.00
Zaterdag; Tienersoos, vanaf basisschool tot
16 jaar.
• Vanaf 20.00 tot 23.00
Er wordt géén alcohol geschonken!
Busdiensten
Niet op zater-, zon- en feestdagen.
Op werkdagen:
Nieuw Balinge –Hoogeveen Lijn 37
07.18 uur
14.18 uur
08.18 uur
16.38 uur
10.18 uur
18.18 uur
12.18 uur
Nieuw Balinge-Westerbork Lijn 37
07.23 uur
13.43 uur
08.23 uur
15.43 uur
09.43 uur
16.43 uur
11.43 uur
17.43 uur
Voor uitgebreide dienstregeling:
www.qbuzz.nl
www.9292.nl
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Tel. 0900 72 89 965
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

Stichting 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
Minivolleybal (6-12)
18.30 – 19.15
WOENSDAG; Volleybal
Minivolleybal (12+)
18.45 – 19.30
Dames Recreanten 1
19.30 – 20.30
Dames Recreanten 3
20.30 – 21.30
DONDERDAG; Volleybal
Dames Recreanten 2
19.30 – 20.30
DONDERDAG: gymnastiek
Vanaf 4 jaar
1e groep
18.00 – 18.45
2e groep
18.45 – 19.30

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 28 79
ma t/m do van 08.30 – 16.00 uur
vrijdag 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!!!

www.swo-md.nl
www.loketmiddendrenthe.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. Elke 1e dinsdag van de
maand knippen zonder afspraak tussen 18.00 en
19.30!

Nagelstudio Beauty Nails
Inge Wielink, Tel. (06) 55 70 10 21

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

Studio Tyara (schoonheidsstudio)
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 t/m vrijdag van 9.00 tot 18.00
geopend. Behandeling alleen op afspraak.

Maandag: ochtend en avond
Dinsdag: hele dag en avond
Woensdag: gesloten
Donderdag: ochtend
Vrijdag: ochtend
Behandeling op afspraak. Andere tijden zijn in
overleg mogelijk.
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!
Haarweg 91, Nieuw-Balinge.
Tel. (0528) 32 13 84
Website Nieuw-Balinge
www.nieuwbalinge.eu
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Ziet u info die niet juist is of mist u iets?
Laat het de redactie weten!
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