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In deze editie van Kontakt leest u
onder andere:

Belangrijke punten voor het inzenden van kopij:

De eindstanden in de Knappercompetitie.

-

Het Sivo festival zoekt
gastgezinnen in Nieuw-Balinge.

-

-

-

-

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.

Dorpsblad Kontakt 2019

S.V. Nieuw-Balinge bestaat 70 jaar!
Bericht van Stichting Zomerfeest.
De Heugte bedankt alle klussers.
De uitslag van het raadselspel en
wederom een nieuw raadsel.
Een uitgebreid verslag van IKC
meester Siebering.
Darters gezocht!
Doe je ook mee aan de
buitenspeeldag?

En… nog veel meer,

veel leesplezier!
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Het raadselspel
De prijsvraag voor de maand mei luidde als volgt:
Los de woordzoeker op!
De oplossing was:
Het is fijn wonen in Nieuw Balinge
We hadden 9 inzenders met allen het juiste antwoord.
De winnaar van deze maand is: Jur Huizenga.
Van harte gefeliciteerd! De prijs komt snel jouw kant op.

Het raadsel voor de maand juni is:

Wat komt er op de plaats van het vraagteken?

Het antwoord op het raadsel 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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Nationale buitenspeeldag
In Drenthe spelen kinderen op 24 plekken buiten tijdens de
Buitenspeeldag! Organiseer ook een activiteit en zet de
provincie op de kaart. Jantje Beton en Nickelodeon willen
van Nederland één grote speelplek maken. Op woensdag 12
juni staat de 12e buitenspeeldag voor de deur. In het hele
land hebben al meer dan 548 speeltuinen, buurten, ouders,
scholen, clubs, bedrijven en gemeenten een activiteit
aangemeld. Ook in Drenthe wordt op 12 juni volop buiten
gespeeld! In de provincie zijn al 24 activiteiten. Maar dat moeten er nog veel meer worden!
Help mee deze 12e editie tot een nog groter succes te maken. Meld je speelactiviteit aan op
www.buitenspeeldag.nl.
In Drenthe worden al 24 activiteiten georganiseerd. In Borger kan je van alles doen van
stoepkrijten tot springtouwen, van waterspuiten met een echte brandweerslang tot het
maken van je eigen smoothie met de smoothiefiets. Daarnaast kunnen kinderen in NieuwBuinen een heel spellenparcours afleggen met ringgooien, boogschieten en ver springen.
De kinderen met de hoogste score krijgen een mooie prijs. Dat zijn maar twee van de vele
leuke activiteiten die georganiseerd worden in Drenthe. Op de Buitenspeeldag is alles
mogelijk! Organiseer jij ook een activiteit? Meld nu snel je Buitenspeeldag aan en ontvang
een gratis ‘Hier spelen wij!’ spandoek! Aanmelden kan tot 12 juni
via www.buitenspeeldag.nl. Nickelodeon en Jantje Beton willen dat kinderen meer buiten
gaan spelen en organiseren daarom gezamenlijk de Nationale Buitenspeeldag en roepen
speeltuinen, buurten, ouders, scholen, clubs, bedrijven, gemeenten en iedereen die spelen
leuk en belangrijk vindt op om een Buitenspeeldag activiteit te organiseren. Doe je dit jaar
ook mee? Wie vindt buitenspelen nou niet leuk?! Nickelodeon en Jantje Beton bieden ieder
op hun eigen manier een helpende hand bij het creëren van spellen, speelplekken en het
organiseren van speelactiviteiten. Daarnaast gaat Nickelodeon ieder jaar op zwart tijdens
de Buitenspeeldag om het buitenspelen te stimuleren.
________________________________________________________________________

Recept: Avocadosalade met quesadillas
Ingrediënten:
2 avocado's
20 g guacamole seasoning mix
4 tomaten
1 rode ui
75 g veldsla
8 tortillawraps
200 g geraspte jong belegen kaas 50+
Verwarm de oven voor op 200 °C.
Bereid de guacamole met de avocado en de seasoningmix volgens de aanwijzingen op de
verpakking van de mix. Snijd de avocado overlangs doormidden. Verwijder de pitten en
schep het vruchtvlees met een lepel uit de schil. Snijd in blokjes. Snijd de tomaat in halve
plakken en de ui in dunne halve ringen. Meng de avocado met de tomaat, veldsla en ui.
Bestrijk de helft van de tortilla's met een dun laagje guacamole en verdeel de kaas erover.
Leg op elke tortilla een tweede tortilla. Leg de tortilla’s, per 2 tegelijk, op een met
bakpapier beklede bakplaat en bak ze ca. 8 min. in de hete oven. Snijd de quesadillas met
een scherp mes in vieren en verdeel deze over de borden. Schep de salade ernaast.
Serveer de rest van de guacamole erbij.
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Waar komt die naam vandaan?
NIEUW-BALINGE: Hier zijn meerdere uitleggen over, nl; boeren uit Balinge zochten grond
ten zuiden van ‘de Mantingers’ om boekweit te branden en te bewerken. Uit afgunst
zouden deze Mantingers dit ‘werkgebied’ van de Balingers, Nieuw-Balinge zijn gaan
noemen. Een andere mogelijkheid zou kunnen zijn dat het de topografische dienst zelf is
geweest die met de naam Nieuw-Balinge is gekomen. Die heeft de kaarten gemaakt. Zo
heeft kaartblad nr. 240 Nieuweroord de naam gekregen toen en ten noorden hiervan lag
kaartblad nummer 223 die de naam Balinge had. Hebben zij toen rond 1900 (vanaf toen
verscheen Nieuw-Balinge op de kaart) het nieuwe dorpje tussen deze beide dorpen daarom
Nieuw-Balinge genoemd? Het zou heel goed kunnen.
VERLENGDE MIDDENRAAI: Gaan we op zoek naar het woord ‘raai’, dan komen we een
aantal definities tegen, waaronder o.a.; . 1) (in het water) uitgezette lijn 2) Aanduiding
van het waterpeil 3) Greppel in hoogveen 4) Ontwateringsgreppel. Komt aardig in de
buurt dus! De Middenraai in Nieuweroord werd in 1847 richting ons dorp gegraven en werd
in 1925 onder de naam Verlengde Middenraai doorgetrokken naar Witteveen.
NIEUWEROORD: Enkele Amsterdamse en Utrechtse heren kopen in 1849 de Westerborker
Broekvenen en het Mekelermeersche Veen, samen 1400 hectare groot. Zij stichten
de Maatschappij tot Exploitatie der Westerborker Broekvenen. In het gebied laten ze
onmiddellijk een huis bouwen, welke de naam Nieuweroord krijgt, dat volgens overlevering
zou zijn vernoemd naar het landgoed "Nieuwenoord" tussen Hilversum en Baarn. Rond dit
huis ontwikkelt zich de nederzetting Nieuweroord.
Een meer gangbare verklaring voor de naam Nieuweroord is overigens 'Nieuw Oord' in de
wildernis van de toenmalige Tiende- en Drievenen in de gemeente Beilen. In 1865 sticht
Rahder in Nieuweroord een machinale turffabriek, om de hier gegraven turf te verwerken.
WITTEVEEN: (het jongste dorp van Drenthe). De naam Witteveen is waarschijnlijk
afkomstig van het witte eenarige wollegras dat hier groeide aan de rand van de vele
vennen
TIENDEVEEN: Tiendeveen dankt zijn naam aan een afspraak dat voor
een tiende deel turf mocht worden gegraven. Rond 1830 bestond Tiendeveen uit
drie veenvelden ('De Drie Veenen') die werden afgegraven: het Wijstersche, het Spieringer
en het Drijbersche Tiendeveen
BEILEN: Ook over Beilen zijn meerdere uitleggen. Zo zou een groot stuk bos met bijlen zijn
gekapt om er het dorp aan te leggen. Maar dat lijkt niet echt waarschijnlijk. De kerk van
Beilen is op een hoge zandrug gebouwd. En dat werd vroeger een bêle genoemd. Beilen
zou dan zijn vernoemd naar zo'n hoge zandkop. Met een bijl heeft de naam Beilen dus
weinig te maken, ook al zijn op de rotonde in Beilen wel symbolisch drie bijlen te zien.
ORANJEKANAAL: Voor de exploitatie van het kanaal werd door enkele Hollandse
geldschieters de Drentsche Veen- en Middenkanaal Maatschappij (DVMKM) opgericht.
Aanvankelijk zou het kanaal het Middenkanaal genoemd worden, maar ter ere van
koning Willem III werd de naam van het kanaal, met instemming van het hof, gewijzigd in
Oranjekanaal.
LINTHORST-HOMANKANAAL: Met de naamgeving heeft men de familie Linthorst- Homan
willen eren voor het werk dat negen (!) leden van deze familie als bestuurder voor deze
provincie hebben verricht. (De tak Linthorst-Homan begint met Harm Homan (ca 16501714). Harm Homan trouwde in 1671 met Gesina Linthorst (ca 1652-1712). Verschillende
afstammelingen van deze tak voerden traditioneel de naam Linthorst als voornaam voor de
naam Homan. Een nazaat kreeg in 1899 per koninklijk besluit achternaamswijziging voor
hem en zijn zoon tot Linthorst Homan).
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GEES: De eerste vermelding van Gees is in een oorkonde uit 1208. De naam is
waarschijnlijk afgeleid van gies, hetgeen "onvruchtbaar" betekent. Het dorp ligt namelijk
op een langgerekte zandheuvel in een vroeger onvruchtbare omgeving. (‘Gees’ wordt in het
(oud)Drents dan ook als Gies uitgesproken).
NOORDSCHESCHUT: Het dorp is genoemd naar de schutsluis die gebouwd is in 1766
tussen het “Noordsche Opgaande” en de Hoogeveensche vaart. Noordscheschut heeft haar
bestaan te danken aan de verveningsactiviteiten van de familie Rahder in het midden van
de 19e eeuw. Het ontstond als kern rond de meest noordelijke van de vele sluizen (ook
“verlaten” genoemd) die tot aan Meppel in de Hoogeveensche Vaart lagen. Toen in 1851
het kanaal werd “verlengd” naar de venen in Zuidoost-Drenthe, vestigden zich in
Noordscheschut vooral verveners en neringdoenden als kleinhandelaars, middenstanders
en winkeliers.
DE BROEKSTREEK: Het gebied van de dorpen Balinge, Garminge en Mantinge wordt de
Broekstreek genoemd. Een naam die terug gaat tot de Middeleeuwen, de tijd dat hier op de
natte gronden bossen te vinden waren. Het woord “broek” betekent: een op drassige grond
groeiend bos. Van de periode rond 1300 is bekend dat er ene Hendrik Mantinck woonde
welke jaarlijks pacht moest betalen aan de eigenaar van Mantinge, het Utrechtse
Domkapittel. In vrij korte tijd bouwden zijn zonen een flink aantal nieuwe hoeven en
trouwden dochters met de nakomelingen van de Garmings en Belings. De toenmalige
familienamen klinken nog steeds door in de namen van de dorpen Garminge, Mantinge en
Balinge.
HOLLANDSCHEVELD: Het veld van de Hollandse Compagnie werd het Hollandse of
Hollandsche Veld genoemd. In de 18e eeuw kwamen de eerste arbeiderswoningen en
boerderijtjes aan het Hollandscheveldse Opgaande. Het eerste pand aan het Hoekje werd
gebouwd in 1728. Het lint liep door het bezit van de Hollandsche Compagnie.
ELIM: Het jaar 1786 geldt als de geboortedatum van Elim, aangezien er zich toen definitief
bewoners vestigden. De plaats heette echter in die tijd nog Hollandscheveld-Zuidoost. Pas
in 1924 kreeg het dorp de naam Elim, op voorstel van de plaatselijke predikant. Elim wordt
in de Bijbel genoemd als een oase in de Sinaïwoestijn. De naam van Elim wordt ook vaak in
verband gebracht met vruchtbaarheid.
ORVELTE:. De naam komt uit een samentrekking van ‘over het veld’ of zoals de Drent het
zal zeggen ‘Oer ‘t veld’. De vroegste vermelding van het dorp is gevonden in een akte uit
1362 waarin een landbouwer uit Orvelte wordt genoemd. Vermoedelijk ontstond Orvelte op
de huidige plaats tussen de 11e en 13e eeuw.
ZWIGGELTE: De verklaring van de naam is moeilijk te duiden. In 1416 wordt het vermeld
als Zwichtelen, in 1477 als Swijchler en in 1551 als Zwichteler. Is een afleiding van het
Oudsaksische swêga 'runderkudde, weide'. De ‘t’ lijkt echter niet oorspronkelijk en
misschien mag worden aangeknoopt bij het Oudnoorse svigi 'dunne, buigzame twijg' of het
Nieuw Nederlandse zwik o.a. 'houten pin voor het luchtgat van een vat'
ELP EN ZUIDVELD: Elp wordt reeds in de tiende eeuw in schriftelijke bronnen vermeld. De
naam is mogelijk afgeleid van els, een boomsoort die hier van nature voorkomt in de natte,
voedselrijke beekdalen. Het dorp Zuidveld wordt echter vaak gerekend onder het dorp Elp,
waarvan het ten zuiden is gelegen.
DRIJBER: Op de plek van het dorp was er al sprake van bewoning rond het jaar 300 maar
het latere dorp is pas ontstaan in de Middeleeuwen. Het dorp werd in 1217 vermeld
als ‘Triburd’ , in 1348 als ‘Drybort’, in 1449 als ‘Driberte’ en 1530 als ‘Dryberde’.
Dorpsblad Kontakt 2019
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Oud papier IKC Meester Siebering maart 2019
In maart hebben onze vrijwilligers weer oud papier opgehaald. Het bedrag voor deze keer
was € 480,00 .
De ouderraad heeft deze periode naast het paasfeest het schoolvoetbaltoernooi
gefinancierd. Voor Pasen zijn de groepen 6, 7, 8 druk geweest met figuurzagen. De andere
groepen hebben een houten vogelhuisje in elkaar gezet en versierd (en er zaten ook nog
eieren in het huisje). Naast het verstrekken van deze materialen heeft de ouderraad de
kinderen getrakteerd op een heerlijke lunch. Hier is lekker gesmuld van croissantjes,
bolletjes, suikerbrood en lekkere drinkyoghurt. Daarnaast waren er ook nog gekleurde en
versierde eieren om op te eten. We kunnen terugkijken op een creatief en lekker paasfeest
op school.
Namens de ouderraad bedankt voor uw bijdrage
het afgelopen jaar en op 10 juli a.s. komen
we weer langs.
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Dames 1 GJVV kampioen in de 2e klasse van de Knappercompetitie
Op woensdagavond 8 mei 2019 stond de laatste volleybalwedstrijd van het seizoen
gepland. De dames van GJVV moesten spelen tegen de nummer 2 van de ranglijst. Eén set
winst was genoeg voor het kampioenschap. Bij een 3-0 overwinning van Noordscheschut,
zouden de dames van GJVV en Noordscheschut gelijk eindigen en moest er een
beslissingswedstrijd gespeeld worden, om te bepalen welk team volgend jaar promoveert
naar de eerste klasse. De gymzaal in Nieuw-Balinge was goed gevuld, met in totaal zo’n
vijftig toeschouwers van beide teams. De wedstrijd begon en er werd flink streden voor de
setwinst. Uiteindelijk was het GJVV die als eerste 25 punten wist te behalen en het
kampioenschap was binnen. De shirts gingen uit, waarna bleek dat er een heus
kampioensshirt onder de wedstrijdshirts zat. Na een kleine dweilpauze, in verband met de
restanten van confettikanonnen, werd de
wedstrijd hervat. De spanning was er af bij
GJVV, waardoor het spel verslapte. Toch
kwamen de dames van GJVV nog wel weer in
de wedstrijd, maar helaas was dit te laat om de
winst van de wedstrijd naar zich toe te trekken.
De wedstrijd eindigde in 1-2. Desalniettemin
was GJVV kampioen. Onder toeziend oog van
de aanwezige supporters, sprak de heer
Greidanus, secretaris van het bestuur van de
Knappercompetitie de dames toe. Hij sprak
mooie woorden over het technische en
beweeglijke spel, waarna de beker werd
overhandigd.
Vorig jaar degradeerde GJVV D1 vanuit de
eerste klasse naar de tweede klasse. Volgend seizoen keren de dames dus weer terug naar
het hoogste niveau van de Knappercompetitie. De Knappercompetitie een recreatieve
competitie, waar in Hoogeveen en wijde omstreken door ruim 700 dames en heren
gespeeld wordt op doordeweekse avonden.
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GJVV speelt met nog twee damesteams in deze competitie. Dames 2 heeft zich weten te
handhaven en speelt volgend seizoen wederom in de vijfde klasse. Dames 3 komt volgend
seizoen weer uit in de zesde klasse. Ook zal er volgend jaar een vierde (jonge) dames team
van GJVV uitkomen in de zesde klasse van de Knappercompetitie. We kunnen al met al
stellen dat het goed gaat met het Nieuw-Balingse volleybal!

V.l.n.r.: Heidi Koekoek, Evelien Sok (trainer/coach), Rosalie Jager, Mellanie van den Bosse,
Manon Reinders, Deborah Salomons, Chantal Koekoek, Hilde Wielink.
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Vrijwilligers van de maand Maart: De schoonmakers
Dinsdag 2 april was het weer tijd voor de grote schoonmaakwerkzaamheden in de Heugte
waarbij alles weer grondig werd schoongemaakt. Deze werkzaamheden vinden 2 keer per
jaar plaats door onderstaande dames:
Jannie Wielink, Anneke Kroezen, Anneke Oelen, Evelien Sok, Henriëtte Kreeft, José Post,
Tina Mennink, Laura Wielink, Tinie Bisschop, Marcella Sportel, Elly Pol, Petra Uiterwijk,
Janneke Oelen, Erna Kroezen, Fia Jager en Gretha Sok.
Dinsdag 2 april werd de groep dames namens het bestuur getrakteerd op gebak, om onze
waardering te uiten. Zoals al wel vaker wordt geroepen kan het dorpshuis niet zonder haar
vrijwilligers.
Wil jij nou ook af en toe helpen schoonmaken en deelnemen aan deze gezellige groep?
Meld je dan aan als nieuwe vrijwilliger bij Jannie Wielink, José Post of Tinie Bisschop.
Verder wordt er ook nog gezocht naar nieuwe vrijwilligers die willen helpen schoonmaken
op de zaterdagochtend. De werkzaamheden zijn van 09:00-10:00 uur en het betreft onder
andere vegen, dweilen en de toiletten schoonmaken.
Namens het bestuur willen wij bij deze nogmaals bovenstaande vrijwilligers danken voor
hun inzet!
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Klussendag bij dorpshuis de
Heugte
Op zaterdag 25 mei 2019 stond de
klussendag in De Heugte gepland. Er zijn
veel kleine en grote klussen geklaard.
Daarbij was het ook erg gezellig om met
z'n allen aan de slag te zijn met
natuurlijk de nodige pauzes en een
lekkere lunch verzorgd door José.
Alle vrijwilligers bedankt en graag tot de volgende keer!
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Column
ZOEK EEN OOR WAT LUISTERT
Heeft u ook zo genoten van het boek “Lampje” van Annet Schaap? Ik kreeg het van mijn
dochter en hoewel het eigenlijk een jeugdboek is, hebben heel wat volwassenen het
gelezen, en velen met mij lazen het (bijna) in één ruk uit. Wat een schitterend boek. Ik
geef het ook weg aan anderen, volwassenen en kinderen. Ik was dan ook blij verrast dat
Annet alweer een jeugdboek heeft gemaakt, met de naam “De boom met het oor”. Die titel
trok mij meteen aan, want zoals zo velen van ons, heb ik iets met bomen. En met Annet
Schaap. Het gaat over een kleine jongen die zó graag iets wil vertellen “dat het bijna uit
hem barst”. Maar niemand wil naar hem luisteren, iedereen is druk, druk, druk. Iedereen
heeft haast en wil ergens anders zijn dan waar hij is, overal is wel iets in de drukke stad,
overal schreeuwt wel iets, ratelt iets, moet er iets langs; kortom, de jongen gaat naar het
park en probeert zijn verhaal aan dieren te doen. Zelfs die zijn te druk, maar wijzen hem
wel op de grote “boom met het oor”. Die boom is inderdaad een baken van rust, en heeft
een oor dat écht luistert: “Wie zijn verhaal er tegen doet, voelt dat het wordt gehoord door
de aarde, de lucht en de sterren. Het wordt verstaan door de diepte, de ruimte, de tijd”.
Geen wonder dat meer zielen er hun toevlucht zoeken, want iedereen heeft een verhaal en
oren zijn zeldzaam.
Mijn gedachten namen een vertrouwde vlucht naar mijn allerliefste vriendin, Regina, die tot
mijn groot verdriet stierf op 68-jarige leeftijd, plotseling aan een hersenbloeding. Zij was
mijn oor wat luistert, ze was er altijd voor me, en ook zij was een baken van rust. Wat heb
ik veel van haar geleerd, wat hadden we het fijn samen, en wat rouw ik na tien jaar nog
steeds om haar. Maar wat ook zo bijzonder aan haar was, ze sprak met bomen en werd
daar heel gelukkig van. Hier op mijn kamer staat een grote foto van haar tussen haar
geliefde bomen. Ze leerde me hoe met bomen om te gaan, mijn verhaal aan ze te
vertellen, contact met ze te leggen door een stevige omarming van hun stam. Mijn geliefde
en ik waren trots en blij toen ze getuige wilde zijn bij ons huwelijk. Zo prachtig was dat. Ik
vond het geweldig om haar
voor te stellen aan mijn drie
dochters, en hen aan haar. Dat
was ook weer zo’n bijzonder
moment, ik zie het nog
helemaal voor me, hoewel dat
al weer bijna vijftien jaar
geleden is.
Het boek “De boom met het
oor” gaan we dit weekend
geven aan onze kleindochter
van zeven jaar, die ons komt
bezoeken. Ik geloof vast dat ze
het mooi zal vinden, want ze
leeft in een drukke stad en in
een voor haar moeilijke tijd.
Dank je wel Annet, dank je wel
Regina, dank je wel bomen!
Alexandra van ’t Veer
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Huisdier van de maand
Wat is jouw naam?
Benno
Welk ras ben je?
Ik ben een boxer.
Hoe oud ben je?
Ik ben 3 jaar.
Wie zijn jouw baasjes?
Mijn baasjes zijn Gerald, Chantal, Tessa en
Ruben.
Waar woon je?
Vosseveen 26 in Nieuw-Balinge
Welke avonturen maak je mee?
Ik ga mee naar de koeien, op vakantie naar de
zee, lekker wandelen waar we ook genoeg
beleven aan leuke dingen.
Wat is jouw mooiste speeltje?
Mijn touw / touwtrekken en mijn bal.
Wat is jouw lievelingseten?
Ik lust heel veel, maar patat ben ik gek op.
Jouw huisdier ook in deze rubriek? Leuk! Mail naar redactiekontakt@outlook.com
_________________________________________________________________

Kontakt was (te) laat!
De mei-editie werd een paar dagen later bezorgd
dan u van ons gewend bent.
Dit had te maken met familie-omstandigheden
van de drukker.
Het is en blijft mensenwerk, maar toch onze
excuses!

________________________________________________________________________

Bedankt!
Dames van ons Cluppie,
Hartelijk dank voor het Drents tasje die ik van José heb
mogen ontvangen uit naam van jullie allemaal. Nogmaals
dank je wel en misschien tot ziens!
Groetjes, Greet Stempher-Schaar
Dorpsblad Kontakt 2019
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Nieuws van IKC Mr. Siebering, vanuit de
peutergroep, kinderopvang en
buitenschoolse opvang.
De opvang is zich net zo aan het ontwikkelen als
onze kinderen, in grote stappen. Veel nieuwe
aanmeldingen. Onze jongste telg is een paar
maand oud en ook op de bso komen steeds meer
jongens en meiden. Erg gezellig en mooi om te zien hoe alles met
elkaar omgaat. Wij staan nu ook vaker met 2 pedagogisch
medewerkers op de groep. Soms op de peuterochtenden zelfs met drie!
VVE thema:
In de maand mei/juni staat het thema ‘wat heb ik aan’ centraal. Dit
thema gaat over kleding. Wanneer trek je wat aan. Warme kleding,
meisjes kleding, sportkleding. Hoe ziet kleding eruit en hoe voelt het
allemaal. Zo hebben wij nu een wasrek, knijpers, ‘wasmiddel’,
‘wasmachine’ en heel veel kleding in onze themahoek staan. Ook kijken
wij elke dag even wat iedereen aan heeft. We beplakken een papieren
shirt met stof en kijken welke sokken er bij elkaar horen.
Onze ‘Puk’ doet ook gezellig mee.
Bibliotheek:
Tussendoor zijn wij ook begonnen met het uitlenen van boekjes
om thuis te lezen. Wij zijn een BoekStart locatie. BoekStart is
een programma om het samen lezen tussen ouders en kinderen
van 0-4 jaar te stimuleren. Wij hebben nu ook een gedeelte in de
schoolbibliotheek en kunnen net als de rest van school elke
woensdagochtend (tussen 8:15 en 8:45) een boekje lenen om
samen thuis te lezen. De kinderen zijn oh zo trots als ze een
boekje helemaal zelf gekozen mee naar huis mogen nemen.
Voorlezen:
Zo af en toe komen de kinderen van groep 6, 7 of 8 ons gezellig een boekje voorlezen. Ze
zoeken dan gezellig ergens een plekje en lezen de peuters een boekje voor. Voor de
leerlingen van groep 6,7,8 is het een opdracht en voor de kleintjes een geniet moment.
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Vakantieopvang:
Van 22 april t/m 3 mei was het meivakantie. We waren
elke dag open en op sommige dagen hadden we meer
dan 10 kinderen. Erg gezellig dat er nu zoveel kinderen
op de (vakantie)opvang zitten. Gezellig met elkaar
knakworstjes, tosti’s en lekkere broodjes eten. De
school lekker voor ons zelf en wat is er nu leuker om
samen met broer of zus op school te zijn. Een nadeel
van zo’n grote gemengde groep is dat uitstapjes er
even niet in zitten. Maar gelukkig vermaken wij ons op
locatie ook super goed.
Nieuw speelgoed:
Er is nog steeds geld van de oude situatie
peuterspeelzaal Duimelot van de SPMD. Wij wilden heel
graag een uitbreiding in de bouwhoek. Nu hebben wij
een houten werkbank en een houten garage besteld.
Ook komt er nog een nieuwe voedingsbank in de
leeshoek. Op het moment van dit schrijven is het is
bestelling. Wij zijn blij dat wij het ‘oude’
peuterspeelzaal geld goed kunnen besteden en dat het ten goede van de kinderen komt.
Voor informatie over de vele opvangmogelijkheden kunt u kijken op
www.kitsprimair.nl/mr.siebering of bellen met onze locatie op 0528-820996.
Marjan, Evelien, Alinda en Karin
________________________________________________________________________

Darters gezocht
Iedere dinsdagavond komen wij in de
jeugdsoos in De Heugte bij elkaar om
gezellig een pijltje te gooien. We zijn nu
met een groepje van 4 mensen, waarvan 3
jongens en 1 dame, maar wij als groepje
zouden het fijn vinden dat er meer darters
bij komen.
We beginnen elke dinsdagavond zo rond
19:00 uur en het is tegen 23:00 uur
afgelopen, soms eerder maar beslist niet
later.
Ben jij een jongen/man of meisje/vrouw, die wel een keer een pijltje zou willen gooien.
Dan zijn jullie van harte welkom natuurlijk, en kun je ervaren hoe gezellig wij het hebben
tijdens het darten.
En als je denkt van: ik heb nog nooit een pijltje gegooid, dat maakt helemaal niet uit dus
schroom niet en kom gezellig darten!
Mocht je vragen hebben, stel ze gerust via 06-33270518 of via bertdarts@outlook.com.
Namens de oprichter en de darters die er nu al op zitten alvast bedankt,
Bert Gosink
Dorpsblad Kontakt 2019
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Een interview met… Eveliene van Trigt
De laatste tijd zien we op tv veel reclamespotjes voorbij komen over de nieuwe donorwet,
maar wat houdt dat nu eigenlijk in. Eén van onze redactieleden sprak hier toevallig over
met oud-inwoonster van ons dorp, Eveliene van Trigt. Evelien was bereid hier een aantal
vragen over te beantwoorden, vanuit de dagelijkse praktijk.

Wil je je even voorstellen?
Ik ben Eveliene van Trigt, 37 jaar en woonachtig in Hoogeveen. Ik ben geboren en getogen
in Nieuw-Balinge en heb daar zo’n 23 jaar gewoond.
Mijn hobby’s zijn fietsen (racefiets), reizen, genieten van het goede leven en sinds dit
seizoen ben ik leidster van het damesteam van S.V. Nieuw-Balinge. Ik heb hier heel wat
jaren zelf gevoetbald en het is erg leuk om weer terug te zijn.
Wat is je beroep?
Op dit moment ben ik werkzaam als intensive care verpleegkundige in het Universitair
Medisch Centrum Groningen.
Hoe ben je in dit werk terecht
gekomen?
Ik ben 16 jaar werkzaam geweest
bij defensie (Koninklijke
Landmacht), waarvan tien jaar als
verpleegkundige. Ik heb in deze
periode drie uitzendingen naar
Afghanistan mee mogen maken.
In deze periode heb ik enorm veel
geleerd als verpleegkundige, maar
ik wilde mezelf nog verder
ontwikkelen. Dit was binnen
defensie niet mogelijk, ook werkte
mijn knie niet meer mee, dus ben
ik om me heen gaan kijken en
kwam ik terecht bij het UMCG. Ik
kende dit ziekenhuis al van
verschillende stages en zij hadden
een vacature voor intensive care
verpleegkundige in opleiding.
Augustus 2017 ben ik gestart met
de opleiding en sinds afgelopen
februari ben ik gediplomeerd.
Wat maakt dit werk zo leuk?
Het UMCG is een zogenoemd level
3 ziekenhuis, dit houdt in dat hier
de hoogst mogelijke zorg in
Nederland gegeven kan worden.
Dit betekent dat we de meest
zieke patiënten uit de noordelijke provincies krijgen en soms zelfs uit alle hoeken van
Nederland. Voor mij als verpleegkundige genoeg uitdaging dus.
Je hebt als verpleegkundige een grote rol in de behandeling van een patiënt, jij signaleert
problemen, je geeft advies richting arts/intensivist en als verpleegkundige doe je het
grootste gedeelte van de communicatie richting familie. Heel veelzijdig dus en veel
verantwoordelijkheid.
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Geen dienst is hetzelfde, je kan van een rustig dienst opeens in een acute situatie
terechtkomen. Een enorm instabiele patiënt, een reanimatie, etcetera. Kortom een
ontzettend leuke baan!
Wat is er moeilijk aan dit werk?
Het moeilijkste is toch wel, het verdriet van familie. Wanneer iemand in zeer ernstige
toestand wordt opgenomen of wanneer een patiënt komt te overlijden (helaas komt dit
toch regelmatig voor). Het intense verdriet raakt je als mens en zal ook nooit wennen denk
ik. Heftige casussen worden wel altijd geëvalueerd met het betrokken team.
Met ingang van juli 2020 gaat de nieuwe donorwet in. In welke mate heb je hier in je werk
mee te maken?
Ik heb hier in mijn werk best veel mee te maken, zowel een donorprocedure (een persoon
die zijn orgaan/organen gaat afstaan), als een ontvanger (degene die een orgaan krijgt).
Het UMCG is het enige transplantatiecentrum in Nederland die alle orgaantransplantaties
uitvoert. Dit gaat dan om; hart, longen, lever, nieren, alvleesklier, dunne darm, stamcellen
of combinaties hiervan, bij hart en longen.
Kan je er iets meer over vertellen?
Allereerst wil ik een misverstand de wereld uit helpen. Veel mensen denken dat je aan een
overleden dierbare kan zien, dat diegene een donorprocedure heeft ondergaan. Dit is zeker
niet waar. Er wordt met zeer veel respect met de overledene omgegaan en je ziet helemaal
niks. Er zijn operatieteams (uitname teams), die door heel Nederland werken. Deze zijn
dus gespecialiseerd in donorprocedures. Het hele traject van de donorprocedure en zelfs
maanden erna, wordt begeleid door een transplantatie coördinator. Deze is zeer nauw
betrokken bij de familie en is ook het aanspreekpunt. Verder zijn de verpleegkundige en de
arts van de intensive care nauw betrokken.
Wat belangrijk is, is dat je op dit moment moet aangeven of je donor wil zijn ja of nee en
wat je wel/niet wil donoren.
Vanaf juli 2020 wordt IEDEREEN automatisch donor. Wil je dit niet, dan moet je dit gaan
aangeven. Dit moet je zelf gaan doen!
Wat wil je verder nog kwijt?
Ik ga zeker geen ‘verkooppraatje’ houden over het wel of niet donor worden. Die keuze
moet ieder voor zich maken. Voordat ik als intensive care verpleegkundige ging werken,
wist ik er eigenlijk niks van, ik was donor, maar had verder geen idee. Ik heb nu een aantal
donorprocedures van heel dichtbij meegemaakt als verpleegkundige en wat mij vooral
opvalt is het respect en de super goede begeleiding vanaf minuut 1. Dat heeft mij erg
gesterkt in mijn keuze.
Waar ik verder zelf veel aan heb gehad is de website: www.transplantatiestichting.nl.
Hierop vind je eigenlijk alle informatie over orgaandonatie. Op deze site kun je ook
aangeven of wel of geen donor wilt zijn.

We willen Eveliene heel hartelijk danken voor het inkijkje in haar dagelijks werk en wensen
haar nog veel succes met haar dynamische baan!
M.
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Nieuws van Bi’j Oons
Dag allemaal,
De afgelopen maand mei was een gezellig
drukke maand! Het begon op 4 en 5 mei met
de Drentse Hooglanden Wandel2daagse die
vanuit ons theehuis van start ging. De
organisatie had diverse mooie routes uitgezet
met een lengte van 15, 20 en 30 kilometer.
Ondanks de slechte weersvoorspelling wisten
toch nog ruim 200 wandelaars ons theehuis
te vinden! Nadat de meeste wandelaars een
lekker kopje koffie met een gebakje genuttigd hadden, ging de tocht van start. De tocht
leidde door het Mantingerzand, langs de ijsbaan naar het Mekelermeer. Onderweg kon er
genoten worden van het fraaie landschap, waarbij er diverse
schitterende foto’s zijn gemaakt! Ondanks de slechte
voorspellingen was het weer ons die dag goed gezind! De
eerste wandelaars meldden zich rond 12 uur alweer af. Dik
tevreden en vol
lof over de route
konden ze een
lekker kopje
soep met een
broodje
nuttigen.
Op zondag 5 mei
mochten we
wederom een
flink aantal bezoekers verwelkomen. Maar liefst 280 mensen
wisten ons die dag te vinden.
De speciaal voor deze gelegenheid gecreëerde
parkeerplaats stond daarom mooi vol met
auto’s! Daarnaast was het weer ook deze dag
ons goed gezind. Na wederom een lekker
kopje koffie te hebben genuttigd leidde de
tocht deze dag richting Meppen en
Oosterhesselen. De route ging langs de
Hooilanden en landgoed Havezathe De
Klencke.

Onderweg stonden we met een stempelpost klaar
om het stempelformulier af te stempelen.
Uiteraard hadden we hier de catering goed
verzorgd met verse koffie, gebak en lekkere
broodjes. Deze vonden dan ook gretig aftrek deze
dag! Ook hier weer dik tevreden gezichten en
veel complimenten voor de organisatie!
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Echt tijd om bij te komen van dit geslaagde
evenement hadden we niet! Nadat de lopers
verdwenen waren konden we ieder weekend
weer vele mensen ontvangen die een leuk feest
gepland hadden! De lopende buffetten,
barbecues en recepties zijn niet meer op twee
handen te tellen!
Daarnaast zijn we continue bezig om ons
assortiment uit te breiden. Zo hebben we nu
een nieuw soort ijs in ons assortiment. Omdat
dit ijs puur en alleen uit fruit bestaat is dit zeer
geschikt voor mensen die een glutenallergie
hebben. We hebben de smaken aardbei en
appel met framboos. Je hoeft natuurlijk niet
een allergie te hebben om te kunnen genieten
van dit heerlijke ijs. Dit ijs valt bij praktisch
iedereen in de smaak!

Vrijdag 14 juni:
Chinees buffet

Naast een nieuw soort ijs hebben we ons
assortiment ook uitgebreid met curryworst.
Schrik niet, we houden de braadworst gewoon
in ons assortiment, maar de curryworst is een
fijne aanvulling. Zeker met de apart
meegeleverde currykruiden barst deze worst
van de smaak.

Rest ons rechts nog het menu voor de komende
maand!

Vrijdag 5 juli: Nasi en
bami
Vriendelijke groet,
Jan, Aukje, Wiljo en Jessica

Voor cadeaus…
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Zomerfeest 2019
Het duurt niet zo lang meer, of de zomervakantie breekt
alweer aan! Natuurlijk gaan we ook dit jaar het Zomerfeest
weer uitgebreid vieren. Op Facebook hebben jullie het
thema al kunnen lezen: “De wereld rond, we gaan op
wereldreis!”. Omdat het Zomerfeest dit jaar 55 jaar bestaat,
willen we niet alleen feestelijk uitpakken, maar gaan we
traditioneel ook de straten weer mooi versieren. Iedere
straat is vrij om een onderwerp te kiezen wat past bij het thema. De Voornweg en de
Kievitstraat hebben hun onderwerp als eerste al gekozen. Super hoe de beide straten dit
samen hebben opgepakt! Ook dit jaar zijn er weer geldprijzen te winnen voor de straten
die het mooiste versierd zijn.
Hoe het Zomerfeest er precies uit gaat zien,
verklappen we nu nog niet helemaal. We onthullen
alle activiteiten in het Zomerfeestboekje die begin
juli uitkomt. Wel geven we jullie nu alvast een paar
activiteiten prijs die zeker de moeite waard zullen
zijn! We trappen dit jaar op dinsdag 23 juli het
Zomerfeest af met een leuke bazaar die we vanaf
19:00 uur feestelijk met jullie willen openen. Die
avond kan je meedoen aan allerlei leuke spelletjes
waarbij er voor jong en oud van alles te winnen
valt. Daarnaast gaan we die avond droomwensen
van kinderen uit laten komen. Hoe dit er precies uit
gaat zien verklappen we in het Zomerfeestboekje. Ook is de kermis dit jaar weer van de
partij. We zijn ontzettend blij dat we dit weer voor elkaar hebben weten te krijgen. Veel
kermisexploitanten kunnen het hoofd nauwelijks boven water houden, dus het is unicum
dat een klein dorp als Nieuw-Balinge dit nog steeds volhoudt! Op facebook hebben we
begin maart een poll gehouden waarin we vroegen welke “activiteit uit de oude doos” jullie
graag terug wilden zien. Uit de diverse onderwerpen kozen jullie met een overweldigende
meerderheid voor sprietlopen. We kunnen dit
natuurlijk niet negeren, dus vrijdag 26 juli gaan we ’s
avonds sprietlopen! Het tijdstip kunnen jullie
terugvinden in het Zomerfeestboekje die begin juli
uitkomt. De rest van de week verklappen we nu nog
niet, maar dat het weer een gezellig Zomerfeest wordt,
dat is al zeker! Houdt verder ook facebook goed in de
gaten voor alle actuele informatie. Ook tijdens het
Zomerfeest zelf kan je hier allerlei informatie
terugvinden.
In de maand juli komen we weer aan de deur met de
jaarlijkse lijstcollecte. Het heeft nog steeds onze
voorkeur om de vrijwillige gift contant te betalen bij onze vrijwilligers. Echter, om met de
tijd mee te gaan is het dit jaar ook mogelijk om je betaling met een betaalverzoek achteraf
te voldoen. Geef dan je mobiele nummer en het bedrag dat je wilt schenken door aan onze
collecteur en je ontvangt vervolgens een betaalverzoek.
We zien jullie graag in de week van 23 juli tot en met 28 juli 2019 tijdens de 55ste editie
van het Zomerfeest. Wij verheugen ons er ontzettend op!
Vriendelijke groet,
De leden van Stichting Zomerfeest Nieuw-Balinge
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Zó stemde Nieuw-Balinge op 23 mei 2019 voor het Europees Parlement

De overige partijen, te weten Jezus Leeft, DENK en De Groenen verwierven geen stemmen.
Ook waren er geen blanco of ongeldige stemmen.
De opkomst van de 835 stemgerechtigden in Nieuw-Balinge was hoog: 387 oftewel 46 %.
Wellicht heeft dat te maken met de toename van de tegenstellingen, ook politiek, in ons
land en Europa. Er heerst in ons land ondergronds de nodige onvrede over de algemene
gang van zaken en dat zet de burgers wellicht aan om te gaan stemmen Zij kunnen
zodoende nadrukkelijk kenbaar maken, welke politieke richting het uit zou moeten gaan.
Het zijn immers spannende tijden, in Nederland, Europa en de wereld.
In lijn met de landelijke uitslagen boekte de Partij van de Arbeid (PvdA) ook in NieuwBalinge een onverwachte, sensationele stemmenwinst van 13,1 % bij de jongste
verkiezingen voor de Provinciale Staten naar 21,7 % nu. De partij is nog wel ver verwijderd
van de 40,6 % die zij behaalde bij de verkiezingen voor de Gemeenteraad in 2010. Maar
wellicht weet zij de opgaande lijn voort te zetten.
De PVV maakte een vrije val van 10,3 % in maart 2019 naar 3,9 % nu. Forum voor
Democratie zag zijn aanhang in Nieuw-Balinge slinken van 19,9 % in maart jl. naar 15,0
%. Ook dit komt overeen met het landelijk beeld.
Het CDA ging er in ons dorp flink op vooruit, van 10,3 % naar 14,0 %.
Het is verrassend om te constateren dat het stemgedrag van burgers in twee maanden tijd
zo snel kan veranderen.
Voor een goed begrip van de stemuitslag is het van belang om zich te realiseren dat de
nationale politieke partijen niet als zodanig in het Europees Parlement (EP) zitting hebben,
maar verbintenissen aangegaan zijn met gelijkgestemde partijen uit andere landen. Zo is
b.v. het CDA aangesloten bij de Europese Volkspartij en de PvdA bij de Alliantie van
Socialisten en Democraten. Het CDA en de PvdA hebben dit als enigen op de
kandidatenlijst voor de verkiezingen vermeld.
De verkiezingsuitslag in Nederland heeft naar de mening van uw verslaggever meer
betekenis als barometer van de politieke gevoelens in ons land dan dat het Nederlandse
stemgeluid in het EP daardoor aanzienlijk versterkt wordt. Immers, dat parlement telt 750
leden (+ 1 neutrale voorzitter), van wie slechts 26 Nederlandse als vast aantal, die ook nog
verdeeld zijn over een aantal fracties. Duitsland telt b.v. 96 vertegenwoordigers en heeft
zodoende veel meer invloed.
(z.o.z. voor vervolg)
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En Jur, valt er onder de streep nog iets aardigs te melden? Jazeker, geachte lezer, kijk
maar:
De kandidatenlijst voor de verkiezingen leverde bij zorgvuldig lezen interessante informatie
op. Er waren 308 kandidaten, van wie 118 vrouw, niet minder dan 38,3 % dus. Ja, geachte
lezer, de dames zetten hun opmars in de maatschappij onverdroten voort. Het lijkt er zelfs
op, dat zij Groen Links gewoonweg overgenomen hebben, want op de kandidatenlijst van
die partij prijkten de namen van 4 mannen en maar liefst 16 vrouwen!
Een andere bijzonderheid is dat niet alle kandidaten in Nederland wonen. Zo werd er bij
enkelen als woonplaats Rome, New York, Keulen en zelfs Shanghai en Beijing aangegeven.
Dit doet de vraag rijzen, hoe deze politici de belangen van ons land in het EP kunnen
behartigen.
Ten slotte, we hadden bij deze verkiezingen onze geliefde provincie Drenthe prominent op
de Europese kaart kunnen zetten door massaal onze stem uit te brengen op nummer 12
van de Socialistische Partij (SP), Jannie Drenthe uit Assen. Drentser kan het immers niet!
Zij had misschien met voorkeursstemmen gekozen kunnen worden. Maar uit de zojuist
bekend geworden verkiezingsuitslag blijkt, dat de SP uit het Europees Parlement verdwijnt.
Dus is er ook geen plaats voor Jannie Drenthe. Over 5 jaar zijn er weer verkiezingen voor
het EP, dat betekent dus: nieuwe ronde en nieuwe kansen voor Jannie én ons Drenthe!
Jur H.
________________________________________________________________________

Inbraakpreventietips voor tijdens uw vakantie
x Sluit ramen en deuren en doe ze op slot.
x Haal de sleutels eruit en berg ze op.
x Zorg voor schemergeschakelde verlichting bij de toegangsdeuren.
x Installeer tijdschakelaars op verlichting zodat ’s avonds licht aangaat in de woonkamer en
elders in huis.
x Laat gordijnen niet permanent dicht; haal planten niet weg van de vensterbank.
x Vraag de buren om de post te verzamelen en de planten water te geven.
x ‘Tweet’ niet rond dat u op vakantie bent.
x Laat in de achtertuin geen ladder of afvalcontainer staan als opstapje naar het balkon.
x Berg kostbaarheden in een kluis op of geef deze in bewaring. Registreer deze vooraf. Op
stopheling.nl vindt u hiervoor een speciale app en op politie.nl een
kostbaarhedenregistratieformulier.
x Maak van de woonkamer
geen etalage met allerlei
aantrekkelijke spullen in het
zicht.
x Laat in huis een kaartje
achter met het
telefoonnummer van een
contactpersoon die de
politie in geval van nood
kan bellen.
x Snoei struiken in de
voortuin zodat vanaf de
straat de voordeur en
ramen goed zichtbaar
blijven.
x Doe altijd aangifte als er
toch is ingebroken.
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70 jaar jubileum s.v. Nieuw-Balinge
1949-2019

Zaterdag 13 juli 2019 vieren we het 70 jaar jubileum van s.v. Nieuw-Balinge
Het programma ziet er als volgt uit:
10.00 uur tot 12.00 uur
Zeskamp voor alle kinderen van 6 tot en met 13 jaar.

14.00 uur tot 17.00 uur
7x7 voetbaltoernooi
De teams worden door de organisatie ingedeeld.
Iedereen vanaf 14 jaar kan gezellig mee doen.

20.00 uur tot 01.00 uur
Voor u zullen afgevaardigden van alle teams van
s.v. Nieuw-Balinge een optreden verzorgen.

DJ Vogelzang zal alles opfleuren met leuke muziek

Voor de zeskamp moet je je opgeven.
Dit kan bij:
Chris Schutte 06-55621935
of bij Dennis Tump 06-30932786

Ook voor het voetbal 7x7 toernooi moet je je opgeven.
Dit kan bij:
Inge Tump 06-13411545
of bij Gerda de Weerd 06-57264373
Alle opgaven dienen voor 23 juni binnen zijn!
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Nieuw-Balinge haalt de wereld in huis
Word gastgezin van het SIVO-festival Orvelte!

Het SIVO Wereld Dans- en Muziekfestival, dat t/m 2016 in Odoorn werd gehouden, was
jarenlang het grootste folklorefestival van Nederland en één van de grootste internationale
volksdansfestivals van Europa. Ieder jaar waren enkele honderden vrijwilligers en
gastgezinnen uit Odoorn en wijde omgeving in touw om het evenement mogelijk te maken
en SIVO dankte haar succes dan ook vooral aan al die vrijwilligers.
In de zomer van 2019 krijgt het SIVO-festival, na een afwezigheid van twee jaar, een
doorstart in de directe omgeving van Nieuw-Balinge in het op ca. tien kilometer afstand
gelegen Orvelte. Van vrijdag 19 t/m zondag 21 juli zullen zo’n tweehonderd buitenlandse
dansers en muzikanten hun kunsten vertonen rond en op de twee Brinken van ‘Oerdorp’
Orvelte.
Ook gaan alle buitenlandse deelnemers, in de week voorafgaande aan het festival, een
belangrijke rol spelen tijdens de Drentse Fiets-4-daagse en op verschillende plekken
optredens en workshops verzorgen. Ook maken de buitenlandse gasten van SIVO op de
tandem kennis met de fietsprovincie Drenthe.
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Maar voor het zover is zijn wij als organisatie vooral op zoek naar gastgezinnen!
Deze vrijwillige gastouders zorgen een kleine week voor een slaapplek, eten en drinken
maar vooral voor een warm welkom in Drenthe. Ze laten de buitenlandse dansers en
muzikanten kennis maken met de Drentse gastvrijheid en cultuur. Hoe leuk en leerzaam
kan het zijn om kennis te maken met een vertegenwoordiger van een buitenlandse cultuur.
Een gast in huis die op zijn of haar beurt ook nog eens zeer geïnteresseerd is in onze
Nederlandse cultuur.
De buitenlandse gasten van SIVO zijn trots om hun land te mogen vertegenwoordigen door
het tonen van hun eigen cultuur in muziek, dans en andere specifieke gebruiken. Een keer
koken voor de gastvrije ‘ouders’ hoort daar zeker bij. Een SIVO-gast over de vloer is niet
alleen goed voor de taalontwikkeling maar zorgt ook nog eens voor persoonlijke groei bij
jong en oud en een breder wereldbeeld. Door het onbekende bekend te maken ontstaan
wederzijdse vriendschappen en meer begrip en kennis van elkaars cultuur.

Gastdorp Nieuw Balinge
Wie van u wil er in Nieuw-Balinge een kleine week lang, van dinsdag 16 t/m zondag 21
juli 2019, een aantal gasten in zijn gezin opnemen? Per gezin worden minimaal twee
personen als gast in huis genomen zodat de buitenlanders niet helemaal moederziel alleen
in een voor hen vreemde omgeving terecht komen. Een gastgezin kan volop genieten van
de gasten, ook tijdens de optredens.
Ieder gastgezin krijgt van de SIVO-organisatie vrije toegang tot het festival en een eigen
gratis parkeerplek in Orvelte. De gastvrije gezinnen worden tijdens het evenement van
informatie voorzien door SIVO-vrijwilligers. Ook is er altijd een tolk beschikbaar als het
zelfs met google translate, of handen en voeten, even niet lukt.
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Dus inwoners van Nieuw Balinge:
•
•
•
•
•
•
•
•

Wilt u genieten van een week vakantie thuis?
Zin in een sfeervol tuinfeest met uitbundige wereldmuziek of intieme harpmuziek?
Ook eens proeven van exotische gerechten?
Droomt u van een reis naar een ver land?
Wilt u een stukje van onze Drentse gastvrijheid tonen aan de wereld?
Liefhebber van cultuuruitwisseling in vele vormen?
Ontdekken wat pure vriendschap is?
Houdt u van mensen, dansen en muziek?

Dan bent u het ideale SIVO-gastgezin!

Belangstellenden kunnen mailen met SIVO, ook voor aanvullende informatie:
info@sivofestival.nl
Binnenkort hopen we bij voldoende belangstelling, tijdens een informatieavond in De
Heugte, onze plannen nader toe te lichten en ook te laten zien hoe leuk en onvergetelijk
het leven van een SIVO-gastgezin kan zijn. Kijk voor het laatste nieuws en de
internationale deelnemerslijst regelmatig op: sivofestival.nl.
Alvast bedankt voor de gastvrijheid!
Sjoerd Looijenga
Voorzitter SIVO-festival
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Puzzeltjes voor kids
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Activiteitenkalender

JUNI
15 juni

Soosavond tienersoos

29 juni

Bingo de Heugte

JULI
6 juli

Afsluitingsavond tienersoos

10 juli

Oud papier

13 juli

70-jarig jubileum s.v. Nieuw-Balinge

23-28 juli

Zomerfeest

25 juli

Bingo de Heugte (zomerfeest)

AUGUSTUS
31 augustus
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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
• Beilen, Raadhuisplein 1

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 2019
Chr. Geref. Kerk te Nieuw-Balinge

Preekrooster 2019
Ned. Hervormde Kerk Nieuw-Balinge

●Zondag 9 juni 1e pinksterdag
9.30 uur Ds. H.J.Th. Velema
14.30 uur Ds. C. Cornet
●Maandag 10 juni 2e pinksterdag
9.30 uur Ds. H.J.Th. Velema
● Zondag 16 juni
9.30 uur Ds. C. Cornet (VHA)
14.30 uur Ds. D. van der Zwaag
● Zondag 23 juni
9.30 uur Ds. C. Cornet (HA)
14.30 uur Ds. C. Cornet
● Zondag 30 juni
9.30 uur Ds. C. Bos
14.30 uur prof. dr. A. Huijgen
● Zondag 7 juli
9.30 uur Ds. C. Cornet
14.30 uur Ds. C. Cornet

●Zondag 9 juni (1e Pinksterdag)
10:00 uur ds. T. Beekman
19:00 uur ds. K. H. Bogerd (Wouterswoude)
●Maandag 10 juni (2e Pinksterdag)
● Zondag 16 juni
10:00 uur ds. J. Harteman (Kampen)
19:00 uur ds. E. Mijnheer (Oene)
● Zondag 23 juni
10:00 uur ds. T. Beekman
19:00 uur ds. A.D. Goijert (Nijkerk)
● Zondag 30 juni
10:00 uur dr. W. Dekker (Oosterwolde)
19:00 uur ds. T. Beekman
● Zondag 7 juli
10:00 uur ds. T. Beekman
19:00 uur ds. J. van der Meijden (Rijssen)

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

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

Gym 55+ers in Dorpshuis de Heugte

Buurtpreventie App
Wilt u lid worden van de buurtpreventie
WhatsApp groep? Neem contact op met Martin
Wind: 06-30939420

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

8.30 - 16.30 uur
8.30 - 14.30 uur

Woensdag
8.30 - 16.30 uur
Donderdag
8.30 - 20.00 uur
Vrijdag
8.30 - 16.30 uur
• Smilde, Hoofdweg 24
Maandag van 8.30 tot 12.00.
• Tel. (0593) 53 92 22
• De gemeente is ook per WhatsApp
bereikbaar: (06) 52 56 75 73.
• Spoedeisende storingen buiten kantoortijden:
(06) 55 87 39 09
E-mail: gemeente@middendrenthe.nl
Website: www.middendrenthe.nl
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Ophaalschema containers
5 juni
GROEN
26 juni
12 juni ORANJE
3 juli
19 juni GROEN
10 juli
25 juni GRIJS
17 juli

ORANJE
GROEN
ORANJE
GROEN

Oud Papier
Oud papier wordt opgehaald door de mr.
Sieberingschool. De datums van ophalen zijn:
15 mei, 10 juli, 18 september, 20 november.
Vanaf 17.00 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,
Postbus 107, 9400 AC Assen
Geopend: ma t/m za 9.00 – 17.00 uur
vrijdagavond tot 21.00 uur.
Bureau Beilen, Ettenstraat 9
Postbus 107, 9400 AC Assen
Geopend: Woe en do 08:30 tot 16:00 uur
Ma, di en vrij 08:30 tot 12:00 uur.
Telefoonnummer: 0900 88 44
Alarmnummer: 112
Meld Misdaad Anoniem: 0800 70 00
Voor aangifte via internet, contact met
wijkagent etc.: www.politie.nl
Wijkagent Bert Eefting ook te volgen via twitter:
@BertEefting
Trombosedienst
Iedere dinsdagmorgen in Dorpshuis de Heugte.
Aanvang om 10.15 uur, tot de laatste cliënt
geweest is.
Uitvaartvereniging Nieuweroord e.o.
• Uitvaartnummer: (06) 54 37 71 80
(24 uur per dag bereikbaar)
b.g.g. (0528) 34 38 37
• Uitvaartverzorg(st)er:
mevr. E. Otten / dhr. P. van Slochteren
• Penningmeester/Ledenadministratie:
dhr. H. Mulderij, Molenweg 30, 7936 PB
Tiendeveen. Tel. (0528) 76 40 00

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 Ziekenhuis Gron.
(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
(0593)
Altingerhof Beilen
(0593)
Weidesteyn Hoogeveen
(0528)
WZC Beatrix Holl.veld
(0528)
Jannes v/d Sleedenhuis Hgv (0528)
De Westerkim Hoogeveen (0528)
WZC Olden Kinholt Hgv
(0528)

33
53
28
34
26
26
26

33
53
61
82
69
40
32

66
00
11
48
44
38
88

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.
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 één van
de bestuursleden:
Geert Dijkhuis
Tel.: 0528 321210
Aaldert Kroezen

• Voor vragen of doorgeven van wijzigingen:
info@uitvaartvereniging-nieuweroord.nl
• Informatie over de vereniging:
www.uitvaartvereniging-nieuweroord.nl
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IKC Meester Sieberingschool

Kindcentrum Siebering (0-12 jaar)

Haarweg 27 – Tel. (0528) 32 13 55
e-mail: info.sieberingschool@kitsprimair.nl

Voor opvang van uw kinderen en/of ter
voorbereiding op de basisschool.

Schoolfonds mr. Sieberingschool
Word ”Vrienden van IKC mr. Siebering”.
Vanaf 1979 bestaat het schoolfonds al. De leden
van Vrienden van IKC mr. Siebering zijn mensen
die het IKC een warm hart toedragen en daarom
jaarlijks een financiële bijdrage geven die ten
goede komt aan de leerlingen (hierdoor kunnen er
extra activiteiten/materialen worden geregeld en
soms een presentje voor de kinderen).
Rond oktober/november komt mevr. Zijnge-Hulshof
bij u langs voor een vrijwillige bijdrage van
minimaal €5,-. Nieuwe leden zijn van harte
welkom, opgeven kan bij één van de
bestuursleden. Mochten er nog vragen zijn, dan
kunt u contact opnemen met één van onderstaande
bestuursleden:
Hiske Wielink
Jan-Peter Strijker
Mariska Brookman (06 13 74 87 43)
Wout Strijker (06 51 35 23 49)
Albert Wielink (32 13 23) of
José Post (32 13 54)

*Peutergroep, maandag-, woensdag- en
vrijdagmorgen, 8:30-11:30 van 2 tot 4 jaar.
*Thematisch aanbod middels Uk en Puk ter
voorbereiding op de basisschool. Ook
worden er gezamenlijke activiteiten met de
school gedaan.

Vertegenwoordiger van het schoolteam:
Tel. (0528) 32 13 55
S.V. Nieuw-Balinge

*Kinderopvang, 5 dagen per week van
06:30 uur tot 18:30 uur.
*BSO (buitenschoolse opvang) voor school
aan en/of na 14:00 uur en vakantieopvang,
voor opvang alleen in de vakanties.
Op de BSO en de kinderopvang kunnen
kinderen vrij spelen, maar werken wij ook
met programma’s. Zo is er voor de BSO het
lifestyle programma met leuke activiteiten.
Er zijn verschillende opvang mogelijkheden,
kijk daarom voor meer informatie op
www.kitsprimair.nl of kom eens gezellig
langs voor informatie en om een kijkje te
nemen op de groepen.
E-mail: kc.siebring@kitsprimair.nl
Tel.nr: (0528) 820996
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
* Zaterdag; Tienersoos, vanaf basisschool
tot 16 jaar. Vanaf 20.00 tot 23.00
Er wordt géén alcohol geschonken!
Voor het toevoegen in de app van
openingstijden kan je Aline Koekoek een
appje sturen. 06-83273270

S.V. Nieuw-Balinge

Openingstijden dorpshuis de Heugte

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.

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Vrijdag
Keuken
Zaterdag
Keuken Bingo
Zondag
Keuken

Voor meer info kunt u zich wenden tot het bestuur:
Evelien Sok (voorzitter)
Inge Tump (afdeling jeugd)
Winfred Salomons (wedstrijdsecretaris)
Harry Hurink (penningmeester)
Netty Jager (ledenadministratie)
Miranda Schutte (scheidsrechtercoördinator)
Lo Dijkstra (leden)
Website: www.svnieuw-balinge.nl
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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

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.
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GJVV
Bestuur:
Voorz. Evelien Sok
Penn. Fia Jager
Secr. Delia Slomp
Lid
Heidi Koekoek
Lid
Mariska Schonewille
DINSDAG; Volleybal
Jeugdvolleybal
Herenvolleybal (16+)
WOENSDAG; Volleybal
Dames Recreanten 3
Dames Recreanten 1
DONDERDAG; Volleybal
Dames Recreanten 2
DONDERDAG: gymnastiek
1e groep, vanaf 4 jaar
2e groep
3e groep

Tel.
Tel.
Tel.
Tel.

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

32
32
32
32

14
12
10
10

82
24
11
24

18.00 – 19.30
20.30 – 21.30
19.00 – 20.00
20.00 – 21.00
19.30 – 20.30
17.15 – 18.00
18.00 – 18.45
18.45 – 19.30

De kosten zijn: tot 18 jaar € 30,- per half jaar en
vanaf 18 jaar € 40,- per half jaar. Nieuwe leden
kunnen we altijd gebruiken. Dus: KOM EENS
LANGS ALS JE DURFT!
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!

Strijker en Strijker
Technische groothandel en verhuurbedrijf.
Tel. (06) 54 36 30 15
Openingstijden winkel:
Maandag
Dinsdag t/m donderdag
Vrijdag
Zaterdag

09.00
08.00
08.00
08.00

tot 18.00 uur
tot 18.00 uur
tot 17.30 uur
tot 12.00 uur

Volkstuinvereniging Nieuw Balinge
Tuinhuur: €10,- per jaar voor 100m2 beste grond.
Info bij de secretaris: Gert Jan Prins. Tel.: 321174.
Nieuwe leden zijn altijd welkom!
Yin Yang Yoga
Woensdagavond 19.00- 20.00 uur
In de voormalige peuterspeelzaal De Heugte
Info en opgave: Cisca Lunenborg van Melzen
06 216 36 165 - bodyfit@live.nl
www.yogasport-hoogeveen.nl
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Welzijnswerk Midden-Drenthe
Welzijnswerk is er voor alle inwoners van de
gemeente Midden-Drenthe. U kunt met al
uw vragen op het gebied van wonen, welzijn
en zorg bij ons terecht. Maar ook met
vragen over bijvoorbeeld mantelzorg,
vrijwilligerswerk en leefbaarheid.
Vanaf 1 januari 2018 kunt u ook bij ons
terecht voor maatschappelijk werk
(voorheen SPINN).
-U kunt ons bellen van maandag tot en met
donderdag van 08.30 – 13.30 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:
*Karspelstraat 5, 9411 ND Beilen
*Stuurboord 1, 9422 HT Smilde
*Burg. v. Weezelplein 10, 9431 AG
Westerbork
Plaatselijk Belang ‘de Vooruitgang’
Het bestuur vergadert maandelijks en 1 keer
per jaar wordt een ledenvergadering
gehouden, waarin verslag wordt gedaan van
de activiteiten van het afgelopen jaar.
Vindt u dat het belang van uw dorp, ook uw
belang is, word dan lid. De contributie
bedraagt slechts €7,- per jaar. U kunt zich
opgeven bij het bestuur via volgend tel.
nummer 0528-321053
Studio Tyara
Praktijk voor therapie, massage en
schoonheidsverzorging.
Netty Jager. Tel. (0528) 32 17 17
Maandag: overdag en ‘s avonds
Dinsdag: overdag en ‘s avonds
Woensdag: overdag
Donderdag: overdag
Vrijdag: overdag
Behandeling op afspraak.
Anne Hekker; IJzer en metalen
IJzer en metalen, Anne Hekker komt het
halen! Het kan ook gebracht worden.
Melkbussen, accu’s, fietsen, kabel,
aanhangwagens enz.
Haarweg 91, Nieuw-Balinge.
Tel. (0528) 32 13 84

Ziet u info die niet juist is of mist u iets?
Laat het de redactie weten!
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