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BELANGRIJKE PUNTEN VOOR HET INZENDEN VAN KOPIJ: 

 

*Kopij digitaal aanleveren:  IN EEN WORD-BESTAND. 

*Handgeschreven kopij en advertenties altijd inleveren vóór de laatste dag van de 
maand. 

*Het plaatsten van kopij is geheel voor de verantwoordelijkheid van de inzender. 

*Anoniem plaatsen van kopij is mogelijk mits de naam van de inzender bij de redactie 
bekend is. 

*Aangeleverde kopij kan geweigerd worden voor plaatsing, dit ter beoordeling van de 
redactie 

*Plaatsing van kopij wordt geweigerd, indien deze is gericht tegen personen of een groep 
personen met het oogmerk van negatieve publiciteit 

*Het plaatsen van kopij is GRATIS voor inwoners van Nw-Balinge (particulier) 

*Plaatsen van een kleine advertentie is GRATIS voor inwoners van Nw-Balinge 
(particulier) 

*Voor zakelijke advertenties bestaan vaste tarieven. 

* Voor kopij, afkomstig van buiten Nieuw-Balinge, worden eveneens kosten in rekening 
gebracht  

 

Bankrekeningnummer:36.94.00.453, tnv Plaatselijk Belang te Nw Balinge, o.v.v Kontakt 

(KONTAKT verschijnt 11 x per jaar, in de maand augustus komt Kontakt niet uit.) 
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VAN  DE REDACTIE  
 
Mooi weer geeft energie. Dat voelen we niet alleen, dat  lezen we ook vaak. Ook dat je met bv  
ochtendgymnastiek, door genoeg water drinken, flink te ontbijten en een gezonde snack tussen 
ontbijt en de lunch te nemen, je energie behoorlijk opkrikt! En dat zonnestraaltje éxtra, geeft nóg 
meer energie. Laten we hopen dat de zon positief gestemd blijft, dan blijven wij dat ook, want….. 
we kunnen de komende tijd onze energie wel kwijt! We willen niet alleen genieten van een 
heerlijke vakantie, ook staat het Zomerfeest voor de deur met een vol programma, de Vakantie 
Bijbel Klub heeft in augustus nog weer drie prachtige dagen gepland staan en de wandel4daagse in 
augustus, waar we allen toch ook weer aan mee doen?!. Maar voor het zover is, lopen we eerst de 
Goudplevierrun in ons dorp op 13 juli a.s.. 
Meer informatie over een aantal van deze activiteiten staan vermeld in deze uitgave van Kontakt. 
Wat nog meer. O.a.: 

 Wilt u zich nog aanmelden voor de survival? In deze uitgave het aanmeldingsformulier. 

 Jur Huizenga vertelt ons over zijn reis naar Peru. 

 De meester Sieberingschool vertelt ons het een en ander 

 De bouwcommissie van de NH Kerk is er met een verslag en uitslagen van de onlangs 
gehouden rommelmarkt 

 En de culturele uitmiddag van Midden Drenthe is dit jaar op het voormalig munitieterrein in 
ons dorp en wel op 14 september. Voor alle leeftijden! 

En natuurlijk nog veel meer! 
 
We wensen u en de uwen een heerlijke vakantie en hopen u 
allen weer te ‘zien’ bij de uitgave van september.   
 

http://www.google.nl/imgres?q=fijne+vakantie&start=157&sa=X&rlz=1W1AURU_nlNL498&biw=1280&bih=787&tbm=isch&tbnid=Vf7OZQ3SOsWtjM:&imgrefurl=http://www.walkingwheels.nl/verslagen2011.html&docid=bX3eejATGWmbfM&imgurl=http://www.walkingwheels.nl/afbeeldingen/prettigevakantie.gif&w=301&h=147&ei=CZjSUYfOJILU0QXn-oCgCg&zoom=1&iact=rc&page=6&tbnh=117&tbnw=240&ndsp=34&ved=1t:429,r:57,s:100,i:175&tx=131&ty=40
http://www.google.nl/imgres?q=fijne+vakantie&start=157&sa=X&rlz=1W1AURU_nlNL498&biw=1280&bih=787&tbm=isch&tbnid=Vf7OZQ3SOsWtjM:&imgrefurl=http://www.walkingwheels.nl/verslagen2011.html&docid=bX3eejATGWmbfM&imgurl=http://www.walkingwheels.nl/afbeeldingen/prettigevakantie.gif&w=301&h=147&ei=CZjSUYfOJILU0QXn-oCgCg&zoom=1&iact=rc&page=6&tbnh=117&tbnw=240&ndsp=34&ved=1t:429,r:57,s:100,i:175&tx=131&ty=40


• Donderdag           
25 juli  2013 

 
• Zaal open 

19.00 uur 
• Aanvang 20.00 uur 

 
• Plaatsen reserveren alleen 

mogelijk vanaf 19.00 uur door 

middel van aangekochte   
bingokaarten, die niet worden 
teruggenomen door de 
organisatie.  

 
 

• Pakket van € 1.000 aan 
prijzen voor bingo en 

verloting 
 
 
 
 
 

• Hoofdronde t.w.v.  
€ 200 

 
 
 
 
 
• Vaste jackpot van 
€ 100, € 150 en € 300 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op 22 juni j.l hebben wij als bestuur van de 
Nieuw-Balingse survival tocht de trekking 
gehouden van de  lootjes die in de maanden mei 
en juni zijn verkocht. 
De trekking is gedaan door José Post.  
 

De volgende winnaars zijn uit de trekking 
gekomen: 
 
J. v.d. Woude 

Fam. Zijnge      

L. Herrewijnen 

R. de Bie      

Fam. Jonker      

M. Pol       

R. Kats      

Y. Uiterwijkwinkel     

C. Spallink      

G. Slomp      

J. Stempher      

Fam. Smit      

H. Kreeft      

Fam. v.d. Zwaag     

Fam. Mol      

M. Brookman     

R. Kats 

Fam. v. Aalderen 

H. Kreeft 

M. Jager 

Fam. Seuringa 

Fam. Atjunk 

M. Pol 

D. Mulderij 

M. Schröder 

W. v.d. Berg 

Fam. v.d. Berg 

F. Oelen 

 
****** 

Sponsoren: 
DA-Drogist Westerbork 
Blokker Westerbork 
Slager de Pruis Westerbork 
C1000 Westerbork 
Van der Valk Spier 
Hilbrands Westerbrok 
Belle Fleur Westerbork 
Wildkamp Hoogeveen 
Mitra Westerbork 
Bruna Westerbork 
Kapsalon Priscilla 
Studio Tyara 
 
Via deze weg willen wij iedereen bedanken voor 
het kopen van de lootjes en de winnaars 
feliciteren met hun prijzen!!! 
 

Tot 22 juli! 

Survivalteam Nieuw-Balinge 
 

 

 
 
 

Nationaal Epilepsie Fonds. 
  
De collecte van het Nat. Epilepsie Fonds heeft 
€204 ,10 opgebracht. 
De opbrengst van de collecte is bestemd voor 
wetenschappelijk onderzoek en 
voorlichtingsactiviteiten. Epilepsie is een 
tijdelijke functiestoornis in de hersenen, die 
zich uit in aanvallen. Iedereen kan op elke 
leeftijd epilepsie krijgen en er kan niets 
gedaan worden om het te voorkomen. In 
Nederland leven 120.000 mensen met 
epilepsie en 30 procent blijft veel last houden 
van aanvallen. Hoe epilepsie ontstaat is nog 
steeds niet bekend. 
Er is dus veel geld nodig voor onderzoek. 
Alle collectanten bedankt voor hun inzet en 
iedereen die gegeven heeft. 
 
In het bijzonder Anneke Prins bedankt die mij 
vervangen heeft i.v.m. mijn vakantie. 
 
Margo Kraijesteijn. 



Een Nieuw-Balinger in Peru (1) 
Dorpsgenoot Jur Huizenga is afgelopen winter 
met zijn reisvriendin Coosje in Peru geweest. In 
KONTAKT doet hij verslag van enkele van zijn 

ervaringen. 
 
Elke stad en dorp in Peru 
heeft in het centrum een 
groot rechthoekig plein, de 
Plaza de Armas, waaraan 
meestal één of meer 
overheidsgebouwen 
gelegen zijn. In het midden 
staat steevast het 
standbeeld van een 
historische hotemetoot. Zo 

ook in Lima, de hoofdstad van Peru die ca. 8,5 
miljoen inwoners telt. Hier zijn het paleis van de 
president, het gemeentehuis en de kathedraal 
gevestigd. Het paleis is zwaar beveiligd. Het is 
omgeven door een 4 meter hoog hek dat je zelfs 
met een tank niet omver kunt trekken. Er staan 
permanent een stel leden van de Policia Nacional 
met kogelvrije vesten en bewapend met AK 47 
geweren de veiligheid van de president te 
waarborgen. De agenten zijn wel toerist-
vriendelijk, wamt zij gaan graag met een toerist 
op de foto. Zo ook met Coosje. Om de hoek staan 
permanent 6 ME-ers met helmen en grote 
wapenschilden “voor het geval dat”. Een paar 
straten verder ontwaren wij een grote tankwagen 
van de politie met 2 waterkanonnen erop en een 
pantserwagen voorzien van een mitrailleur die 
netjes in een foedraal gewikkeld is. Op de 
pantserwagen staat geschreven dat het voertuig 
toebehoort aan de 
Dienst voor 
Beheersing van 
Ongeregeldheden. 
Achter de mitrailleur 
zit een militair klaar 
voor Aktie. Waarom 
al dit 
machtsvertoon? 
Antwoord: armoede, 
sociale ongelijkheid 
en ontevredenheid 
bij de bevolking. Regelmatig zijn er stakingen en 
demonstraties die echter niet veel uithalen. 
Aan de overkant van de straat waaraan het 
Ministerie van Economische Zaken is gevestigd, 
staat een groep vredelievende leerkrachten, die 

met spandoeken, spreekkoren en fluitjes 
aandacht vragen voor hun eis: “Een waardig 
salaris”. In heel Peru hebben de leerkrachten om 
die reden zojuist 1,5 maanden gestaakt. 
Tegenover hen, aan de kant van het ministerie 
dus, staan 16 ME-ers met hun wapenschilden 
intimiderend in slagorde opgesteld. De 
commandant houdt als onderdeel van de 
intimidatie permanent zijn mobieltje voor de 
mond om te suggereren dat hij rechtstreeks met 
het hoofdkwartier van de politie in verbinding 
staat. De wakkere mannen hoeven echter niet in 
actie te komen, wat ook niemand verwachtte. 
Ondanks de intimidatie is de sfeer niet grimmig. 
Ik kon ongehinderd foto’s maken en een praatje 
maken met een ME-er en enkele demonstranten 
die Engels spraken.  
Maar er vallen natuurlijk leukere dingen in Lima 
te zien zoals talrijke kerken die werkelijk 
volgestouwd zijn met schilderijen uit de 15e – 17e 
eeuw, fraai bewerkte plafonds en schitterende 
vergulde altaren. Talloze keren ontlokte dit mijn 
uitroep: ongelofelijk! Al deze kostbaarheden 
stammen uit de periode dat de Spanjaarden met 
het van de Inca’s overgenomen goud en zilver 
topkunstenaars en –ambachtslieden konden 
betalen. De Spanjaarden braken alle Inca-paleizen 
en gebouwen die aan de Inca-godsdienstgewijd 
waren, af en bouwden op de resterende 
fundamenten hun kerken en kloosters. De RK 
kerk was wel zo flexibel om de oorspronkelijke 
bevolking tegemoet te komen in hun 
belevingswereld door in kerken veelal de Christus 
aan het kruis een zwarte lichaamskleur te geven. 
We zagen ook een beeld van het Kindeke Jezus in 

de kribbe met een gebreid 
veelkleurig Inca-mutsje op. De 
topper op dit gebied is echter een 
afbeelding van het Laatste 
Avondmaal van Jezus en Zijn 
discipelen. In het midden van de 
tafel ligt een nog dampende 
gebraden cavia op een schaal en 
hebben alle tafelgenoten een 
Incabeker maisbier voor zich staan.  
Voordat de kip in Peru algemene 
eiwitverstrekker werd, was de cavia, 

een dier dat eenvoudig te houden is en zich 
vrolijk voortplant, een voorname eiwitbron. Nu 
staat de cavia in toeristenrestaurants nog op de 
menukaart. Het vlees schijnt naar kip te smaken. 
We hebben het niet geprobeerd. 



 

 

 

 

Vrijwilligers werk Malawi 

Wij ‘Jeanet Slomp en Marieke Doldersum’ vertrekken op 21 september 
richting Malawi voor een periode van 2 weken om via een rondreis bij 
verschillende projecten aan het werk te gaan. 
Malawi valt onder één van de armste landen van Afrika. Daarom 
lijkt het ons heel bijzonder om hier te kunnen helpen. 
 
Tijdens de rondreis zullen we deze projecten bezoeken: 

 Project YODEP. Hierbij helpen wij jongeren die zelf kwetsbare 
mensen in de gemeenschap ondersteunen  d.m.v. 
voorlichting over HIV en het opzetten van een bibliotheek. Door sport en spel brengen ze tieners 

samen om zo samen te werken aan verbetering van de leefomstandigheden.  
 Mawa Otisimala. Bij dit project helpen we kinderen, ouderen en gehandicapten uit de wijde 

omgeving. We helpen de kinderen met lessen op school. De ouderen en gehandicapten geven we 

thuiszorg. De thuiszorg is gericht op geven van eten en zeep en het geven van hulp bij het 
vinden van de juiste instanties die hen structureel kunnen helpen. 

Ons persoonlijke doel van de reis is om alle mensen die we ontmoeten gebitsvoorlichting te geven.  
 
Tussen het reizen door hebben we de mogelijkheid het land te ontdekken en de bevolking en hun leefwijze 
te leren kennen. 
De kosten die we tijdens de reis maken gaan geheel naar de lokale bevolking. Dit doen wij door 
bijvoorbeeld bij de mensen thuis te slapen en door het huren van lokale gidsen. 
Het lijkt ons ontzettend leuk om de mensen te ondersteunen bij de projecten zodat ze dit  in de toekomst  

kunnen voortzetten. 
 
Graag willen we tandenborstels, potloden en speelgoed 
meenemen. Daar kunnen wij nog wel wat steun bij 
gebruiken. 
Tijdens het zomerfeest staan we op de markt om geld in 
te zamelen. 
 
Wilt u gewoon iets doneren, dan kan dit op het volgende 

rekeningnummer: 3462.863.061 t.n.v. M. Doldersum, 

o.v.v. Malawi. 
 

 
Het geld dat overblijft gebruiken we tijdens de reis waar het nodig is. 
Na onze reis kunt u onze verhalen terug lezen in het Kontakt! 
WIJ HOPEN OP NIEUW-BALINGS STEUN!              

Attentie! In de vorige uitgave van Kontakt, is door ons een verkeerd 

rekeningnummer vermeldt. Hieronder het juiste nummer, in vet aangegeven. 

Vr. gr. Marieke. 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=hH0hwL-_QO9b7M&tbnid=44NZblSTKUvGNM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.yocevim.org/malawi.php&ei=zxV9UYStCKKl0QWE0oDoCQ&bvm=bv.45645796,d.d2k&psig=AFQjCNHLzVx1PYErKlKwi9iSanAfZzYaXg&ust=1367235491145508
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=Yp10GUjAtJ7r2M&tbnid=RbeSDVAFWuTcWM:&ved=0CAUQjRw&url=http://blogs.cfr.org/coleman/2012/08/16/food-insecurity-in-malawi/&ei=QBZ9Uea9KIGc0QXc1IHgDw&bvm=bv.45645796,d.d2k&psig=AFQjCNHLzVx1PYErKlKwi9iSanAfZzYaXg&ust=1367235491145508


 
 
 

Formatie voor het schooljaar 2013 -2014 
Het is bekend wie volgend schooljaar op de 
meester Sieberingschool komen werken. 
De formatie ziet er als volgt uit: 
 
Groep 1 en 2: Miranda Manrho alle dagen van de 
week. 
Groep 3 en 4: Tanja Vinke, maandag t/m 
woensdag,  Karin van der Weyde donderdag t/m 
vrijdag. 
Groep 5 en 6: Mirjan Pots, maandag t/m dinsdag, 
Jolanda Veld, woensdag t/m vrijdag. 
Groep 7 en 8: Gert Willems, alle dagen van de 
week. 
 
Ilona Niewzwaag: 1 dag Intern begeleider 
Roxana Brandes: 1 dag administratie 
Geja Bruinsma; ½ dag administratie 
André Goossens: leerlingbegeleiding 
Paula Osinga: leerlingbegeleiding 
Fijko Kiewiet: 2 dagen coördinator 
Tiny Veenbaas: cluster directeur 
 
Schoolreizen 
De schoolreizen en het schoolkamp zijn alweer 
achter de rug. De groepen 1 t/m 4 zijn naar ‘de 
Zandstuve’ in Rheeze geweest. Ze zijn daar met 
de bus naar toe gegaan en hebben daar mooi 
gespeeld en geknutseld. Groep 5 en 6 gingen met 
de bus naar de ‘Spelerij’ in Dieren. De kinderen 
hebben zich daar prima vermaakt deze dag. 
Gelukkig werkt het weer ook mee. Het leek 
waarachtig wel zomer. 
Groep 7 en 8 zijn op schoolkamp in Dwingeloo 
geweest. Op de fiets! Bij Taribush hebben ze veel 
gedaan, zoals boogschieten, een speurtocht 
lopen en pannenkoeken bakken. ’s Avonds was er 
de gebruikelijke bonte avond en daarvoor nog 
genoten van het barbecueën. De laatste dag nog 
het Planetron bezocht om aansluitend weer 
richting Nieuw-Balinge te fietsen. 
 
Resultaten 
Kinderen zijn op school om te leren. Als school 
houden wij in de gaten hoe het met de 

vorderingen is gesteld. Het afgelopen schooljaar 
zijn er in het algemeen mooie resultaten behaald. 
Het was niet altijd gemakkelijk, maar we zijn trots 
op de kinderen, de ouders, het team en anderen 
die geholpen hebben om dit resultaat te 
bereiken. 
Aan de hand van o.a. Cito toetsen wordt bepaald 
op welk niveau een kind presteert. Er wordt 
onderscheid gemaakt in de volgende categorieën: 
De beste leerlingen en de middenmoot scoren in: 
I, II en III 
De groep die extra aandacht nodig heeft scoort  
in: IV en V 
Op basis van alle gegevens worden analyses 
gemaakt en vertaald in groepsplannen en 
individuele plannen als dat nodig is. Op deze 
manier houden we de vinger goed aan de pols en 
spelen in op wat nodig is voor de kinderen. Dit 
geldt voor alle kinderen. 
 
Leger des Heils ReShare 
Sinds kort staat op school, in de hal bij de ingang 
voor de bovenbouw, een verzamelcontainer voor 
kleding en schoenen. Het is een container van het 
Leger des Heils.  
ReShare is het onderdeel van het Leger des Heils 
dat zich bezighoudt met de inzameling van 
kleding en textiel. Ieder jaar verdwijnt er maar 
liefst 134 miljoen kilo kleding en textiel in de 
verbrandingsoven. Dat zijn tienduizend 
vrachtauto’s vol bruikbare goederen. Bruikbare 
goederen die het Leger des Heils ReShare 
inzamelt om goede doelen van het Leger des 
Heils in binnen- en buitenland te financieren. Niet 
alleen de goede doelen, maar ook het milieu 
dwingen ons om de kansen voor textiel beter te 
benutten.  
Leger des Heils ReShare zamelt meer dan 25 
miljoen kilo per jaar in. Daarmee zijn we met een 
aandeel van 33% marktleider in een markt die 
voortdurend in beweging is. 
84% Van de door het Leger des Heils ingezamelde 
kleding wordt ergens ter wereld hergebruikt. 
Voor de overige 16% dragen zij op allerlei 
manieren bij aan een uiteindelijke ‘Zero Waste’ 
situatie als het gaat om reststoffen in de vorm 
van textiel. Leger des Heils ReShare draagt zowel 
door hergebruik als upcycling bij aan 
verantwoord ketenbeheer. 
 
 
 



Inzamelen 
Door uw oude (schone) kleding en schoenen op 
school in te leveren (in een dichte plastic zak) 
draagt u bij aan dit goede doel, maar ook bij aan 
de kas van de Ouderraad van de meester 
Sieberingschool! U bent van harte welkom om uw 
kleding- en schoenenzak te deponeren in school. 
 
Bedankt 
Zoals altijd zijn er in het afgelopen jaar weer veel 
activiteiten georganiseerd voor de kinderen. Dit 
was mede mogelijk door de grote steun van 
ouders/verzorgers, opa’s en oma’s en andere 
betrokkenen. We merken dat de school leeft in 
Nieuw-Balinge. Allemaal hartelijk bedankt! 
 
Team meester Sieberingschool. 
 

 

ROMMELMARKT NIEUW BALINGE 
 

Op 25 mei j.l. was 
weer de jaarlijkse 
rommelmarkt bij 
de kerk. Om 
8.30uur begon de 
markt en kwamen 
de mensen een 

kijkje nemen bij de spullen die wij hadden 
verzameld. Ook waren er dit jaar weer 
knieperties, oliebollen, koffie met gebak en 
(broodjes) hamburgers te koop en hadden we 
nog dingen in de verloting. We kunnen terugzien 
op een geslaagde morgen, die goed is verlopen. 
We willen bij deze iedereen die zijn/haar bijdrage 
heeft geleverd aan deze dag, hartelijk bedanken. 
De taarten gingen dit jaar naar: Geert Post, 
Wilbert Prins, Delia Slomp en Alida van Dijken. 
De barbecue met toebehoren was voor mw. A. 
Prins uit Hoogeveen; het dienblad met cupcakes 
was € 10,53; mw. R. Strijker-Knol zat hier het 
dichtst bij met € 10,45. 
Sjoelen voor de volwassenen heeft dhr. A. Span 
gewonnen met 140 punten, hij kreeg een taart; 
sjoelen voor de kinderen heeft André Prins 
gewonnen met 105 punten, hij kreeg een 
strandtennisset.  
De rommelmarkt heeft het bedrag van € 2100,-- 
opgeleverd. Dit is bestemd voor het bouwfonds 
van de kerk. 
       
De bouwcommissie. 

            Laatste nieuws 

Zomerfeest! 

 
 
 

 
 

De vrijwilligers zijn nog druk bezig met de lijstcollecte. 
Dus als men nog niet bij u aan de deur is geweest? 

Dan komen ze nog wel. Mocht u vaak niet thuis zijn, 
en u wilt wel een bijdrage geven? 

Neem dan contact met ons op. 
 

Binnenkort komt het Zomerfeest Programmaboekje 
uit, dus heeft het niet zoveel zin het hele programma 

nu te plaatsen. 
Wel een paar aandachtspuntjes! 

 
Wie wil er nog een plaatsje op de Markt? 

Graag zo spoedig mogelijk aanmelden, Kraam huren 
kan voor € 10, = 

Zaterdag Volleybalwedstrijden. 
Stel zelf een leuk gemengd team samen, familie, 

buren, vrienden alles mag, wel met minimaal 2 dames 
en deelname vanaf de basisschool tot ± 100 

We maken er een sportief toernooitje van. Opgeven 
kan bij Jeanet Slomp 

321533 of Anneke Oelen 321188 
Doe mee, en geef de teams snel op! 

 
Ook op Zaterdag de BONTE AVOND 

 
Doen jullie allemaal weer mee? 

Maak er een leuk optreden van, je kunt er leuke geld 
prijzen mee winnen! 

En dat is aan het einde van het feest, wellicht zeer 
welkom? 

              Opgeven bij José Post. 
 

Verder hebben we tijdens de Openingsmiddag op 
woensdag zeer verassende OPTREDENS die mag u niet 

missen. 
Dus zorg dat u op tijd uw plaatsje heeft gevonden op 

een hopelijk zonnig terras! 
Maar maandagavond zwaaien we eerst met zijn allen 

de deelnemers van de SURVIVAL tocht weer uit! 
 

In het Programmaboekje 2013 kunt u alles nog eens 
rustig doorlezen! 

 
Alvast BEDANKT voor uw gift bij de lijstcollecte en 

heel graag tot ziens bij het ZOMERFEEST! 

 
 



  

                 Benodigdheden: 1kg aardappelen  - 1 krop sla  - zout –     
        klontje boter of margarine - peper  -nootmuskaat –  
         1 dl melk  - 4 eieren  - 150 gr magere  spekblokjes. 
 
 
 
Bereiding: De geschilde en gewassen aardappelen in een pan met een beetje 
water en zout gaar koken. Breng in een pan water aan de kook en kook hierin de 
eieren 10 minuten. Maak de sla schoon, snijd deze in reepjes, was de reepjes sla en 
laat ze goed uitlekken. Maak de ui schoon en snipper deze. Bak in een pan de 
spekblokjes uit. Laat de eieren schrikken onder de koude kraan, pel ze en doe ze 
in een kom. versnipper de eieren met een mes fijn. Verwarm in een steel pan de 
melk. Giet de aardappelen af, stamp ze fijn en roer er de warme melk, de boter 
of margarine, peper en wat nootmuskaat door. Schep dan de versnipperde  eieren, 
sla, ui  en spekblokjes door de aardappelpuree. (Wacht niet te lang met opdienen, sla is gevoelig 
voor warmte) 

 
Eet smakelijk! 

Stamppot sla 
met spekjes en eieren 



 
 
Wat is onweer en wat we wel of niet moeten doen bij dit weertype? 

Onweersbuien ontstaan in een instabiele atmosfeer, waarin warme en koude, droge 
en vochtige lucht met elkaar in aanraking komen. Dit manifesteert zich als 
opborrelende stapelwolken, waarin de lucht door de koude bovenlucht nog sneller 
stijgt. Wolkendruppeltjes bevriezen tot ijskristallen en die klonteren weer samen tot 
hagel en sneeuw, die door de sterke stijgwinden hoger de wolk in worden geblazen. 
In korte tijd kunnen grote hoeveelheden waterdamp omgezet worden in water en ijs 
wat onderweg naar beneden grotendeels weer smelt. 
De bliksem als ontlading. Na deze hoofdontlading vinden er nog een aantal van zulke 
stromen plaats. Delen van de bliksem zijn warmer dan het oppervlak van de zon en 

er zijn spanningen van wel 1 miljard volt geregistreerd. Men wilt nog wel eens schrijven dat de kans op een 
inslag 1 op de twee miljoen is, of 1 op de drie miljoen. Dit is kort gezegd gewoon onzin. Die getallen geven 
niets meer aan dan de fractie van mensen die getroffen zijn door de bliksem -bijvoorbeeld gedurende een 
jaar- en niet de kans dat het ú overkomt Het is niet cijfermatig uit te drukken hoe groot de kans is dat u tijdens 
het onweer getroffen wordt door een bliksemschicht, er zijn wel een aantal dingen die u kan doen om deze 
kans te verkleinen. Deze adviezen zijn vrij logisch, wanneer u een beetje doorheeft wat onweer is. 
Ben je buiten, reken dan eerst uit hoe ver het onweer bij je vandaan is. Dit doe je door het aantal seconden te 
tellen tussen flits en donder en dat door 3 te delen. Je krijgt dan de afstand in kilometers. Is het onweer binnen 
een straal van 5 km, dan ga je direct schuilen. Ga weg bij open ruimten, heuveltoppen, bomen, meren, 
telefoonpalen en masten zoals bv op het sportveld en de lichtmasten. 
 
 Lukt dit niet, houdt dan rekening met het volgende: 
- Ga in het open veld zo ver mogelijk vandaan bij allerlei hoge- of metalen dingen. Hurk met je voeten bij 
elkaar. Ga gehurkt op je tenen zitten, sla je armen om je knieën, het hoofd zo laag mogelijk, de handen over 
de oren en de voeten tegen elkaar. 
- Ga nooit plat op de grond liggen, want de bliksem loopt vaak horizontaal over de grond. 
- Schuil nooit onder een boom of bij een metalen afrastering. Je kunt dan namelijk worden getroffen door een 
indirecte inslag. Dit is een inslag, die jou alsnog via de grond bereikt. Leun/hang niet over de afrastering en 
raak geen metalen delen aan! 
- Zwemmers, surfers en andere sporters in de openlucht moeten tijdens onweer stoppen met sporten en een 
veilige plek zoeken. Dit geldt zeker voor keep(st)ers, die vaak in een metalen doel staan. 
- Wanneer het regent, laat je dan doornat worden want dan zal de bliksem via je huid en kleding de grond 
bereiken en niet zo snel door je lichaam gaan. 
- Kettingen, GSM en MP3 spelers dien je af te doen en op te bergen. Zij geleiden de opwaartse stroom (te) 
goed en trekken de bliksem aan. Hierdoor sterven er regelmatig golfers door blikseminslag in hun golfclub 
(tijdens de zwaai omhoog). 
- Benen bij elkaar! Een blikseminslag veroorzaakt een fikse spanning in de grond. Wie wijdbeens staat (en 
geen rubber laarzen draagt) loopt de kans dat de wegvloeiende stroom door zijn/haar benen gaat lopen (door 
het ene been omhoog en door het ander weer omlaag). Dit is dan ook de reden waarom koeien en schapen 
op een behoorlijke afstand van de klap dood neer kunnen vallen. Zij houden hun poten niet bij elkaar. 
Bent u op het water dan bent u onderdeks vanwege hetzelfde principe wel veilig. Op een kunststof schip 
hangt het er vanaf of het schip aan de buitenkant heel nat is of niet. Is het schip te droog dan is er een grote 
kans dat bij inslag de stroom niet afgevoerd kan worden en er een gat geslagen wordt in uw boot. Een 
bliksemafleider in de vorm van metalen kabels die met het ene einde in het water liggen verkleinen de kans 
op problemen. Bent u met de auto, dan loopt u vrijwel geen gevaar. De auto is namelijk een prima 'kooi van 
Faraday' en houdt statisch elektrische velden buiten. De auto voert de stroom om naar de aarde, mits u 
natuurlijk de deuren en ramen dicht heeft. 
 



Opgaveformulier  

survivaltocht Nieuw-Balinge 2013 
(de tocht wordt dit jaar gehouden op maandag 22 Juli) 

 

 

 
 

Evenals voorgaande jaren dient een groep te bestaan uit minimaal 4 personen, 
maximaal 5 personen 

Opgeven bij: 
Jacco Pol         tel: 06-53531952          Niels Slomp            tel: 06-12479118 
Judith Schoenmakers tel: 06-30380266          Marieke Doldersum        tel: 06-23539975 
Dennis Kroezen           tel: 06-22575861          Roelof Bisschop             tel: 06-50746052       

 
(of onderstaande strook, volledig ingevuld inleveren bij een van bovengenoemde personen) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
   naam:          plaats:                    leeftijd:   tel: 
 

Naam1 ( naam ‘captain’ ) 

   
 

   

2    
 
 

3    
 
 
 
 

4    
 

 
 

5    
 
 
 

 
 

(Groepsnaam:_______________________________________________) 
 

Opgeven voor 15 juli! De minimum leeftijd is 16 jaar. 
(INLEGGELD: € 7,50 pp. Bij opgave betalen a.u.b.) 

 

Ook dit jaar hebben wij weer een tocht weten te organiseren en wel de  
 
 
 

Wij willen er weer een mooie tocht  van maken, maar daarvoor 
hebben we zowel oude als nieuwe teams nodig. Dus wees er snel bij 

en vul dit onderstaand formulier in, want… 

Vol = vol! 

21e survivaltocht 
t 

Dit jaar houden wij een verloting. Vanaf mei kunt u ons aan de deur verwachten. 

http://www.google.nl/imgres?q=uitroepteken&um=1&sa=N&hl=nl&rlz=1W1AURU_nlNL498&biw=1280&bih=787&tbm=isch&tbnid=zrlUwFiY-2Q4hM:&imgrefurl=http://beahaarwereldje.blogspot.com/2012_02_01_archive.html&docid=WsDno71Db5NusM&imgurl=http://1.bp.blogspot.com/-tE44466Dg4g/T0SpKc4MtfI/AAAAAAAAARY/DfZDTlU7PGc/s1600/uitroepteken.png&w=77&h=156&ei=Zox1UfegH4nfOufPgdgL&zoom=1&iact=hc&vpx=383&vpy=190&dur=2730&hovh=124&hovw=61&tx=100&ty=74&page=2&tbnh=124&tbnw=61&start=35&ndsp=45&ved=1t:429,r:56,s:0,i:326


 

Woordzoeker  

 

 

B Y T C S N O E P C K O E P E L   

A I F R I K A N D E L S Q E D O  

L V R M U Z I E K R O K E T W L  

L O I B H S P E L L E T J E S H  

O L L I S P Z O M E R F A I R D  

N L E N P R S W A V O N T U U R  

M E Z G R I E Z E L T O C H T A  

A Y T O O N R T N E D R K I X A  

A B I F D G V D O E F E H T I I  

R A N T T K F N B O R M S I J M  

K L H L E U E C C M C E O F S O  

T H C O T S T E I F E S D L J L  

K D S Z N S O S U F H V O N E E  

R K L A V E R J A S S E N T I N  

A O D B O N T E A V O N D N U K  

M H T A T A P S U R V I V A L A 

 

  

autoscooters 
avontuur  
ballon 
bingo 
bonte avond  
dansen  
dorpshuis  
draaimolen 
feest 
fietstocht 
 

frikandel  
griezeltocht  
ijsje 
kermis  
kinderen  
klaverjassen 
koepel  
kroket 
lol 
marktkraam  
  

muziek 
patat 
schnitzel  
snoep 
spelletjes 
springkussen  
survival  
volleybal 
zomerfair 
zweefmolen  

Onderstaande woorden hebben allen te maken met het Zomerfeest. Ze zijn zowel 
van links naar rechts, van rechts naar links, van onder naar boven, van boven naar 

onder en diagonaal te vinden. Ook dienen sommige letters vaker dan één keer 
gebruikt te worden om het juiste woord  te vinden. Veel puzzelplezier! 



Opgaveformulier  

survivaltocht Nieuw-Balinge 2013 
(de tocht wordt dit jaar gehouden op maandag 22 Juli) 

 

 

 
 

Evenals voorgaande jaren dient een groep te bestaan uit minimaal 4 personen, 
maximaal 5 personen 

Opgeven bij: 
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Opgeven voor 15 juli! De minimum leeftijd is 16 jaar. 
(INLEGGELD: € 7,50 pp. Bij opgave betalen a.u.b.) 

 

Ook dit jaar hebben wij weer een tocht weten te organiseren en wel de  
 
 
 

Wij willen er weer een mooie tocht  van maken, maar daarvoor 
hebben we zowel oude als nieuwe teams nodig. Dus wees er snel bij 

en vul dit onderstaand formulier in, want… 

Vol = vol! 

21e survivaltocht 
t 

Dit jaar houden wij een verloting. Vanaf mei kunt u ons aan de deur verwachten. 
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Té gek! 
Vakantie Bijbel Klub 2013 

12, 13 en 14 augustus in Dorpshuis ‘De Heugte’ 
 

 Maandag en dinsdag van 9.30 tot 11.30 uur. 

 Woensdag van 9.30 tot 14.00 uur. We gaan gezamenlijk eten 

en hierna een leuk spel doen! 

 Afsluitavond is op woensdag 14 augustus om 19.00 tot ± 

20.00 uur. 

 Een kleurplaat of puzzel om te maken krijg je op de VBK. 

Zijn er nog vragen? Bel dan even naar  

Heleen, 321402 of Ria, 321437. 

 

 

Kom je ook?  

We zouden het té gek vinden! 

 
Groetjes, van de leiding van de 

VakantieBijbelKlub! 



 
 
 
 
 
 
 

Nieuw-Balinge 
 

Van 27 t/m 30 augustus 2013 
kunt u weer gezellig meelopen. 

 

We starten dinsdag 27 augustus op het 

plein van de Mr. Sieberingschool. 

Inschrijven vanaf 18:00 (€5,00). 
 

Zorg bij warm weer voor voldoende drinken. 

Na het wandelen krijgt u natuurlijk weer 

een heerlijk kopje koffie, thee of ranja. 

Denk aan bescherming tegen de zon en 

controleer achteraf op teken! 



"Munitiedepot Nieuw-Balinge in het 
culturele vizier." 

 

Op 14 september 2013, tevens het 
Monumentenweekend, organiseert "Podia 
Midden-Drenthe" samen met een groot aantal 
deelnemers de Culturele Uitdag Midden-Drenthe 
op een unieke locatie.  
Het voormalig munitiedepot in Nieuw-Balinge, 
gelegen in het natuurgebied het Mantingerveld, 
is dan voor het publiek opengesteld. 
Het aanbod behelst een breed pallet aan kunst- 
en cultuuruitingen, variërend van theater, diverse 
muziekstijlen, workshops poëzie en proza, tot 
beeldende kunst, dans, etc.. 
De werkgroep MMAN (Munitiedepot 
MANtingerveld) zal presentaties geven over de 
museale invulling en ontwikkeling van het 
natuurgebied Mantingerveld. 
Aan de deelnemers wordt gevraagd zich in hun 
uitingen te laten inspireren door de omgeving. 
Omdat het dit weekend ook Monumenten 
weekend is, zal extra aandacht worden besteed 
aan ons erfgoed. 
 
Het totaalaanbod is gericht op alle 
leeftijdsgroepen: voor elk wat wils!  
  
Nadere informatie: Auke H.J. Bosscha, 
secretaris Podia Midden-Drenthe” 
email: aukebosscha@online.nl  - tel.:0593 52 33 
34. 
 

 
 
 

 

Studio Tyara is i.v.m. vakantie gesloten van 

22 juli 19 augustus 2013. 

Wij wensen iedereen een fijne vakantie. 

 

Activiteitenkalender Nw-Balinge 

JULI 
 
05-07 juli:  kamp tienersoos Teenspirit  
13 juli:   Goudplevierrun 
22 juli:   Survival ‘NBST’ 
23-27 juli:  ZOMERFEEST, met o.a. do.dag  
24 juli;  Zomerfair, van 09.30- ca. 14.00 u. 
25-juli: Bingo in “de Heugte” 
 

AUGUSTUS  
 

12 t/m 14-08: Vakantie Bijbel Klub 
 in “de Heugte” 
27 t/m 30-08:  Wandel4daagse 

Startpunt: mr. Sieberingschool 
 

SEPTEMBER 
 

07-09:  OUD PAPIER 
14 -09:  Culturele Uitdag Midden 
Drenthe,locatie Munitiedepot Nieuw-Balinge. 
 
 

 
 

 

                                   Openingstijden  
                               Dorpshuis 

                                    “De Heugte”      
                                tijdens de  

                                 vakantieperiode! 
 

Week 31 en 32 alleen op vrijdag 
Keuken en Café OPEN! 

 
En vanaf week 33 weer normale openingstijden! 

 
Onze vrijwilligers willen ook graag een paar 

weken van hun vakantie genieten.  
We hopen op uw begrip daarvoor? 

 
Wij wensen iedereen een fijne vakantie! 
 
 

DB en Beheerder “De Heugte” 

mailto:aukebosscha@online.nl


HUISARTSEN 
 
Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur 
Huisartsenpraktijk Ettenheim Noordscheschut  
Dahler/ Damman 
Tel. 0528 – 34 12 28 
Huisartsenpraktijk Hollandscheveld 
Mielet/Veenhouwer 
Tel. 0528 – 34 12 19 
Huisartsenpraktijk Elim 
Mors/Brugman 
Tel. 0528 – 35 12 12 
 
Op werkdagen van 's middags 17.00 uur tot de 
volgende ochtend 08.00 uur en in de 
weekeinden, kunt u voor spoedgevallen bellen 
met de centrale huisartsenpost, 
Tel. 0900 – 112 0 112 
Informatie over de huisartsenpost:  www.chd.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  
 
FYSIOTHERAPIE 
Praktijk Fysio Ettenheim 
Roel Schoemaker 
Dinsdag- en donderdagavond praktijk in 
dorpshuis “de Heugte”. Alleen op afspraak: 
Tel: 0528-343518 of 06-43453799 
Email: info@fysioettenheim.nl 
 

 
Preekrooster 2013 Herv. Kerk te Nw-Balinge 
07-07:  10.00 u. ds. M.Noorderijk 
 19.00 u. ds. D.Boers (Nw.Beijerland) 
14-07:  10.00 u. ds. G.G.Schakelaar (Wapenveld) 
 19.00 u. ds. M.Noorderijk 
21-07: 10.00 u. ds. M.Noorderijk 
 19.00 u. ds. H.A.v.d. Pol (Wierden) 
28-07: 10.00 u. ds. W.de Bruin (Harderwijk) 
 19.00 u. ds. A.van Herk (Hasselt) 
04-08:  10.00 u. drs. L.A. Burger (Rijssen) 
 19.00 u. ds. A.van Herk (Hasselt) 

wijzigingen voorbehouden 
Iedere zondagmorgen is er oppas voor de kleintjes in de 
consistorie bij de kerk. 

 
 
 

Preekrooster 2013  Chr.Geref.Kerk  Nw-Balinge 
  
07-07: 09.30 + 14.30 u. ds. H. de Graaf 
14-07: 09.30 + 14.30 u. Stud. T.Wijnsma 
21-07: 09.30 + 14.30 u. ds. J. van Amstel 
28-07: 09.30 + 14.30 u. ds. P.Roos 
04-08: 09.30 + 14.30 u. ds. J.C.L. Starreveld 

wijzigingen voorbehouden 
Iedere zondagmorgen is er oppas voor de kleintjes in het 
jeugdgebouw “Het Anker” 

 
Openingstijden Gemeentehuis Midden-Drenthe 
Locatie Westerbork, B.G. van Weezelplein 10 
dinsdag van: 8.30 van 12.00 uur 
Locatie Beilen, Raadhuisplein 1 
Open: maan-,dins-, vrijdag van 8.30-12.00 uur  

woensdag van 8.30 van 16.00 uur 
donderdag van 8.30 tot 20.00 uur 

Tel.:        0593 - 539222      
Mail:       gemeente@middendrenthe.nl  
Website: www.middendrenthe.nl  

 
Contactgegevens Humanitas Midden-Drenthe:  
midden-drenthe@humanitas.nl 
Contactgegevens Humanitas Zuid-Drenthe: 
zuid-drenthe@humanitas.nl 
Tel.: 0528-277992 
zie ook: www.humanitas.nl  
 

 
OUD PAPIER 
Oud papier wordt opgehaald door de Mr. 
Sieberingschool.     
De eerstvolgende datum is 7 september 2013. 
Daarna weer op 9 november 2013. 
Vanaf  8:30 u. wordt het oud papier met een 
PERS/KRAAKWAGEN opgehaald. 
Wij verzoeken u om uw oud papier gebundeld 
of in dozen voor 8.30 langs de straat te zetten. 
LET OP: Liever NIET de avond van te voren 
i.v.m. evt. regen 
In het park wordt men verzocht het papier aan 
de “hoofdroute” te zetten. 
Bij voorbaat onze hartelijke dank. 
G.O. Meester Sieberingschool 
 
Ophaalschema containers  - iedere woensdag: 
10 juli: GRIJS 
17 juli: GROEN 
24 juli: GRIJS 
07 augustus: GROEN 
Ophalen grof vuil kan tegen betaling en op afspraak: 

http://www.chd.nl/
mailto:gemeente@middendrenthe.nl
http://www.middendrenthe.nl/
mailto:midden-drenthe@humanitas.nl
mailto:zuid-drenthe@humanitas.nl
http://www.humanitas.nl/


Tel.: gemeente  0593-539222   
Brengen grof vuil kan naar: 
Milieustraat Beilen, Eursing 2a 
ma. gesloten, di./vr. 8.00 – 12.00/13.00 – 15.00, 
wo./do. 12.30 – 15.00, za. 08.00 – 12.00 
Hingstman Recycling W’bork, de Noesten 82 
Werkdagen 13.00 – 17.00, za. 09.00 – 14.00 
Tel.: 0593-331919 
Zie ook: www.middendrenthe.nl  afvalwijzer 
 

 
REGIOPOLITIE  
Politie Drenthe 
postbus 107, 9400 AC Assen 
http://www.politie.nl/drenthe  

District Zuid-West 
Griendtsveenweg 5, Hoogeveen 
Postbus 1079400 AC Assen 
(0900) 88 44 (lokaal tarief) 
Geopend: ma t/m za 9.00 - 17.00 uur, 
koopavond tot 21.00 uur 

Politie Midden-Drenthe 
Raadhuisplein 1, Beilen 
(0900) 88 44 (lokaal tarief) 
E-mail via formulier op www.politie.nl 
Geopend: ma t/m vr 8.30 - 12.30 uur 

Niet levensbedreigende meldingen: 0900-8844  
Meld misdaad anoniem: 0900-2666399 
Alarmnr. politie, brandweer, ambulance:  112 
 

 
Uitvaartvereniging Nieuweroord en Omstreken 
Uitvaartnummer:  06-54377180 b.g.g. 0528-
343837 
Uitvaartverzorg(st)er: mevr. E.Otten/dhr. 
P.van Slochteren 
Penningmeester/Ledenadministratie:  
dhr. H.Mulderij, Molenweg 30, 7936 PB Tiendeveen 
Tel.nummer: 0528-764000 
Voor vragen of doorgeven van wijzigingen: 
info@uitvaartvereniging-nieuweroord.nl 
Informatie over de vereniging: 
www.uitvaartvereniging-nieuweroord.nl 
 

  

 
 
DEL ( draagt elkanders lasten)  

Wilt u bij een overlijden, of indien u zich wilt 
aanmelden als nieuw lid (inwonende kinderen 
vanaf 21 jaar), contact op nemen met: 
Peter Kroezen, Meeuwenweg 5     
Nieuw-Balinge 
Tel.: 0652407966   
E-mail: peter.kroezen@crewson.nl  
..................................................... 
OBS Meester Sieberingschool  
Haarweg 27 - Tel: 0528-321355  
e-mail: info.sieberingschool@obomd.nl  
Schoolfonds 
Het Schoolfonds van de meester 
Sieberingschool in Nieuw-Balinge, is opgericht 
op 6 september 1979. 
De leden van het schoolfonds zijn mensen die 
de meester Siebering-school 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 bestuurs-leden of 
bij de vertegenwoordiger van het schoolteam. 
Bestuursleden: 
Voorz.: Albert Wielink  Tel:321323 
Penn.m.: Raymond Peters Tel: 321809 
Secr.:  Esther Pont  Tel: 251605 
Lid: Jennie Hekker    Tel: 321018 
Lid: José Post  Tel: 321354 
Lid: Alice Kroezen  Tel: 321045 

Lid: Wout Strijker    Tel: 06-
51352348 
Vertegenwoordiger van het 
schoolteam: 
Fijko Kiewiet        Tel. school: 
321355 

…………………………………………………… 
Thuishuis ‘Vlinder’ 
Petra Kamphuis, Schepersweg 1, 7938 RA, 
Nw-Balinge, tel: 0528-321099 
Open van maandag t/m donderdag van: 
07.00u.  -  18.30u. 
Noodopvang in overleg mogelijk 
Website: www.thuishuis.info 

 
Peuterspeelzaal Duimelot 
Staat uw peuter al ingeschreven? Geef uw 
peuter tijdig op. Liefst een ½ jaar van tevoren. 
Bel Carina van Huizen (peuteradministratie) 
0528 321110. 

http://www.middendrenthe.nl/
http://www.politie.nl/drenthe
http://www.politie.nl/
mailto:info@uitvaartvereniging-nieuweroord.nl
http://www.uitvaartvereniging-nieuweroord.nl/
mailto:peter.kroezen@crewson.nl
mailto:info.sieberingschool@obomd.nl
http://www.thuishuis.info/


Uw peuter is al vanaf 2 jaar van harte welkom 
op maandag-,woensdag- en vrijdagochtend van 
8.30 uur tot 11.45 uur en woensdag tot 12 uur. 
Als uw peuter is aangemeld wordt u 
automatisch gebeld wanneer uw peuter wordt 
verwacht. Op deze ochtend wordt er op de 
peuterspeelzaal een klein gesprekje met de 
ouders gehouden. Wilt u eerder weten wat 
“Duimelot” zoal doet, dan kunt u het 
informatieboekje afhalen op de peuterzaal in 
Dorpshuis de Heugte op maandag tussen 8.30 
en 11.45 uur. 
…………………………………………………. 
 
GJVV (gymnastiek, judo, en volleybal vereniging) 

Bestuur: 
Evelien Sok             voorz.      tel: 321482 
Fia Jager                 penn.      tel: 321224              
Janneke Wielink    secr.      tel: 321155 
Delia Slomp            lid               tel: 321011  
Heidi Koekoek       lid      tel: 321024 
 
Hieronder ziet u een schema wanneer wat te 
doen is: 
WOENSDAG: volleybal 
Minivolleybal   18.00 – 18.45 u. 
Minivolleybal   18.45 – 19.30 u. 
Dames Recreanten 1  19.30 – 20.30 u. 
Dames Recreanten 3  20.30 – 21.30 u. 
DONDERDAG: volleybal 
Dames Recreanten 2  19.30 – 20.30 u. 
DONDERDAG:  gymnastiek VANAF 4 JAAR 
1e groep 18.00 – 18.45 u. 
2e groep 18.45 – 19.30 u. 
De kosten zijn tot 18 jaar € 25,- per half jaar en 
vanaf 18 jaar € 35,- per half jaar. 
Nieuwe leden kunnen we altijd gebruiken. 
Dus: KOM EENS LANGS ALS JE DURFT!!! 
 

 
Stichting Welzijn Ouderen Midden-Drenthe 
Loket voor Zorg en Dienstverlening 
 Voor informatie over o.a. 

 Ouderenadviseur  
 de klussendienst 
 de plusbus 
 beperking en chronisch zieken 
 hulp oproep systeem 
 hulpverlening bij u thuis 
 enz enz. 

kunt u iedere dinsdagochtend van 10.00 – 10.30 

uur, terecht bij: 
‘Het Knooppunt’ vindt u in dorpshuis “De 
Heugte”. 
Tel: zorgloket Nw-Balinge 0528-321990   
Buiten het spreekuur om wordt u automatisch 
doorgeschakeld naar S.W.O. in Westerbork. 
Tel. nr. locatie Westerbork: 0593-332879 
 ma t/m do.dag van 08.30 – 16.00 uur 
vrijdag van 08.30 – 12.00 uur. 
www.swo-md.nl 
www.loketmiddendrenthe.nl 
 

Trombosedienst 
Iedere dinsdagmorgen in dorpshuis  De ‘Heugte’ 
van 10.15 uur tot de laatste cliënt. 
………………………………………………………. 
“Volkstuinvereniging Nieuw Balinge” 
Tuinhuur € 10,= p.j.  voor 100 m2 beste grond. 
Info bij de secretaris: Gert Jan Prins,  T: 321174 
Nieuwe leden altijd welkom. 

 
Openingstijden dorpshuis “De Heugte” 
 
Dinsdag  09.00 – 12.00 uur 
Woensdag  09.00 – 12.00 uur 
Vrijdag  16.00 – 20.00 uur 
Keuken  16.30 – 19.00 uur 
Zaterdag  22.00 – 01.30 uur 
Keuken Bingo 20.30 – 23.30 uur 
Zondag   10.00 – 21.00 uur 
Keuken   17.00 – 19.30 uur 
 
Eten kan op vrijdag en zondag telefonisch besteld 
worden: 0528- 321300 
Alle dagen is het dorpshuis op afspraak geopend 
voor diverse activiteiten. 
……………………………………………………… 
GYM 55 +ers:  elke dinsdagmorgen van 9.15 uur tot  
                           10.00 uur. 
KOERSBAL:  elke woensdagmorgen van 9.30 uur tot 
                          11.30 uur. 
Nieuwe leden zijn van harte welkom. 
Loop gewoon een keertje binnen. 
Dorpshuis “De Heugte” 
……………………………………………………… 
 
 
 
Jeugd en Tienersoos 
Vrijdagavond: jeugdsoos (va. 16 jaar en ouder) 
                         vanaf: 21.00u. tot 24.00 0u. 
Zaterdagavond: tienersoos (va Basisschool tot  

http://www.swo-md.nl/
http://www.loketmiddendrenthe.nl/


                         16 jaar) 
                         vanaf: 20.00u. tot 23.00u.  
                        er wordt géén alcohol geschonken!! 
 

Openingstijden van de winkels etc. 
 
Kapsalon Priscilla 
Tel: 0528-321644 
Dins-, donder- en vrijdag van: 8.30u. t/m 18.00u. 
(gesloten: 12:00-13:00) 
Zaterdag van:                            8.00u. t/m 13.00u. 
(zondag, maandag  en woensdag gesloten) 

 
Studio Tyara (Netty jager) 
Schoonheidsstudio tel: 0528-321717 
Maandag:              ochtend en avond 
Dinsdag:                hele dag en avond 
Donderdag:           ochtend 
Vrijdag:                 ochtend 
Woensdag:            gesloten 
Behandeling op afspraak 
(Andere tijden zijn in overleg mogelijk.) 
 

Nagelstudio Beauty Nails t.n.v. Inge Wielink 
Tel.: 06-55701021 
Ma. t/m vrijdag van 9.00 tot 18.00 u. 
Behandeling alleen op afspraak. 
…………………………………………………… 
Strijker & Strijker Technische groothandel en 
verhuurbedrijf  (06-54363015) 
openingstijden winkel: 
maandag t/m vrijdag 09.00 uur tot 21.00 uur 

zaterdag van 09.00 uur tot 17.00 uur 
................................................................................. 
 
Belangrijke telefoonnummers: 
Ziekenhuis Bethesda Hoogeveen   0528 286222 
Diaconessenhuis Meppel                0522 233333 
Scheper Ziekenhuis Emmen          0591 691911 
Wilhelmina Ziekenhuis Assen       0592 325555 
UMCG Groningen                          050 3616161 
Isala klinieken Zwolle                     038 4245000  
Martini Ziekenhuis Groningen      050-5245245  
Zorginstellingen: 
Derkshoes Westerbork                    0593 333366 
Altingerhof Beilen                 0593 535300 
Weidesteyn Hoogeveen             0528 286111 
WZC Beatrix Hollandescheveld     0528 348248 
Jannes v/d Sleedenhuis Hgvn          0528 266944 
De Westerkim Hoogeveen    0528 264038           
WZC Olden Kinholt Hoogeveen     0528 263288 

 
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  Tel.:  0900 – 72 89 965  
www.9292.nl  Tel.: 0900-9292 
 

 
AED-KASTJES: 
Er zijn in totaal 3 kastjes aanwezig 
in ons dorp, eentje in het Dorpshuis, 
een bij de voetbalvereniging en er 

hangt een kastje in het posthokje van “De 
Breistroeken”. 
Er hangen lijsten bij met namen van mensen 
die bevoegd zijn ermee om te gaan.  
 
Voorlopig is het nog steeds zo, dat in geval van  
nood 112 gebeld kan worden. 
……………………………………………………. 
 
Ziet u informatie in deze infopagina die niet juist 
is laat het ons dan weten! 
 
  
 
Website Nieuw-Balinge: www.nieuwbalinge.eu 

 
 Gevraagd: 

IJzer en metalen, 
Anne Hekker komt het halen! 

(kan ook gebracht worden) 
Melkbussen, accu’s, fietsen, kabel, 

aanhangwagens, enz. 
 

     A.Hekker, Haarweg 91, 
Nieuw-Balinge 

Tel: 0528-321384 
 

http://www.qbuzz.nl/
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