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REDACTIE:  

 

Henk Dijkhuis 321230   
Jannie Boer 321452  
José Post 321354   

Geke Strijker 321132 
 

KOPIJ ADRES: geke.strijker@hetnet.nl, Meeuwenweg 21a. 
 
 

 
 Bezorging dorp: Fam. Oelen, tel: 321188 

 Bezorging bungalowpark: Heidi Koekoek, tel: 321024 
 

 

 
 

 
 

Colofon 

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.) 



M  A  A  R  T 
 

 
De winnaars van het kindercarnaval. Meer foto’s en een verslag in deze uitgave! 

 

VAN  DE  REDACTIE  
 

Waar veel mensen nu al zo lang naar uitkijken, gaat gebeuren. Het lenteweer is in aantocht! Volgens de 
kalender begint de lente op 20 maart. Dag en nacht zijn dan even lang. De natuur ontwaakt uit haar lange 
winterslaap en iedereen lijkt er vrolijk van te worden! Je krijgt weer zin om naar buiten te gaan voor een 
wandeling, een rit te paard, de tuin op orde maken of opnieuw aanleggen. Wat dat laatste betreft; de oude 
bomen en struiken kunnen de hele maand maart op zaterdag, van 8.30 tot 12.00 uur, naar de paasbult 
gebracht worden. Want 1 april wordt het paasvuur aangestoken door de kinderen die met de 
fakkeloptocht al wandelend naar de paasbult lopen, georganiseerd door Plaatselijk Belang. Meer nieuws 
van Plaatselijk Belang kunt u lezen in deze uitgave. Wat kunt u nog meer tegenkomen, o.a.: 

 De ruiterroute is klaar! Een verslag hierover kun je vinden in deze uitgave van Kontakt. 

 Steek samen met NL-DOET, op 15 en of 16 maart, de handen uit de mouwen voor je club. 

 Deelnemers die zich inmiddels hebben aangemeld voor de Nieuw-Balinge-reünie-II  staan te lezen 
in deze uitgave, tevens een oproep waar je je kunt aanmelden hiervoor. 

 Gemeente Midden Drenthe is genomineerd voor ‘wandelgemeente van het jaar’ en wel met de 
wandelroute ‘Rondom Nieuw-Balinge’. Breng ook uw stem uit! Lees meer in deze editie. 

 Opvang, peuters en kleuters hebben weer een gezamenlijke voorleesochtend gehad. 

 En deze maand hebben wij de organisatie van MTB-toertocht geïnterviewd. 

 De meester Sieberingschool is aanwezig met leuke stukjes. 

 En ben je tiener en heb je zin in avontuurlijke avond? Op 23 maart is er een leuke, spannende 
Greppeltocht georganiseerd. Om 19.00 uur is de soos open die avond. En… om de kas te spekken, 
komen de tieners op 16 maart bij u aan de deur met chocolade paaseitjes.   

 Op 29 april wordt door SV-Nw-Balinge een cursus pupillenscheidsrechter georganiseerd. Meld je 
aan. Het begint om 10.00 uur. 

 En leden van de ijsvereniging kunnen bij u aan de deur komen met loten t.b.v. onderhoud aan het 
clubgebouw. De trekking is na afloop van het eierzoeken! 

 En voor nóg meer activiteiten kijkt u natuurlijk even in de activiteitenkalender! 
 

En…. nog héééél veel meer. Veel plezier bij deze uitgave van Kontakt. 



Ruiterroute door Mantingerveld is klaar! 

Officiële opening op 6 april 
 

Een grote wens van ruiters en menners uit 
Nieuw-Balinge en de Broekstreek is in vervulling 
gegaan.  
Sinds 1 maart is het Mantingerveld toegankelijk 
voor paardensportliefhebbers.  
 

 
In overleg met een werkgroep van 
paardensportliefhebbers uit de omgeving heeft 
Vereniging Natuurmonumenten gezorgd dat een 
route van ruim 20 kilometer te paard of met een 
aanspanning af te leggen is. Daarvoor zijn 
bestaande paden verbreed, afzettingen en 
hekken aangepast en nieuwe paden aangelegd.  
Op zaterdag 6 april wordt de route officieel 
geopend met een hapje, een drankje en een 
feestelijke openingsrit waarvoor iedere 
paardenliefhebber van harte is uitgenodigd. Ook 
toeschouwers zijn van harte welkom. Om 14:00 
uur wordt er verzameld op de parkeerplaats aan 
de Stienkamp in Mantinge. 
André Donker van Vereniging Natuuronumenten 
is binnen zijn organisatie de initiatiefnemer 
voorde ruiterroute. Hij legt uit waarom nu de tijd 
rijp was voor het toelaten van paarden in het 
Mantingerveld. 'Sinds 1992 is 
Natuurmonumenten gestart met Plan 
Goudplevier, dat het samensmeden van vier 
kleine natuurgebieden tot één groot 
natuurgebied behelsde. Daarvoor is honderd 
hectare landbouwgrond aangekocht. . We zijn nu 
zover dat er twee grote natuurgebieden zijn, aan 
de oostzijde en de westzijde van de 
Hoogeveenseweg. De Oostzijde is met 800 
hectare verreweg het grootste. Er is nu ook een 
plekje gekomen voor ruiters en menners. Eerder 
waren er nog teveel obstakels: zoals rasters en 
stukjes landbouwgebied waar men niet door kon'. 

Niet het hele natuurgebied is toegankelijk voor de 
paardensporters. Donker: ' Het gedeelte van het 
Hullenzand waar ruiters niet mogen komen is ook 
niet toegankelijk voor wandelaars. Dat is 
rustgebied'. Ook op het Mantingerzand is een 
gedeelte niet bedoeld voor paarden. De 
boswachter verklaart:  'In het stuifzandgebiedje is 
het zo druk met wandelaars, het is beter dat we 
daar met de paarden omheen gaan. Hier is een 
nieuw stuk ruiterpad aangelegd. Ruiters en 
menners hebben wat langere afstanden nodig zo 
zit men elkaar niet in de weg'. 
Petra Kromkamp woont aan de Mantingerweg. 
Met haar Tinkers rijdt zij graag door de natuur. 
'We hebben wel een buitenbak en we krijgen wel 
elke twee weken dressuurles, maar eigenlijk 
rijden wij het liefst buiten'. Ze  noemt zichzelf een 
recreatieruiter en is blij dat zij nu een ruiterroute 
'voor de deur' heeft. 'Ik vind het helemaal 
geweldig', zegt ze. 'Dat het zo snel gerealiseerd is 
dat vind ik klasse. Vanaf nu kunnen we heerlijk 
rijden, een rondje van anderhalf uur. Als we geen 
zin hebben om naar het Geesserbos te gaan is 
deze route Mantingerveld ideaal'. Ze voegt eraan 
toe: ' André, bedankt voor de snelle actie, ik zou 
zeggen petje af!' Ook Jenneken Hasper van de 
Meeuwenweg is enthousiast over de route die zij 
nu met haar IJslander Grimnir kan rijden. 'We zijn 
hier komen wonen vanwege de rust en de natuur 
en nu kunnen we daar meer van genieten. Het is 
zo zonde als je daar alleen vanachter een hekje 
naar kunt kijken. Dat je daar nu niet alleen 
wandelend, maar ook met je paard in kunt, dat is 
heerlijk'. 

 
 
Gerda Bolding woont aan de Mantingerdijk. De 
Mantinger springamazone ziet de voordelen van 
een route voor de deur. 'Je kunt nu hele stukken 



galopperen en daar hebben de paarden toch wel 
behoefte aan'. Ze legt uit: 'Thuis rijd je in de rijbak 
je rondjes. Een springpaard moet een flinke 
longinhoud hebben om het in het parcours vol te 
kunnen houden. Je kunt hier nu voluit galopperen 
en dat vinden ze ook nog eens hartstikke leuk'. Ze 
lacht: 'En de ruiter ook,  even het hoofd leeg 
maken, en lekker crossen'.  
Een volgende wens van de werkgroep is dat er 
een doorsteek komt van het Mantingerveld naar 
Boswachterij Gees. Petra Kromkamp: ' Dat zou 
helemaal geweldig zijn want dan kun je vanuit het 
ene natuurgebied zo oversteken naar het 
volgende natuurgebied. Dan hoeven we de 
Koekoeksdijk niet meer over, want daar is het 
best gevaarlijk om met je paard te rijden'. 
Volgens André Donker moet die doorsteek geen 
probleem zijn. 'Wij hebben daar al in voorzien', 
zegt hij. 'Als je het Mantingerveld afkomt kun je 
naar de Middenraai toe en aan de stille kant 
uitkomen. We moeten nu in overleg met 
Staatsbosbeheer. Als zij groen licht geven is het in 
principe rond'.  

Ruiters die het hele jaar gebruik willen maken van 
de route door het Mantingerveld kunnen voor 15 
euro een ruiterpas kopen. Daarbij moeten zij ook 
lid zijn (of worden) van Vereniging 
Natuurmonumenten. Elke pashouder mag op zijn 
of haar tocht door het gebied een gastruiter of -
menner meenemen. Meer informatie en een 
kaart van de route is te vinden op: 
www.natuurmonumenten.nl/route/ruiter-en-
menroute-mantingerveld . Een ruiterpas is 
telefonisch te bestellen: 0521 59 55 00. 

______________ 

Team T(h)alent! 
 

Wij, Netty Jager en Colinda Mekkes, gaan dit jaar mee 
naar Frankrijk voor de Alpe d’HuZes op 5 en 6 Juni 
2013. Natuurlijk doen wij dit niet alleen, maar met 
een heel team: Team T(h)alent. Dit team gaat fietsend 
of lopend de berg op, voor de strijd tegen kanker.  
 
Netty gaat mee als supporter en als sportmasseur 
voor het hele team die fietsend of lopend de berg op 
gaat. Colinda gaat mee als fotograaf en supporter. Er 
worden acties en concerten gehouden om geld in te 
zamelen voor het KWF. Een concert wat Team 
T(h)alent organiseert, is het Lente concert m.m.v. Jan 
Vayne en Margriet Eshuijs op woensdag 24 april in de 
Grote Kerk te Hoogeveen. Kaarten kunnen besteld 
worden via info@thalensp.nl . Natuurlijk is hierbij de 
opbrengst voor Alpe d’HuZes en KWF. Iedereen is van 
harte welkom! Binnen Team T(h)alent is de afspraak 
gemaakt, dat elke deelnemer minstens 2500,- euro bij 
elkaar moet hebben vóór 5 en 6 Juni. Dit is natuurlijk 
niet een makkelijk bedrag om zo bij elkaar te krijgen 
en daarvoor vragen, ook wij jullie hulp. Willen jullie 
graag helpen en een bijdrage leveren? Dit kan zeker 
en zijn wij erg blij mee! Je kunt natuurlijk naar het 
Lente concert gaan, zelf een actie bedenken en geld 
inzamelen of gewoon een bijdrage storten. Ook kun je 
meedoen met de acties die op de site van team 
Thalent staan. www.thalensp.nl . 
Sponsoren via een bedrijf mag ook altijd. De sponsor 
mogelijkheden staan op de onderstaande site. Ook is 
hier informatie te vinden over alle deelnemers, de 
motivatie waarom ze hier aan meedoen en overige 
informatie. www.thalensp.nl 
Wij wouden graag jullie aandacht hier mee trekken, 
omdat wij dit een super goed doel vinden, waar wij 
toch wel even bij stil stonden. Duizenden mensen 
gaan zwoegend de berg op, voor al die mensen die 
het misschien zelf niet eens meer kunnen... 
 
Voor verdere informatie over deze actie, kunt u/jullie 
terecht op de site: 
www.opgevenisgeenoptie.nl 
Voor overige informatie en/of vragen kunt u ons ook 
altijd bellen: 
Netty Jager: 0528-321717 of 06 40900942 
Colinda Mekkes: 06 57 82 01 31  
Bijdrages kunnen eventueel gestort worden op dit 
rekeningnummer: 
60 30 67 204 
Omschrijving: Alpe d’HuZes  
 
Alvast hartelijk bedankt voor jullie aandacht! 
 
Lieve groeten, 
 
Netty Jager en Colinda Mekkes. 



 
 
 
 
 
Voorleesontbijt 
 
Er was voor de peuters van de peuterspeelzaal 
‘Duimelot’, de peuters van Thuishuis de Vlinder 
en de kinderen uit groep 1 en 2 van de 
basisschool meester Siebering, het gezamenlijke 
voorleesontbijt georganiseerd. Hoewel het dit 
jaar meer een voorlees- pauze-hapje was. Dit 
kwam doordat juf Hedy van de bibliotheek, pas 
om 10.00 uur bij ons kon zijn, maar dat was geen 
enkel probleem. 
De start was bij de peuterspeelzaal ‘Duimelot’. 
Daar hadden een paar ouders gezorgd voor heel 
veel bordjes met fruit (banaan, appel, druiven en 
rozijntjes) en mini-knakworstje. Natuurlijk was er 
ook wat te drinken. 
Daarna ging iedereen naar de basisschool. Met 
behulp van een vertelkastje, las juf Hedy het 
verhaal ‘Nog 100 nachtjes slapen’ voor. Dorus, de 
hoofdpersoon uit het boek, had met de schaar 
ook bij haar zelf 2 driehoekjes uit de blouse 
geknipt. En van alle driehoekjes, had zij een 
slinger gemaakt. 
Na afloop hadden we wel bedacht, dat een 
slinger maken leuk is, maar dat je niet zomaar 
ergens in mag knippen. Vlaggen uit papier 
knippen was wel de allerbeste oplossing. 
De samenwerking tussen Thuishuis de Vlinder, de 
peuterspeelzaal en de basisschool is goed 
bevallen. We zullen in de toekomst meer 
activiteiten samen organiseren. 
 
Cito toets 
 
Groep 8 heeft de Cito Eindtoets gedaan. Het is de 
afsluitende Cito-toets van acht jaar basisschool. 
De kinderen hadden zich goed voorbereid en het 
aparte leslokaal was veranderd in een toets 
lokaal. Onder begeleiding van juf Jolanda hebben 
de meiden en jongens goed geconcentreerd 
gewerkt om een zo goed mogelijk resultaat te 
behalen. Het wachten is nu op de uitslag. 
 
Een streetdance prijs! 
 
Romy Oelen uit groep 8 heeft een poos terug 
meegedaan aan een tekenwedstrijd van het blad 

Hoogeveen Voluit. Op school kwam het bericht 
binnen dat ze een prijs heeft gewonnen met haar 
tekening. De prijs hield in dat ze met haar klas 
een streetdance les kregen. Deze les werd 
verzorgd door Martin Djababoe, de choreograaf 
van dansschool Xtraordinary uit Hoogeveen. 
 
Het moest wel een verrassing zijn. Dit betekende 
dat niemand het wist, zelfs haar ouders niet. Op 
dinsdag 12 februari 2013 was het dan zover. De 
heer Jan Meijer van het blad Hoogeveen Voluit en 
Martin Djababoe kwamen naar Nieuw-Balinge om 
Romy te verrassen met haar prijs. Inmiddels was 
haar moeder ook ingelicht en daarmee was de 
verrassing compleet. José Post was nog aanwezig 
om iets voor de diverse media te schrijven. 
 

 
 
Na het overhandigen van de prijs en het nemen 
van de bijbehorende foto’s was het aan de 
kinderen om onder de inspirerende leiding van 
Martin Djababoe aan de slag te gaan. Het was wel 
stoer, verschillende moves doen en dat dan ook 
nog met een attitude. Op het einde konden toch 
best veel kinderen de verschillende moves goed 
doen op de beat van de bijbehorende muziek. 
Het was een geslaagde middag en Romy werd 
dan ook hartelijk bedankt door de klasgenoten. 
 
 



Aanmeldingen Nieuw-Balinge- 
Reünie II, welke plaatsvindt 

op 20 april 2013. 
Voor deze tweede  dorpsreünie hebben 
zich inmiddels aangemeld  (in volgorde 
van opgave) 
 

1) Willem Strijker 
2) Geke Strijker–Sok* 
3) Albert Wielink* 
4) Annie Wielink–Salomons 
5) Johnny Sok* 
6) Bertus Wassen* 
7) Jannie Bekman-Koopman* 
8) Allie Dolfing-Zomer* 
9) Trieneke Wolters-Zomer* 
10) José Post-Concent* 
11) Geert Post 
12) Marinus Post* 
13) Tinus Post* 
14) Clarie Okken-Post* 
15) Koos Dijkhuis 
16) Johannes Dijkhuis 
17) Evert Sok jr 
18) Tini Sok-vZwol* 
19) Dirk Bouwmeester 
20) Dienco Stevens 
21) Gert Stevens 
22) Maja Stevens-Snoeijing 
23) Annette Pool 
24) Klaas Pekel 
25) Hillegonda Pekel-Pol 
26) Manuela Bouwmeester 
27) Frist Knegt 
28) Annie Knegt 
29) Henk Dijkhuis 
30) Jannie Speelman-vZwol 
31) Henk Speelman 
32) André Braam 
33) Bea Braam 
34) Aaldert Kroezen 

35) Jannie Kroezen-Wielink 
36) Evert Sok sr 
37) Gé Sok-Post 
38) Wout Strijker 
39) Kees Wielink  

40) Jannie Wielink – Prins  

41) Johannes Wielink  
42) Anneke Kroezen - Prins  
43) Kees Sok  
44) Lo Dijkstra 
45) Elzo Dijkhuis 
46) Gerrit Dijkhuis 
47) Roel Wielink 
48) Albert Everts 
49) Geesje Wielink – Sok 
50) Martha (Sloots) vd Kooi-du Chatenier   
51) Klaas Koopman 
52) Jennie Koopman 
53) Wolter van der Haar 
54) Jan Salomons 
55) Aly Salomons – Booy 
56) Albert Bouwmeester 
57) Betty Bouwmeester 
58) Karst Koopman 
59) Tini Koopman-Jonker 
60) Anno Koster 
61) Harm Everts 
62) Teunie Everts-Boer 
63) Henk Everts 
64) Antje Everts-Dijkhuis 
65) Thea Dijkstra 
66) Roelof Bisschop 
67) Tini Bisschop-Brookman 
68) Hillechientje Hilberink-Dijkhuis 
69) Koert Sok 
70) Jo Sok-Prins 
71) Jacob Stempher 
72) Greet Stempher-Schaar 
73) Jan Prins 
74) Tini Prins-Pol 

 

Meld  u vast aan! Dat kan bij: 

A. Wielink 321323,  albert.wielink@hetnet.nl 
G. Strijker 321132, geke.strijker@hetnet.nl  
 
Programma: aanvang: 18.00 koffie/thee met brood, 
tot 22.00 uur vrij drinken, warme hapjes, koude 
hapjes, nootjes op tafel enz.! En…… verrassing! 
Accommodatie: Dorpshuis ‘de Heugte’ Lijsterstraat 1, 
Nieuw-Balinge. Alle zalen en het bruine café zijn open. 
Kosten:  
€ 20,00 per persoon. Overmaken op: banreknr: 
36.94.20.063 o.v.v. ‘deelnemer Reünie 2’. (Na 22.00 
uur bestaat evenals de vorige reünie, de mogelijkheid 
voor wie dat wil, tot in de kleine uurtjes door te gaan!) 



Voorleesmorgen voor de opvang, de peuters en kleuters van Nieuw-Balinge.  
 
Op 4 februari hadden de peuters van speelzaal ‘Duimelot’, de kleuters van de mr. Sieberingschool en thuishuis 
Vlinder in het kader van de nationale voorleesdagen een gezellige voorleesmorgen. 
We begonnen deze morgen met gezamenlijk fruit eten bij de peuterspeelzaal.  
Een aantal ouders hadden de klas omgetoverd tot een klein restaurantje waar we heerlijk konden genieten van 
stukjes appel en banaan, druifjes, rozijntjes, knakworstjes en een bekertje ranja. 
 

 
 
Om 10:00 uur gingen we met z’n allen naar de klas van juf Miranda. Daar las Hedy van de bibliotheek met behulp van 
een vertelkastje het boek ‘nog 100 nachtjes slapen’ voor. 
Dit boek staat centraal bij de nationaal voorleesdagen. Het gaat over Dorus die graag jarig wil zijn, maar dat duurt 
nog wel 100 nachtjes. Van mama mag ze wel gaan knippen, ze knipt allemaal driehoeken uit kleding van iedereen. 
Als alle mensen dan even later boos bij haar aankloppen zien ze dat Dorus er een mooie slinger van heeft gemaakt 
en dan wordt het toch nog een gezellig feestje. Een heel leuk en vrolijk boek. De peuters en kleuters weten ook best 
dat je niet in kleding mag knippen maar in papier. Dat hebben we daarna dan ook maar gedaan, we hebben papieren 
snippers gemaakt, vlaggetjes geknipt en een mooie kleurplaat van Dorus gemaakt. We kregen nog een leuk boek/cd 
van Hedy met verhaaltjes, liedjes en gedichtje van prentenboekfiguurtjes. 

 
 
Wij van thuishuis ‘Vlinder’, de groep 1 en 2 van de Sieberingschool en de peuterspeelzaal gaan in de toekomst vaker 
gezamenlijke activiteiten en thema’s doen. Zo gaan we eind mei samen het thema  ‘met Bas naar de boerderij’ doen. 
Het was een hele gezellige en geslaagde morgen. 



Yannick start Nieuw 

Balinger MTB Toertocht 

 7 april dit jaar om precies 09.30 uur 

geeft de 7 jarige Yannick Wind samen 

met Lidy Wittmarschen (voorzitter 

vereniging van Hirschsprung) het 

startsein van de eerste MTB Toertocht 

vanuit Nieuw-Balinge. Het startpunt en 

finish ligt in de directe omgeving van het 

dorpshuis en het parcours loopt voor 90 

% door natuurgebieden van 

Natuurmonumenten en Staatsbossen.  

“Om dit te organiseren waren wij min of 

meer gedwongen een stichting op te 

richten en hebben wij er een dragende 

naam aan gegeven nl: Stichting Nieuw 

Balinge voor het goede doel  en is op 10 

januari j.l. opgericht. Deze stichting 

voldoet aan alle eisen van de NTFU 

(Nederlandse Toerfiets Unie)” 

De naam zegt het eigenlijk al, de 

stichting heeft als doel goede doelen te 

ondersteunen door het organiseren van 

evenementen zoals bijvoorbeeld MTB 

toertochten, sponsorlopen, 

zandmarathons, touwtrekwedstrijden, 

nou noem maar op. Het mooie is dat de 

organisatie die een goede doel wil 

ondersteunen, een verzekering kan 

afsluiten onder de naam van de 

stichting. Vandaar dat wij een stichting 

hebben opgericht, zodat wij nu 

verzekering konden afsluiten bij de 

NTFU. 

Ik zit aan tafel bij Angelique en Martin 

Wind en Raymond Peters voor het 

verzamelen van informatie over de 

“Nieuw Balinger MTB Toertocht 7 april 

2013” Een hele mond vol en…….. bloed 

serieus. 

Op het oog is het een MTB toertocht als 

alle andere toertochten. Op de zelfde 

wijze georganiseerd met ca. 35 

vrijwilligers, EHBO’ers, kleedruimtes 

met douches, fietsreparateurs, ja  zelfs  

een bikewashunit van Rimato ontbreekt 

niet en op de lange lijst van sponsoren 

prijken namen van grote bedrijven. Bij 

de voorinschrijving hebben we al circa 

100 deelnemers, maar we weten dat de 

meeste deelnemers bij de start zich 

inschrijven, dus we verwachten een zeer 

mooi aantal. En zeker voor  € 5,- is het 

zeer zeker de moeite waard om te kiezen 

voor de afstanden 30-, 50- of 70 

kilometer. Je moet nog wel je eigen 

MTB + je eigen helm meenemen. Dus 

hopen op goed weer en gaan met die 

banaan!!! En veel succes ook namens de 

redactie van Kontakt. 

Zo had het verhaal inderdaad in 

Kontakt kunnen staan……………….. 

Even weer terug aan tafel bij het 

echtpaar Wind en Raymond Peters. 

Raymond vertelt: 

“Angelique en Martin hebben een 

zoontje, hij is 7 jaar, en heeft de 

zeldzame ziekte van ‘Hirschsprung’ 

Kenmerkend voor deze ziekte is dat een 

korter of langer gedeelte van de wand 

van de darm en de inwendige kringspier 

van de anus, noodzakelijke zenuwcellen 

ontbreken. Met andere woorden je voelt 

niet dat je poepen moet. Dus ga je ook 

niet persen. De ontlasting hoopt zich op 

en de darm gaat uitzetten. Gevolg hevige 

pijnen en je kunt wel raden hoe dit op 

den duur afloopt. Afschuwelijk.  

Toen Yannick geboren was bleek al vrij 

snel dat hij niet kon ontlasten en werd in 

allerijl naar het academisch ziekenhuis 



in Groningen gebracht. Daar 

aangekomen werd het manneke 2,5 

week opgenomen op intensive care 

neonatholgie, waardoor de ouders 

moesten leren spoelen met 

zoutoplossing, na 4 maanden 

darmspoelingen is Yannick geopereerd. 

Hierbij is 20 cm darm verwijderd. Sinds 

Mei 2012 moet Yannick dagelijks 

darmspoelingen doen en moet hiervoor 

een uur per dag op de wc zitten. Er is 

mij uitgelegd hoe zo’n spoeling in zijn 

werk gaat. Ik verzeker u dat dat 

absoluut geen pretje is. Moet je 

voorstellen, elke dag weer, je hele leven 

lang.  

Aan het mensje zelf is niet te zien dat hij 

aan deze ziekte lijdt en hij bruist van 

levenslust. De ouders willen heel graag 

dat Yannick een zo normaal mogelijk 

leven leidt. Zo veel mogelijk als dat kan, 

maar elke dag weer die spoeling. Alleen 

bij hem. Niemand anders in zijn 

omgeving, alleen hij. Hoe moeilijk is het 

om aan een kind uit te leggen dat er nog 

een paar kinderen zijn in Nederland die 

aan de zelfde ziekte lijden en ook de 

zelfde handelingen moet ondergaan. 

Daarom zijn ze lid geworden van de 

patiëntenvereniging Ziekte van 

Hirschsprung. Deze vereniging bestaat 

alleen maar uit vrijwilligers, dat maakt 

deze vereniging extra bijzonder. 

Angelique is sindskort zelf ook 

vrijwilliger voor de regio 

Drenthe/Overijssel/Gelderland. De 

vereniging organiseert onder ander ook 

bijeenkomsten van lotgenoten en zo is 

Yannick er ook achter gekomen dat hij 

heus niet de enige is van wat hem is 

overkomen. 

Het bijzondere aan deze Nieuw Balinger 

MTB toertocht is dat deze is 

georganiseerd voor de 7 jarige Yannick. 

Met deze tocht wordt er geld ingezameld 

ten behoeve van de vereniging Ziekte 

van Hirschsprung. Nu komt de toertocht 

in een hele ander daglicht te staan. Het 

gaat nu ineens veel minder om je eigen 

prestatie maar nu veel meer, hoe meer 

mensen er mee gaan doen des te beter 

het is, want je steunt er een goed doel 

mee. En dat deze toertocht breed 

gedragen wordt blijkt wel uit het feit dat 

andere MTB verenigingen / clubs in de 

directe omgeving hun professionele hulp 

hebben aangeboden en dat op de dag 

zelf RTV aandacht aan deze toer zal 

geven.  

Die dag staat Yannick symbool voor de 

patiëntenvereniging ziekte van 

Hirschsprung en daarom zal hij samen 

met de voorzitter (die zelf ook aan deze 

ziekte lijdt) van deze vereniging het 

startsein geven. 

De redactie van Kontakt wenst alle 

deelnemers een sportieve toertocht toe 

en feliciteert de initiatiefnemers en 

organisatie en zij wenst in het bijzonder 

Yannick en ouders veel sterkte toe in de 

toekomst.. 

 

De foto is mede mogelijk gemaakt door Hedwig fotografie te 

Wijster 

www.hedwigfotografie.nl 



Pupillen scheidsrechtercursus 

 

Op maandag 29 April wordt deze cursus gegeven op voetbalvereniging sv. 
Nieuw Balinge. 
De cursus wordt gegeven op 1 dag. Van 10.00 uur tot 15.30 uur, dit is incl. 
diploma uitreiking. 
 
De cursus kost € 15,-- (incl. cursus materiaal), dit wordt betaald door de 
vereniging. 
Voor een natje en een droogje wordt gezorgd.  
Er hebben zich inmiddels al 11 personen opgegeven, maar er kunnen nog 
meer bij, 
Dus geef je op.  Dit kan dmv. een mail naar: nettyzilver@gmail.com 
 

Deze opleiding is bestemd voor jongeren vanaf 12 jaar tot 19 jaar, die 
binnen de eigen vereniging wedstrijden van pupillen willen gaan leiden. 

In deze korte cursus wordt ingegaan op: 
- spelregels 7 tegen 7 
- leiden van wedstrijden 4 tegen 4 en 7 tegen 7 
- in de praktijk oefenen.  

 





CARNAVAL MET DE KINDERCLUB  
 
Het was een bonte verzameling van prachtig 
verklede kinderen op woensdag 6 februari jl. in 
‘De Heugte’.  
Het was weer tijd voor carnaval! 
Heel veel originele creaties kwamen voorbij. Voor 
de jury was het dan ook een ontzettende 
moeilijke klus om de vier mooist verkleedde 
kinderen uit te zoeken. 
 

 
 
De jury bestond dit jaar uit v.l.n.r. Alie Habing uit 
Hoogeveen, Henny Mos uit Noordscheschut en 
Josien Tuhumuri (Groningen) van Welzijn Midden 
Drenthe. 
 
Uiteindelijk hebben ze toch die moeilijke taak 
volbracht en zijn op de volgende prijswinnaars 
uitgekomen. 
 

 
 
1e prijs Cynthia Kreeft        Pierrot 
2e prijs Kristie Vermeer      Boerin 
3e prijs Jamai en Senna Kroezen Voetballers 
4e prijs Robin Wobben  Punker 
 
Deze vier prijswinnaars gingen met een envelop 
met inhoud naar huis. 

 
De organisatie van deze middag was in handen 
van de Kinderclub. 
 

Natuurlijke konden de kinderen nog veel meer 
prijzen winnen.   
 

 
 
Na het nuttigen van patat en ranja werden nog 
enkele spelletjes gespeeld. 
 

 
Hieronder volgt de uitslag van de diverse 
spelletjes. 
 

 
 
LIMBODANSEN 
 
1e prijs Sophie Hallink 
2e prijs Milan Pont 
3e prijs Saskia Koekoek 
 
GANGNAMSTYLE DANSEN 
 
1e prijs Jamai Kroezen 



2e prijs Wesley Sikkenga 
3e prijs Marit Oosting 

 

 
 
4 KLEURENSPEL 
 
1e prijs Denise Vos 
2e prijs Marit Oosting 
3e prijs Wesley Sikkenga 
 
STOELENDANS 
 
1e prijs Tessa Hilbrink 
2e prijs Maura Pont 
3e prijs Loena Brinkman 
 

 
 
Traditiegetrouw werd er een net vol met 
ballonnen losgelaten en zo kwam al knallend een 
eind aan deze bijzonder gezellige middag. 
 
De organisatie kijkt dan ook met een tevreden 
gevoel terug op deze geslaagde carnavalsmiddag 
en dankt in het bijzonder VDO voor het afstaan 
van de zaal op de dinsdagavond voor het 
carnavalsfeest.  
 
 
 

 
 
Nog enkele leuke 
creaties……. 
 
 

 
 
 

 
  
                                                       
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bestel maor…… 



 
 
 
 
 
Zaterdag 23 maart 2013: Landelijke Compostactie 
 

Gratis compost als beloning voor scheiden gft- en groenafval 
 
U kunt op zaterdag 23 maart 2013 gratis compost ophalen bij de Attero in Wijster  Met deze actie 
bedanken de gemeente Midden-Drenthe en Attero u voor uw gft- en groenafval gescheiden aan te leveren. 
Attero maakt daar compost van. Een echt kringloopproduct, want organisch materiaal van de bodem komt 
weer terug in diezelfde bodem. 
 

Deze landelijke compostactie wordt alweer voor de 
zevende keer gehouden. Wethouder Jannes Pit laadt 
om 8.00 uur de eerste kar compost bij Attero in Wijster.  
 
Tussen 8.00 en 12.00 uur kunt u op vertoon van uw 
legitimatiebewijs  gratis compost (maximaal 1/2 kuub 
per aanhanger) ophalen bij Attero, VAMweg 7 in 
Wijster. De compost mag alleen in afgedekte 
aanhangers worden meegenomen, niet met tractoren 
en kippers.  De actie is eenmalig en op = op.  
 
 
 
Inwoners bedankt 

Al een groot aantal jaren bieden inwoners van Midden-Drenthe hun groente-, fruit- en tuinafval en ook 
groenafval (zoals snoeihout, takken en gras) gescheiden van ander afval aan. Voor veel mensen is dat de 
gewoonste zaak van de wereld. 
Attero en de gemeente Midden-Drenthe bedanken daarom graag deze inwoners voor hun inzet. Het 
scheiden van organisch afval levert namelijk een positieve bijdrage aan het milieu. Als dank stellen zij 
tijdens de Landelijke Compostactie gratis compost beschikbaar.  
 
Goed voor de tuin: natuurlijke balans 
Compost is perfect voor gebruik in de tuin. Deze natuurlijke bodemverbeteraar voedt de bodem en 
stimuleert de groei van bloemen en planten op een milieuvriendelijke wijze. Ook verbetert compost de 
structuur van de bodem en zorgt het voor een goede waterhuishouding. Zo ontstaat een natuurlijke balans 
in de bodem. Gemengd met tuinaarde is compost geschikt voor alle tuinplanten.  Meer informatie over het 
gebruik van compost in sier- of moestuin is te lezen op www.atterocompost.nl – klik hierbij op ‘Info 
consumenten’.. 
 
Goed voor milieu én portemonnee! 
Compost is een echt kringloopproduct en legt CO2 vast in de bodem. Door het gebruik van compost helpt u 
dus mee in de strijd tegen de opwarming van de aarde. 
Naast compost haalt Attero ook duurzame energie uit gft- en groenafval. Door vergisting ontstaat 
duurzaam biogas, bron voor productie van groene stroom en groen gas. Ook maakt Attero van de 
houtachtige delen duurzame biobrandstof. Deze biobrandstof wordt gebruikt in speciale energiecentrales 
voor het maken van groene stroom. Composteren is daarnaast een voordelige manier voor het verwerken 
van gft- en groenafval. Dat scheelt in de kosten. 
Voldoende stimulans om gft- en groenafval goed gescheiden te blijven aanleveren! 
 
 



 
 

PASEN 
 

Nog even en het is zo ver.. het 
paasfeest. Velen van ons 
versieren het huis met mooie 
takken met daarin weer mooie 
versiersels. Vrolijke lente 
kleuren als geel en groen 
worden in huis gehaald en  we 
gaan met de kinderen aan de 

slag om de mooiste paas knutsels te maken en de 
vrolijkste eieren te beschilderen. Met Pasen gaan 
we misschien wel eieren verstoppen en zoeken. 
Vooral het eten van de vele chocolade eieren en 
chocolade paas hazen zijn helemaal in trek 
rondom deze dagen. We eten heerlijke paas stol 
en bezoeken de familie. Allemaal heel erg leuk en 
gezellig natuurlijk.. maar waarom vieren we 
Pasen eigenlijk. Waar komt deze feestdag 
vandaan?  
Handig om te weten is dat Pasen niet altijd op 
dezelfde datums gevierd wordt. We vieren het 
altijd op een zondag en een maandag. Maar dan 
wel de eerste zondag na de eerste volle maan na 
het begin van de lente. 
 

Als Christen zijnde 
Voor Christenen komt de 
oorsprong van het Pasen 
uit de belofte van God om 
een volmaakt offer voor 
de zonden van mensen te 
geven.  
Johannes 3.16 
"Want also lief had God de 
mensheid gehad, dat Hij 
zijn eniggeboren zoon 

gegeven heeft, opdat een ieder die in hem 
gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven 
hebbe." 
Deze belofte werd  ingelost toen Jezus, de zoon 
van God aan het kruis stierf opdat de zonden van 
de mensheid vergeven zouden worden. Op de 
eerste paasdag wordt gevierd dat Jezus is 
opgestaan uit de dood. Dit gebeurde op de 3e 
dag na de kruisiging. Deze dag staat bekend als de 
dag van de Wederopstanding. Naast de 
herdenking van de verrijzenis van Jezus Christus 
word tijdens Pasen ook de verwachte 
wederkomst van Jezus op aarde gevierd.  
 

 

 
 
 
Maar waar hoort de paashaas nu thuis in dit 
verhaal? 
Wat is de rol van dit vrolijk springende diertje 
met zijn mandje vol met al even vrolijk  
 
beschilderde eieren. Sommigen beweren dat de 
paashaas stiekem degene is geweest die de steen 
voor het graf van Jezus wegrolde. Weer anderen 
zeggen dat dit de grootste lariekoek ooit is. 
Allereerst.. Zo sterk is een haas nou ook alweer 
niet! Tenzij deze superkrachten in zijn bezit zou 
hebben verkregen bij één of andere chemische 
explosie. Of misschien is deze haas wel geen 
gewone haas, maar een super haas afkomstig van 
een verre planeet. Afgezonderd en alleen, ver van 
huis en op zoek naar wat aandacht, genegenheid 
en liefde…… 

De enige echte waarheid over de paashaas en zijn 
eieren, omhult met de mooiste kleuren en 
patronen. 
Wie of wat is nu toch de paashaas? 
In  de loop der jaren zijn er  vele non-religieuze 
culturele elementen toegevoegd  aan het feest. 
Hier speelt vooral het lentefeest in mee en de 
verering van de Godin van de dageraad of lente. 
Deze Godin staat bekend onder diverse namen. 
Eostre, Aurora of Ostara. De Babylonische Godin 
Ishtar lijkt hier op en is vergelijkbaar met de 
Griekse Hera, Aphrodite en ook Eostre. De 
symbolen voor deze Godin bestaan uit een haas 
en een ei. Het ei staat symbool voor 
vruchtbaarheid en daarom als symbool voor de 
lente. In de lente word de natuur bevrucht en 
begint alles weer te groeien en te bloeien. 
Paasvuren 
komen 
oorspronkelijk 
ook uit het 
heidense feest 
van Eostre. 
Deze werden 
aangestoken 
om 
vruchtbaarheid te brengen over velden en stallen. 
Vroeger begroeven boeren de eieren in hun veld, 
zodat ze voor een goede oogst zouden zorgen. En 
nog steeds gaan de kinderen op zoek naar de 
eieren nadat ze de eieren een feestelijk kleurtje 
hebben gegeven. 



 
 

 
 
Stichting Zomerfeest, organiseert  leuk  
feest op KRONINGSDAG! 

 
Op 30 april a.s. zal Koningin Beatrix haar troon 
overdragen aan Prins Willen Alexander. 
Dat is een feestje waard! 
Maar we zullen proberen rekening te houden met alle 
andere activiteiten in het land.Toch blijft het leuk, om 
een dergelijke dag op eigen Dorp te starten.  
 Wij verwachten alle kinderen om 9.45 uur. 
Bij mooi weer op het dorpsplein, bij de School/ 
Dorpshuis. Graag zoveel mogelijk verkleed in het  
ORANJE natuurlijk! 
We kunnen nog niet alles verklappen maar 
waarschijnlijk staat er iets te gebeuren waarop we 
zeker met elkaar kunnen proosten?! 
Dan gaan we gezellig met elkaar wat spelletjes doen, 
mogelijk buiten, bij slecht weer binnen. 
Vanaf ± 11.00 uur gaan we de hopelijk  gezellige 
bijeenkomst afsluiten, met een heerlijke brunch in 
het Dorpshuis. 
Daarna kan iedereen met een volle buik  zich verder 
gaan vermaken elders in het land! 
We hopen dat jullie allemaal aanwezig kunnen zijn? 
Tot ziens, St. Zomerfeest  
José Post 

………….. 
 

Alvast een tip voor het 
Zomerfeest 2013. 

 
Dames en Heren, Jongens en 

meisjes Opgelet! 
 

Wij zijn alweer druk bezig met het Zomerfeest  
programma. 

Zijn ook weer van plan om 
Zaterdagavond de Playback / talentenjacht te 

organiseren! 
Dus ga alvast aan de slag en verzin iets leuks, en 

verzorg een mooi optreden! 
Je kan er mooie geldprijzen mee winnen! 

 

Veel succes alvast! 
Anneke Oelen. 

Door de Troonwisseling van Koningin 
Beatrix, met Willem Alexander is het 

Oranje Fonds op zoek naar Kroonappels? 
 

In het kader van 45 jaar Dorpshuis, 
 50 jaar Zomerfeest en 100 jaar plaatselijk 
Belang, hebben wij ook de stoute schoenen 
aan getrokken en een aanvraag ingediend. 
Niet geschoten is altijd mis! Wil je het hele 
verhaal lezen ga dan naar: 
www.nieuwbalinge.eu 
Klik op laatste nieuws en je klikt op Kroonappels. 
Dan kun je een korte weergave van de film zien, 
het verhaal lezen enz. 

Op 15 – 16 – 17 maart het weekend van NL 
Doet, kan er gestemd worden en we hopen 

natuurlijk dat iedereen gaat stemmen. 
U, begrijpt als……… dan kunnen we met alle 
inwoners nog een paar mooie, extra leuke 
jubileums vieren?!  Dus stem op ons eigen 
mooie dorp! Want daarvoor doen we mee! 
 

St. Dorpshuis. - Plaatselijk Belang - St. 
Zomerfeest 
 

KNOOPPUNT ACTIVITEIT! 
20 maart 2013 

In Dorpshuis “De Heugte” 
Aanvang: 20.00 uur! 

 

Pasen in aantocht, altijd leuk om samen een 
avond creatief bezig te zijn. Iedereen van 
Harte Welkom. Bij het eieren versieren! Eigen 
bijdrage € 3,= inclusief  
een kopje koffie! Wel even tijdig opgeven, in 
verband met het inkopen van de spulletjes. 
Met dank aan de Familie Bouwhuis, Sponsor 
eieren! 

Opgeven kan tot 17 maart a.s. bij: 
             Laura Wielink  tel: 321576 

Aukje Slomp            321533 
Jenny Hekker          321018  
Margo Kraijesteijn  321377 
Roelie Padding         320957 

             Jannie Wielink         858454 
José Post                   321354         

 
PLAATSELIJK BELANG 

Organiseert, op Tweede Paasdag weer een 
Fakkeloptocht naar de Paasbult! 

Meer informatie komt in de nieuwsbrief van 
de Mr. Sieberingschool !                                  

 



 
 

Tienersoos Teenspirit organiseert 

 

Zaterdag 23 maart 

Een spannende, uitdagende, geweldig leuke 

Greppeltocht 
Een greppeltocht is een combinatie  van een dropping en een sportieve puzzeltocht. Je 

loopt in groepjes van een bepaald punt af, terug naar de soos. Onderweg moet je proberen 

niet gezien te worden door de patrouillewagen…. 

  Deelname kost 2 euro p.p. (dat is inclusief versnapering onderweg…….) 
Doe mee!!! 

En schrijf je (uiterlijk 9 maart) in op de inschrijflijst in de tienersoos. 

Let op: soos open vanaf 19.00 uur, we vertrekken om 19.30!!!!!! 

 



Paaseieren 
 
Op 16 maart komt de 
tienersoos Teenspirit langs 
de deuren om chocolade 

paaseieren te verkopen. 
Zorg dat u thuis bent, want zo’n lekkere actie 
wil je niet missen! 

€ 1,-  per zakje    € 5,-  6 zakjes 
 
 
 
 
 

 

 
 

Verloting IJsvereniging 
In maart houdt de IJsvereniging weer een 
verloting, er worden loten aangeboden van 6 

t/m 27 maart, er zijn vele mooie prijzen te 
winnen, dit mede dankzij diverse sponsoren. 

De verloting wordt gehouden om achterstallig 
onderhoud aan de vloer van de kantine te 

kunnen uitvoeren, op een aantal plaatsen is 
deze verrot en zal deels vervangen moeten 

worden. 
De trekking van de verloting zal plaats vinden 

na het paaseieren zoeken op 30 maart.  
 

SPONSOREN VOOR DEZE VERLOTING: 

 
 
 

 
 

Bouwbedrijf Hilberink. Strijker&Strijker, 
adminitsratiekantoor Mol. Maar ook: 

 
Bakkerij Schepers 

Bloemenhuis Padica 
Crewson Multimedia Producties 

Harald Kroezen Bouw 
J.P Carwash 

Kapsalon Priscilla 
Kroezon Zonnewering 

Schonewille Transporten 
 

 

Activiteitenkalender Nw-Balinge 
 

 
 
 

Iedere zaterdag in maart: 
terrein paasvuur open 
(tussen 8.30 – 12.00 uur) 

09 mrt.: OUD PAPIER:  zie ook infopagina! 
13 mrt.: Kinderclub in dorpshuis “de Heugte” 
15 mrt.: NL-DOET 
16 mrt.: NL-DOET 
16 mrt: actie verkoop paaseitjes tienersoos 
16 mrt.: Dansen in dorpshuis “de Heugte” 
23 mrt.: Greppeltocht: organisatie Tienersoos 
27 mrt.: Kinderclub: Pasen. In dorpshuis “de  
               Heugte” 
6-27 mrt: verloting ijsvereniging 
30 mrt.: Paaseieren zoeken bij de ijsbaan,  
               aanvang 13.30 uur (tevens trekking  
               verloting) 
30 mrt.: Bingo in dorpshuis “de Heugte” 
 

APRIL 
 
01 april: paasvuur (met fakkeloptocht) 
06 april: opening ruiterroute 
07 april: MTB-toertocht, startseing 9.30 uur 
10 april: Kinderclub in dorpshuis “de Heugte” 
19 april: jubileum voor leden Plaatselijk 
               Belang 
20 april: Nieuw-Balinge-reünie-II (aanvang 
               18.00 uur). 
 

 
 
 

 
 

 
 

Geef u op! Want.. hoe eerder men zich opgeeft, 
hoe sneller anderen die stap ook zullen zetten. 

Want namen lezen, trekt weer nieuwe 
aanmeldingen. Dus geef je vast op! 

Opgeven kan bij: 
Albert Wielink 321323 albert.wielink@hetnet.nl 
Geke Strijker 321132 geke.strijker@hetnet.nl en 

bij alle andere werkgroepleden, zie *. Tevens 
treft u elders in deze uitgave de lijst met namen 

die zich inmiddels hebben aangemeld! 



Nieuw – Balinge 
Zaterdag 

 18 Mei 
Garage 
Schuur 

Verkoop 
 Van 8.00 tot 12.00 uur 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Opgave  strook  2013 wees er snel bij want er zijn niet zoveel vlaggen meer 

                    Naam________________________________________ 
 

Straat_________________________________________nr________________ 
 

Inleveren bij Jacob Stempher                          kosten deelname €4.00 
                                         Haarweg 36                                            Dan krijgt U een Witte vlag mee, 
                                             Nieuw-Balinge                                                 na afloop de vlag weer inleveren !!!!!!! 
                                                                                                                              



Mededelingen Plaatselijk Belang  
 

 
 
 
 
 
 

 
NL Doet 
We hebben voor verschillende projecten subsidie 
aangevraagd bij NL Doet van het Oranjefonds. 
Voor het plaatsen van een nieuw ooievaarsnest 
en het realiseren van een zwaluwwand is er een 
bedrag beschikbaar gesteld van in totaal €900,-. 
 
Ooievaarsnest 
Zaterdag 16 maart gaan we met behulp van 
vrijwilligers een nieuw ooievaarsnest plaatsen op 
het heideveld tussen de Mantingerweg en het 
weiland van Stegehuis. Omdat het verplaatsen 
van het bestaande nest een lastige klus bleek 
hebben we besloten er een nest bij te plaatsen, 
wat dichter bij het dorp. Nu maar hopen dat de 
ooievaars dit ook kunnen waarderen. 
 
Zwaluwwand 
De zwaluwwand komt er dit voorjaar! De fa. 
Beugel-infra is bereid om tegen kostprijs de 
zwaluwwand aan te leggen. Ook 
Natuurmonumenten draagt haar financiële 
steentje bij zodat de oeverzwaluwen er een 
nieuwe broedplaats bij hebben. De aarden wal zal 
worden gerealiseerd op de hoek 
Hoogeveenseweg-Haarweg, aan de Noord-
Westkant half in het water. 
 
Paasvuur 
Ook dit jaar komt er natuurlijk weer een 
paasvuur. De vergunning is geregeld en alle 
zaterdagen in maart is het hek open van 
s’morgens half 9 tot 12 uur. (alleen op dit tijdstip 
kan er gestort worden) Er is toezicht aanwezig die 
er op toeziet dat er alleen snoeiafval, schoon en 
onbehandeld hout en stro gebracht mag worden. 
Het storten van stobben is niet toegestaan. Het 
aansteken van de paasbult zal traditie getrouw 
weer gedaan worden door de jeugd die d.m.v. 
fakkels het vuur zullen laten ontbranden. Info 
over hoe laat en waar er verzameld moet 
worden, volgt via de nieuwsbrief van school. 
 

Nominatie 
De gemeente Midden-Drenthe is genomineerd 
om wandel gemeente van het jaar in Nederland 
te worden. Er is een wandelroute rond Nieuw 
Balinge uitgekozen om mee te dingen naar deze 
titel. Op de site van wandelkrant.nl: 
http://www.wandelkrant.nl/ kunt u een keuze 
maken uit Ommen, Wassenaar en Nieuw Balinge. 
We lopen achter in de peilingen dus allemaal 
stemmen!!! 
 
100 jaar Plaatselijk Belang 
Vrijdag 19 april gaan we vieren dat onze 
vereniging 100 jaar geleden is opgericht. Houd 
deze datum vrij, de voorbereidingen zijn in volle 
gang. Meer informatie volgt. 
 
Met vriendelijke groet, 
Plaatselijk belang. 
 

 

Ouderwetse kroegavond 
zaterdag 16 maart. 

 
Het leek ons leuk om een ouderwetse 
kroegavond te organi-seren. Geen 
voorgeprogrammeerde avond, maar gewoon 
onder het genot van een drankje wat biljarten of 
kaarten of iets dergelijks. We kwamen op dit idee 
omdat we zelf altijd graag naar de kroeg gingen, 
maar dit  tegenwoordig pas om middernacht 
begint. We roepen dan ook alle voormalige, maar 
ook tegenwoordige kroeggangers op om deze 
avond vrij te houden en gezellig naar het 
dorpshuis te komen. Niet zoals nu gebruikelijk is 
om 23.00 uur, maar gewoon om 21.00 uur. 
 
Met vriendelijke groet, 
Twee voormalige kroeggangers. 
 

 
Keuken van de kantine van SV 
Nieuw-Balinge is elke zaterdag 
open van 14.30 uur tot 18.00 

uur. Ook afhalen c. q. meenemen. 
 

Diverse etenswaren.  Patat, 
hamburger, braadworst, kroket, 
frikandel  etc. 
 



 
Gemeente Midden-Drenthe genomineerd voor 

Wandelgemeente van het jaar 2013 
 
De gemeente Midden-Drenthe is dit jaar door de 
wandelkrant ‘te voet’ uitgekozen om mee te dingen 
naar de titel ‘Wandelgemeente van het Jaar 2013’. 
Met een gevarieerde wandeling in en rondom 
Nieuw-Balinge wil Midden-Drenthe de 
wandelliefhebber laten zien wat ze in huis heeft op 
wandelgebied. 
De gemeente heeft de wandeling rondom Nieuw-
Balinge ingestuurd voor deze verkiezing. Ze heeft 
specifiek voor deze wandeling gekozen omdat dit 
gebied bestaat uit veel verschillende landschappen. 
De wandelaar komt langs vennetjes en dwaalt door 
heidevelden, akkerland en niet vergeten het bos. 
Met gepaste trots laat Midden-Drenthe zien wat ze 
in huis heeft voor de wandelaarliefhebber.  
Rondom Nieuw-Balinge 
De wandelroute is ruim 15 km lang en staat 
beschreven in het boekje ‘Rondom Nieuw-Balinge’. 
Dit boekje is verkrijgbaar bij de TIP kantoren in 
Beilen, Westerbork en Orvelte, bij de 
gemeentewinkels in Smilde, Beilen, Westerbork en 
in het dorpshuis van Nieuw-Balinge.  
Genomineerden 
Midden-Drenthe is naast de gemeente Ommen en 
Wassenaar genomineerd voor deze verkiezing. Deze 
drie gemeenten zijn door wandelkrant ‘te voet’ 
beoordeeld als wandelvriendelijke gemeenten. 
Beoordeling 
Redacteuren van wandelkrant hebben in de 
afgelopen periode de wandelingen van de drie 
genomineerde gemeenten gelopen en beoordeeld. 
Daarbij is onder meer gekeken naar het percentage 
onverharde paden, rustpunten, horeca onderweg, 
afwisseling in het landschap, exclusiviteit voor de 
wandelaar, bereikbaarheid en informatie.  
Meestemmen 
De beoordelingen en een fotocollage van de 
genomineerde wandelingen verschijnen in de 
eerstvolgende editie van de wandelkrant. Iedereen 
kan tot en met 7 april 2013 via www.wandelkrant.nl 
een stem uitbrengen op zijn of haar favoriete 
wandelgemeente. Zowel de stem van de bezoeker 
van deze website als de redactie bepaalt uiteindelijk 
welke gemeente zich ‘Wandelgemeente van het 
jaar 2013’ mag noemen.  
Toeristische en culturele sector vinden elkaar 
in Midden-Drenthe 

Dat de werelden van de toeristische en 
culturele sector prima samen gaan, wordt in 
Midden-Drenthe bewezen. In maart en april 
worden vijf activiteiten georganiseerd waarbij 
de bezoeker en de bewonder tegelijkertijd 
kunnen genieten van een diner en cultuur. De 
Drentse Hooglanden Cultuurdagen zijn 
geboren! Zes horecagelegenheden in Midden-
Drenthe trakteren binnenkort de etende gast 
op kunstenaars op het gebied van poëzie, 
toneel en de schilderkunst. Die 
horecaondernemers en kunstenaars hebben de 
afgelopen weken om tafel gezeten om iets 
ludieks te verzinnen. Naast lekker eten wordt 
in de restaurants ook smakelijke kunst 
geserveerd. Dit houdt in: kijken naar toneel, 
luisteren naar een gedicht en muziek of zelf 
kunst maken tussen de verschillende gangen 
door. Voor wie cultureel vermaakt wil worden 
in een restaurant zijn de Drentse Hooglanden 
Cultuurdagen bij uitstek geschikt. 
 
Programma 
Zaterdag 2 maart: Roel Reijntjes Happen en 
Stappen, Beilen 
Zondag 3 maart: Dichter op je Bord, Smilde 
Zondag 17 maart: Kunstenaar als Topchef, 
Westerbork en Elp 
Zondag 24 april: 3-gangen toneel, Elp, 
Zwiggelte en Hooghalen 
Zondag 28 april: Tussen Kunst & Koken, Elp 
Het volledige programma is te vinden op: 
www.drentsehooglanden.nl. Vooraf 
aanmelden is noodzakelijk. 
 
Rol gemeente 
De gemeente Midden-Drenthe heeft in 
november vorig jaar een netwerkbijeenkomst 
georganiseerd voor culture 
stichtingen/verenigingen en toeristische 
ondernemers. Wethouder Henk van Hooft:  
“Doel van de bijeenkomst was culturele 
activiteiten te verbinden met de recreatieve en 
toeristische sector. Een eerste stap in die 
richting is gezet. Er zijn vijf verschillende 
evenementen ontstaan waar bezoekers maar 
ook onze eigen inwoners van kunnen 
genieten”. De gemeente heeft de afgelopen 
tijd een stimulerende rol vervuld. Ze wil 
hiermee bereiken dat beide sectoren de 
handschoen in de toekomst gezamenlijk 
oppakken zodat De Drentse Hooglanden 
Cultuurdagen een terugkerend evenement 
wordt.  



Dorcas-werkgroep Noordscheschut/Nieuweroord  
in actie voor een veilige leefomgeving voor 
kinderen… 

 
In de week van 8 april tot en met 13 april (en/of 
zaterdag 6 april) 2013 houdt de Dorcas-
werkgroep in Noordscheschut, Nieuweroord en 
Nieuw Balinge een droge worstenactie voor 
hulporganisatie Dorcas. 
De opbrengst is bestemd voor sector Kinderzorg 
en Ontwikkeling. 

 
In ontwikkelingslanden is naar school gaan, 
schoon water hebben of naar de dokter kunnen, 
niet zoals bij ons de normaalste zaak van de 
wereld. Dorcas wil kinderen een veilige 
leefomgeving bieden waarin ze zich zodanig 
ontwikkelen dat ze in staat zijn om voor zichzelf 
te zorgen als ze eenmaal volwassen zijn. We doen 
dit bijvoorbeeld door naschoolse opvang, 
psychosociale hulp of trainingen over hygiëne. 

 
Helpt u ons mee om de actie tot een succes te 
maken? Wilt u geen worst maar wel geven voor 
het goede doel? Een gift is heel erg welkom.  Dit 
kan op  rek.nr. 7132544 t.n.v.  Werkgroep Dorcas, 
v.d. Sluisweg 1 Noordscheschut. 

 
Dorcas is een internationale hulporganisatie die 
in achttien landen in Oost-Europa en Afrika 185 
projecten van lokale partnerorganisaties 
ondersteunt. Dorcas helpt de allerarmsten in de 
wereld, ongeacht ras, religie, geslacht of politieke 
overtuiging. In Nederland zijn tienduizenden 
vrijwilligers, ondernemers en giftengevers bij 
Dorcas betrokken. Meer informatie: 
www.dorcas.nl of tel. 0228 595900. 
 
 

 
 

 
 
Verassing voor Groep 7/8  
Meester Sieberingschool 
 
Het is dinsdagmiddag 12 februari 2013 en dan 
moet je gewoon om 13.15 uur weer in de klas  
van je school zitten. Maar vandaag staat groep 7 
en 8 van de basisschool Meester Siebering een 

leuke verassing te wachten. Voor 12 november 
2012 heeft Romy Oelen haar kleurplaat van een 
dansende (H) enkie ingeleverd. Ze heeft er echt 
haar best op gedaan, het  
hoofd beplakt met wol als haar, 3d kleding en 
met leuke stickers is het een mooi geheel 
geworden. 
 
En dat vond de jury ook, want ze wint hiermee de 
eerste prijs een dansclinic voor al haar 
klasgenoten. 
 

 
 
 Martin Djababoe  van Dansschool Xtraordinary 
uit Hoogeveen stapt de Gymzaal binnen en 
verteld dat hij les komt geven in streetdance en 
hip hop. Met een luide schreeuw wordt hij 
welkom geheten. Met lachende gezichten staan 
ze binnen een kwartier al stoer te dansen op 
vrolijke muziek. Je ziet ze genieten, en dat gaat zo 
nog wel een poosje door.  
Leuke verassing voor de klas! 
 

 
 
Met dank aan Romy Oelen die het winnende 
exemplaar zo mooi heeft gemaakt!



Opening jeugdsoos Broekzz 
 

Zaterdag 9 maart is het zover, dan wordt onze 
nieuwe jeugdsoos officieel geopend ! 
De ruimte van de oude soos werd te klein, dus 
mochten we naar de ruimte tegenover.  We 
hebben met elkaar de ruimte opgepimpt en deze 
is erg mooi geworden.  Natuurlijk willen we 
iedereen de mogelijkheid geven om onze nieuwe 
ruimte te bewonderen.    
Wij Broekzz (jeugd 12 t/m 16 jaar) zijn om de 
zaterdag te vinden in de soos.  We draaien om de 
beurt bardienst (alcoholvrij) en een ouder heeft 
achterwacht.   De avond brengen we door om 
gezellig met elkaar te kletsen, dansen, een film te 
kijken, chips te eten of gewoon lekker te niksen.  
We organiseren ook activiteiten, nodigen groep 8 
soms uit en doen mee aan activiteiten in de 
omgeving. In december hebben we met het futsel 
toernooi (zaalvoetbal) meegedaan en de Fair-Play 
beker gewonnen. Komt dus allen op zaterdag 9 
maart naar het Broekhoes in Balinge !! 
 
 Opening jeugdsoos Broekzz          
Officiële gedeelte is van 19:00 – 20:00 
     Daarna disco o.l.v. Disco J.W.     voor jong en 
oud (tot 00:30) 
 
Tot 9 maart, Groetjes Broekzz 
 

 
REUNIE “’t Hokkie”Tiendeveen. 

 
Hallo oud ‘t Hokkie gangers , 9 April 1988 is het 
25 jaar geleden dat voor de laatste keer het ’t 
Hokkie open was. 
Wij willen dit niet ongemerkt voorbij laten gaan 
en willen op Zaterdag 13 April van 20.30 tot 00.30 
uur een reünie houden voor iedereen die 
regelmatig in ‘t Hokkie kwam, natuurlijk mag je 
huidige vriend(in), man of vrouw ook mee 
komen. Je kunt je aanmelden tot 31 Maart op 
thokkiereunie@hotmail.nl kosten (all in) zijn 20 
euro pp en dit moet direct bij opgave 
overgemaakt worden op rekening nummer 
3290173917 ten name van L.van Goor met 
vermelding van naam en adres. 
Heb je nog oude foto’s die wij mogen gebruiken 
stuur deze dan mee bij het opgeven. Ook willen 
we graag weten wat jullie favoriete nummer 
van/in die tijd was zodat er een top 50 
samengesteld kan worden.  

 
Op www.mfctiendeveen.nl komt een link waar je 
kunt zien wie zich al opgegeven heeft. 
Geef het door,geef het door. Oude tijden 
herleven Zaterdag 13 April 20.30 uur tot 00.30 
uur in het dorpshuis in Tiendeveen. We maken er 
iets ouderwets leuks van. 
______________________________________ 
 

De handen uit de mouwen met  

 

Meld je aan als vrijwilliger voor NL Doet, de 
grootste landelijke vrijwilligersactie van het 
Oranjefonds, en steek op 15 en 16 maart 2013 de 
handen uit de mouwen.  
In Midden-Drenthe staan maar liefst (stand per 6-
2-2013) 42 klussen op de website van NL Doet. Zo 
wordt de laatste hand gelegd in en om het 
nieuwe Mummelhuus in Klatering. En wat te 
denken van een “visserijactiviteit” samen met 
bewoners van De Altingerhof. 
Landelijk staat de teller op 7493 klussen. Veel 
werk aan de winkel dus. De landelijke 
wervingscampagne op radio, t.v. en in de krant is 
gestart. Samen met uw vrienden, collega’s of 
sportclub kunt u zich aanmelden voor een klus. 
Meedoen met een groep levert niet alleen veel 
gezelligheid op, maar u kunt hiermee ook laten 
zien dat uw organisatie of club zich inzet voor een 
leefbare samenleving. Maar ook alleen kunt u 
zich inzetten. Zoekt u contact in de buurt dan is 
NL Doet hiervoor een mooie gelegenheid. 
Hoe doet u mee? 
U kunt zich via www.nldoet.nl aanmelden voor de 
klussen die allerlei organisaties hebben 
aangemeld. U ziet hier voor welke klussen bij u in 
de buurt nog vrijwilligers worden gezocht. 
Aanmelden kan heel eenvoudig via een formulier 
dat u vindt bij de klus die u wilt gaan doen. U 
kiest zelf de activiteit uit die het beste bij u past.  
Vrijwilligers zijn het kloppend hart van vele 
sociale initiatieven. Het Oranje Fonds laat met NL 
DOET zien hoe belangrijk actieve burgers voor de 
samenleving zijn. Daarnaast draagt NL DOET bij 
aan een goed imago van het vrijwilligerswerk.  
Heeft u vragen, neem dan contact op met 
Meedoen Midden-Drenthe: Clarine de Haan, 
consulente, 0593-524007 
info@meedoenmiddendrenthe.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  
 

 
Preekrooster 2013 Herv. Kerk te Nw-Balinge 
10-03: 10.00 u. ds. T.E.van Spanje (Epe) 
 15.00 u. ds. M.Noorderijk 
13-03:  Woensdag (biddag) 

19.30 u. ds. M.Noorderijk 
17-03: 10.00 u.ds. G.H.Koppelman (Wapenveld) 
 15.00 u. ds. B.J.van Assen (Oude Pekela) 
29-03: Goede Vrijdag 
 14.00 u. ds. M.Noorderijk 
 19.30 u. ds. C.van Sliedregt (Nunspeet) 
31-03: 1e Paasdag 
 10.00 u. ds. J.Veldhuizen (Putten) 
 15.00 u. ds. M.Noorderijk 
01-04: 2e Paasdag 
 10.00 u. zangdienst: ds. M.Noorderijk 
07-04: 10.00 u. kand. J.A.A.Geerts (Heiligerlee) 
 19.00 u. ds. R.W.van Mourik (Elburg) 
 

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

 
Preekrooster 2013  Chr.Geref.Kerk  Nw-Balinge 
10-03: 09.30 + 14.30 u.: ds. J.van Amstel 

13-03: Woensdag (biddag) 
14.00 + 19.30 u.: ds. A. van de Weerd 

17-03: 09.30 + 14.30 u.: ds. L.W.van der Meij 
24-04: 09.30 + 14.30 u.: kand. M.Bot 
29-03: Goede Vrijdag 
 09.30 u. ds. H.de Graag 
31-03: 1e Paasdag 
 09.30 + 14.30 u.: ds. H.de Graag 
01-04: 2e Paasdag 
 09.30 u. : ds. A.van de Weerd 
07-04: 09.30 + 14.30 u.: ds. J.P.Boiten 

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 9 maart 2013. Daarna 
weer op 11 mei 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: 
06 mrt.: GRIJS 



13 mrt.: GROEN 
20 mrt.:  GRIJS 
27 mrt.: GROEN 
03 april: GRIJS 
Ophalen grof vuil kan tegen betaling en op afspraak: 

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 
Uitvaartverzorgster: mevr. E.Otten 
Penningmeester/Ledenadministratie:  
dhr. H.Mulderij 
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  

…………………………………………..... 
Trombosedienst. 
Iedere dinsdagmorgen in dorpshuis  De ‘Heugte’ 
van 10:15 uur tot de laatste cliënt. 
....................................................... 
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. 
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. 
……………………………………………………. 
OBS Meester Sieberingschool  
Haarweg 27 - Tel: 0528-321355  
e-mail: meester.sieberingschool@hetnet.nl   
 

Schoolfonds 
Het Schoolfonds van de meester Sieberingschool 
in Nieuw-Balinge, is opgericht op 6 september 

1979. 
De leden van het schoolfonds zijn 
mensen die de meester 
Sieberingschool een warm hart 
toedragen en daarom jaarlijks een 
financiële bijdrage geven die ten 
goede komt aan de leerlingen. In 

september/oktober wordt de jaarlijkse bijdrage 
opgehaald bij de leden. 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 

 
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 

 handicap en chronisch zieken 

 hulp oproep systeem 

 vrijwillige hulpverlening bij u thuis 

 enz enz. 
kunt u iedere dinsdagochtend van 10.00 – 10.30 uur, 
terecht bij: 
‘Het Knooppunt’ 
Dorpshuis de ‘Heugte’ 
Ingang Robertusweg 5 
Tel: zorgloket Nw-balinge 0528-321990   
Buiten het spreekuur 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 
 

 
“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 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. 
…………………………………………………… 
 
Dorpshuis de ‘Heugte’ Tel.: -321300 
Maandag   19.00-23.00 café 



Dinsdag   09.00-12.00 café 
Woensdag   09.00-12.00 café 
   13.00-16.00 café 
   19.00-23.00 café 
Donderdag   19.00-23.00 café 
Vrijdag   16.00-20.00 café 
   16.30-19.00 keuken 
Zaterdag   22.00-01.30 café 
met Bingo:   20.30-23.30 keuken 
Zondag   10.00-21.00 café 
   17.00-19.30 keuken 
Eten kan telefonisch besteld worden. 

**** 
* 55 + Gym, elke Dinsdagmorgen van 9.15 uur tot 10.00 
uur! 
*Koersbal, elke woensdagmorgen van 9.30 uur tot 11.30 
uur! 
*Nieuwe leden van harte welkom. 
Interesse? Loop gewoon een keertje binnen. 

……………………………………………………… 
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 

 

 
Jeugd en Tienersoos 
Vrijdagavond: jeugdsoos (va. 16 jaar en ouder) 
                         vanaf: 21.00u. tot 24.00 0u. 
Zaterdagavond: tienersoos (va Basisschool tot  
                         16 jaar) 
                         vanaf: 20.00u. tot 23.00u.  
                        er wordt géén alcohol geschonken!! 
 

 
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 Halte 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 Halte 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 en fietsen en kabel. 
 

     A.Hekker, Haarweg 91, 
Nieuw-Balinge 

Tel: 0528-321384 
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