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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.) 

mailto:geke.strijker@hetnet.nl


O K T O B E R 

 
De oeverzwaluw. Informatie hierover in deze uitgave van Kontakt! 

 

 

VAN  DE  REDACTIE 

Herfst; windstille dagen, grijs en kil door hardnekkige mist, strakblauwe luchten met veel zon en 
vogelgeluiden, kleurenpracht van herfstbladeren, vormenrijkdom van vruchten en zaden, bizarre 
creaties in de paddenstoelenwereld, ragfijne draden van herfstspinnetjes. dreigende 
onweersbuien en hevige herfststormen, kortom, een seizoen vol verassingen en genoeg te doen. 
gelukkig ook weer voor de oeverzwaluw! Een prachtige oeverwal is voor de kleine vriend gemaakt 
in ons dorp. Zie ook deze uitgave van Kontakt. wat nog meer. O.a.: 

 Wilt u zich aanmelden voor Burgernet? Dan kunt u in deze uitgave meer info lezen. 

 De gezamenlijke kerken hebben op 31 oktober a.a. een herdenkingsavond Reformatie 
gepland. Lees er meer over in deze editie. 

 Dorpshuis ‘de Heugte’ is aanwezig met een aankondiging. 

 Toneelvereniging V.D.O. vertelt osn het een en ander. 

 De tienersoos is aanwezig met informatie en aankondigingen. 

  Plaatselijk Belang de Vooruitgang is weer aanwezig met een paar artikelen. 

 De mr Sieberingschool is paraat met een verslag en leuke foto’s. 

 En wat we geknipt voor Kontakt vonden, kunt u ook zien in deze oktoberuitgave. 

 Wilt u meedoen aan het pokertoernooi dan moet u 9 november daarvoor vrij houden. 
 

En zoals altijd, nog heel veel meer. Veel plezier met het lezen van Kontakt oktober! 
 



 
 
 

   De oeverzwaluw is de kleinste zwaluw (12 cm) die 
in Nederland voorkomt: chocola bruin van boven, 
wit van onder met over de borst een bruine band. 
De staart is licht gevorkt. Hij maakt een droog, 
raspend geluid. Net als de gierzwaluw, de 
boerenzwaluw en de huiszwaluw overwintert de 
oeverzwaluw in Afrika. Ook de oeverzwaluw is een 
koloniebroeder. 
 
Zijn broedgebied moet aan twee belangrijke 
voorwaarden voldoen: 

1. Er moet een kale, zanderige of leemachtige 
steile wand zijn, waarin ze met hun pootjes 
hun nestholte uitgraven. 

2. Er moeten veel insecten rondvliegen. 
Veel van de oorspronkelijke rivier – en beekoevers waren hét terrein voor oeverzwaluwen. Door menselijk 
ingrijpen zijn veel van die oevers verloren gegaan. 
Tegenwoordig worden door de mens gemaakte steile zand - of leemwanden, bijvoorbeeld op 
bouwterreinen, door de oeverzwaluwen als nestplaats gebruikt. Dit zijn vaak gevaarlijke plaatsen, de 
bouwbedrijven zouden de zwaluwen niet mogen verstoren als ze eenmaal met het nestelen bezig zijn, de 
praktijk is nogal eens anders. 
 
En wat als de oeverzwaluwen het jaar erop terugkeren?  
De bouwplaats totaal veranderd en geen steile wand meer te vinden. De oeverzwaluw wordt hierdoor 
gedwongen om steeds weer nieuwe geschikte nestplaatsen (lees steile wanden ) te zoeken. 
De nestgangen zijn 60 – 90 cm diep en eindigen in de nestkamer die bekleed wordt met veertjes en 
plantendeeltjes. Er worden 4 à 5 witte eitjes gelegd die door beide ouders worden uitgebroed. Na 12 – 16 
dagen worden de jongen geboren. Naarmate ze ouder worden komen ze de ouders tegemoet in de 
nestpijp om om eten te bedelen. Vliegende insecten die boven rivieren, poelen en ondiepe meren vliegen 
vormen de hoofdmaaltijd. 
 
Hoe kunnen we de oeverzwaluwen helpen? 
Op plaatsen waar geschikte broedgelegenheid ontbreekt worden kunstmatige oeverwallen aan gelegd. De 
meeste kans dat de zwaluwen de wand accepteren is als zo’n wand 
nabij een al dan niet verdwenen bestaande broedplaats wordt 
aangelegd. 
Er zijn momenteel zo’n 30 van deze kunstwanden in Nederland. 
Sommige flink bevolkt, andere schijnbaar nog niet ontdekt. 
Om de oeverzwaluwen van de Rode Lijst te kunnen afvoeren zullen 
er in de toekomst nog veel van deze wanden aangelegd moeten 
worden. Elk bewoond nestgat herbergt 4 of 5 jonge 
oeverzwaluwen. 
                                                                                                                          Jonge oeverzwaluwen 

Nestgelegenheid voor Oeverzwaluwen 
Het meeste baat heeft de oeverzwaluw, zoals eerder gezegd,  bij het herstel van de natuurlijkheid van 
beken en rivieren. De zandige steile hellingen, die daarmee terug keren vormen hét biotoop van de 
oeverzwaluw. De mens kan een ‘natuurlijke’ oeverwand aanleggen. Het is van belang dat elk jaar voor de 
oeverzwaluwen terug keren uit Afrika de wand weer steil wordt afgestoken. Ook in Nieuw-Balinge is 
onlangs een oeverwal aangelegd. Lees meer hierover elders in deze uitgave van Kontakt. 





(bron: www.rtvdrenthe.nl)  

 
Albert Wielink bij de zandrug 
 
NIEUW-BALINGE - Nieuw-Balinge heeft een 
nieuwe zandrug voor de oeverzwaluw.  
Daarbij hebben Plaatselijk Belang, 
Natuurmonumenten en bedrijfsleven 
samengewerkt. Vier jaar geleden lag er bij het 
dorp een zandwal langs de Hoogeveenseweg. 
Daarin nestelden oeverzwaluwen. Maar het zand 
is gebruikt voor wegenaanleg.  
Op dringend verzoek van Nieuw-Balingers is er nu 
een nieuwe zandrug aangelegd, speciaal voor de 
oeverzwaluw.  
 

 
 
 
 

Beste dorpsgenoten, 
 
Via deze weg willen wij jullie het volgende te 
kennen geven: 
Vanaf heden draait het dorpshuis weer de 
gewone tijden op de Zondag middag/avond. Na 
een pilot te hebben gedraaid van 1 jaar continu 
open zijn op de Zondagen, hebben wij onze 
conclusies getrokken. Zowel de vrijwilligers op de 
Zondag, als de bestuurders van het dagelijkse 
bestuur waren unaniem er over eens dat het 
kostenplaatje hoger was dan het inkomsten 
plaatje, kortweg: het kan niet uit! Vanaf nu zullen 
dus op de Zondag weer de oude tijden terug 
keren en wel: 
– vanaf 16.30 uur café geopend, en vanaf 17.00 
uur is de keuken geopend. 
– om 19.30 sluit de keuken en om 21.00 uur sluit 

het café haar deuren. 
 
Wij hopen op uw begrip in deze, en tot ziens 
namens het dagelijkse bestuur dorpshuis De 
Heugte, 
 
Richard vd Bosse. 
 

 
 
Herdenkingsavond Reformatie 31 oktober 

De datum 31 oktober is binnen de protestantse 
kerken onlosmakelijk verbonden met de naam dr. 
Maarten Luther. In het jaar 1517 heeft hij op de 
deur van de kerk in Wittenberg 95 stellingen 
opgehangen waarin hij aangaf hoever de kerk in 
zijn tijd bij de Bijbel vandaan was gedwaald. Dat is 
het begin geweest van de Reformatie, een 
terugkeer naar de werkelijke boodschap van de 
Bijbel: door het geloof in de Heere Jezus Christus 
alleen, door genade alleen, door het Woord van 
God alleen.  
Het is al jaren de gewoonte om daar op 31 
oktober bij stil te staan. Ook dit jaar willen de 
beide plaatselijke kerken, de Hervormde 
Gemeente en de Christelijke Gereformeerde 
Kerk, samen een herdenkingsavond beleggen. De 
opening is door stud. T. Wijnsma en ds. J.N. 
Zuijderduijn hoopt te spreken. U wordt allen van 
harte uitgenodigd om deze avond aanwezig te 
zijn! 
De zgn. Reformatieherdenking wordt gehouden 
in het gebouw van de Chr. Ger. Kerk, Verlengde 
Middenraai 97. Aanvang 19.30 uur. Voor meer 
informatie: 0528 – 321438 

 

Goed tehuis gezocht  
 

Wie heeft er plek voor onze ezeltjes of een of 
twee ervan, wij zijn verhuisd 
en hebben er geen plek meer 
voor en Bernard houdt alleen 
van koeien, en van Marjan 
natuurlijk. 
Jan en Rina Stegehuis tel 
354905 
  
ps Op 15 november is er een open dag op de 
nieuwe boerderij aan de Noorderweg nader 
bericht volgt. 

http://www.rtvdrenthe.nl/


 

MEESTER SIEBERINGSCHOOL 

 

Kinderboekenweek 2013: klaar voor de 
start ! 2 t/m 13 oktober 2013. 

De voorbereidingen zijn in volle gang. 
 

*Uitnodiging : 
 
De Meester Sieberingschool nodigt u uit om te 
komen kijken (en kopen) bij een boekenkraam 
tijdens de afsluitdag van de kinderboekenweek.  
Op vrijdag 11 oktober vanaf 11 uur bent u van 
harte welkom in de school, iedereen is welkom 
om hier te komen kijken en natuurlijk een boek, 
of boeken te komen kopen. 
Omdat het de Kinderboekenweek is zijn er 
diverse leuke aanbiedingen te vinden. 
 
We hopen dat u komt! 
 

 

Natuurmonumenten gaat 

boswerkzaamheden uitvoeren op en 
rondom munitiedepot. 
Dunnen van naaldhout en bevorderen 
loofhout. De Bosgroep is al met een 
deel van het werk gestart. 
Door de werkzaamheden kunnen op 
wegen en paden tijdelijk overlast 
ontstaan, daarvoor ons excuus. 
 

Na het werk worden eventuele beschadigingen 
aan de zandwegen weer hersteld. 
Voor vragen over de werkzaamheden kunnen 
mensen bellen met boswachter Willem Borjeson 
op 0521591296 

* * * * 
Natuurmonumenten werkt samen met SBB en St 
HDL aan het opheffen van de nulstand voor grote 
wilde dieren, waaronder edelhert en wild zwijn. 
Via de Robuuste verbindingszones kunnen deze 
dieren naar Drenthe, nu de meeste 
natuurbruggen een voor een open gaan.  Onze 
provincie Drenthe heeft al uitgesproken dat grote 
wilde dieren welkom zijn en daarvoor maken 
onze beleidsmakers nu plannen. De vraag is wat 

we deze dieren gaan bieden en hoe dat samen 
gaat met de overige functies van ons land? Via 
de landelijke enquête proberen we daar achter te 
komen. Vandaar dat we u uitnodigen de 
grootwild enquête in te vullen via: 
http://www.natuurmonumenten.nl/groot-wild-enquete 

en uw mening hierover kenbaar te maken. 
 

 

Woon Zorg Centrum ‘t Derkshoes  in 
Westerbork  Zoekt vrijwilligers  

 

Bent u op zoek naar een zinvolle invulling van uw 
vrije tijd? Wilt u iets betekenen voor anderen? Is 
het vrijwilligerswerk voor de bewoners van ’t 
Derkshoes dan iets voor u ? 

 

‘t Derkshoes zoekt: vrijwilligers voor de meer-
zorggroep ‘de Heerd’ die helpen met: koffie/thee 
schenken op de huiskamer,  de krant lezen, een 
spelletje doen en helpen bij de maaltijd, in 
samenwerking met een zieken-verzorgende. Ook 
op andere afdelingen zijn vrijwilligers nodig. 
’t Derkshoes biedt:  

o een gezellige werkomgeving 
o professionele begeleiding 
o sociale contacten met bewoners 

en vrijwilligers 
o verzekering 

Kom eens met ons praten  want misschien 
hebben wij  wat u zoekt en hebt u wat wij zoeken. 
 

Aaltje Kerssies, coach vrijwilligers 
tel. 0593 333366     email: 
aaltje.kerssies@derkshoes.nl 

 

Vrijwillige bijdrage Kontakt 
 Een jaar is zo weer voorbij, wat 
vliegt de tijd! Want het is 
alweer bijna een jaar geleden 
dat we bij u zijn geweest voor 
een donatie voor Kontakt. 

Binnenkort komen we weer bij u aan de deur om 
te vragen voor een financiële ondersteuning voor 
ons dorpsblad.  
Een aantal vrijwilligers hebben wij bereid 
gevonden om in week 44, van maandag 28 
oktober t/m zaterdag 2 november bij u langs te 
komen. Ook nu hopen wij weer op uw financiële 
bijdrage om zo gezamenlijk Kontakt in stand te 
houden! Vr. gr. redactie Kontakt. 

http://www.natuurmonumenten.nl/groot-wild-enquete
mailto:aaltje.kerssies@derkshoes.nl


 
 

Vriendendag 2013. 
Gisteren zijn wij met alle kinderen van de 
meester Sieberingschool naar de vriendendag in 
Beilen geweest. Om half negen vertrokken alle 
auto’s naar het Terhorsterstrand. 
Daar aangekomen hebben de kinderen van groep 
3 t/m 8 allemaal verschillende spellen gedaan. 
Het water was hierbij erg belangrijk. 
De kinderen van groep 1/2 hebben heerlijk in het 
water gespeeld. Ook hebben de kinderen een 
speurtocht gedaan met allemaal leuke 
opdrachten onderweg. Het weer was erg goed en 
we kunnen dan ook wel spreken van een 
geslaagde dag. We willen dan ook iedereen een 
aantal foto’s van deze gezellige dag laten zien. 
 

 
Een van de opdrachten was om met bamboe en 
elastieken een bouwwerk te bouwen. 
 

 
Heerlijk in het water spelen. 

 

Het opvangen van een blikje vol water was nog 
niet zo makkelijk, maar wel leuk! 
 

 
Een moeilijke opdracht tijdens de speurtocht was 
het lopen met een lepel en een klein balletje. 
Onze toppers van groep 1 en 2 deden dit 
fantastisch. 
 

 
Ter afsluiting van deze geweldige dag, was er nog 
een wedstrijdje welke groep het snelste een 
meester of juf naar de overkant kon trekken. Alle 
kinderen hebben hier heel goed bij geholpen. 
 
We kunnen wel stellen dat dit een leuke, 
geslaagde dag was en dat, ook volgens meester 
Frank, we nu allemaal vrienden van elkaar zijn. 
 

* * * * 

Nieuw Balinge schoon 
 
Nieuw Balinge is weer 
helemaal vrij van 
zwerfafval. De kinderen van 
de Meester Sieberingschool 
hebben onder begeleiding 
van leerkrachten en ouders 
het zwerfafval opgeruimd. 
De gemeente heeft  
gezorgd voor de benodigde 
spullen, zoals vuilniszakken, 
vuil ‘knijpers’ enz. 

Plaatselijk belang gaf de kinderen na afloop een 
kleine welverdiende versnapering. 
 



 
 
 
 
 
 
Enkele leden van Toneel vereniging VDO spraken 
tijdens de Culturele uitdag gekleed als militair de 
gasten aan om wat op te schrijven over deze dag!  

Hieronder een aantal opmerkingen van de 
bezoekers! 

 

Prachtig om hier rond te lopen, biedt veel 
perspectief. Vleermuizen bunker echt grappig! 
 

Leuk om een binnen die poorten te kijken. Heb 
me vaak afgevraagd als ik er langs reed: wat 
zit er achter deze hekken?  
 

Prachtig al die vrijwilligers die zoveel 
informatie geven! 
 

Parkeren kan beter! Helemaal mee eens 
meneer maar zoveel bezoekers was een 
droom die werkelijkheid werd! 
 

Terrein onbekend voor ons, maar super veel 
leuke optredens! We hebben genoten! 
 

Zeker voor herhaling Vatbaar! 
 

Ik vond de SURVIVALBAAN geweldig mooi! 
 

Veel bezoekers erg de moeite waard. Mooie 
optredens veel informatie en veel oud 
bekenden gesproken. Heel mooie middag 
gehad! 
 

GRANDIOOS goed opgezet! 
 

Leuk en apart dat je nu in een “verboden 
gebied” mag lopen, gezellig en veel 
verscheidenheid aan muziek! 
 

Het was een hele verassing wat ik aantrof! 
Goed initiatief! Prachtig terrein voor herhaling 
vatbaar maar dan zonder die regen,jakkes! 
 

Apart gevoel hier te mogen rondlopen, was 
bijna 50 jaar verboden terrein. 
Heb mij jaren afgevraagd hoe het eruit zou 
zien,nou weet ik dat. Goed gevoel! 

 

Mooi complex, indrukwekkend. 
 

Leuke middag mag wat vaker in het jaar. 
Graag iets meer exploitatie mogelijkheden. 
 

Leuke middag, had graag iets meer van 
vroeger willen zien hoe het hier ging? 
 

Grandioos georganiseerd! Onverwacht, zoveel 
bezoekers met zoveel regen! Geweldig 
genoten. Complimenten aan de organisatie en 
MANN! 
 

 

WORKSHOPS Jeugd door 
VDO 
 

Toneelvereniging V.D.O.  had 
in de maand september twee Toneellessen 
geregeld voor kinderen vanaf 9 jaar en vanaf de 
basis. Vanaf de basis is niet door gegaan, er was 
geen opgave, maar wellicht had dat te maken 
met andere hobby’s op  hetzelfde tijdstip?  Vanaf 
9 jaar is wel doorgegaan en de opkomst was maar 
liefst 16 kinderen. 
Minou Otten deed het geweldig en de meeste 
kinderen vonden het super! 
4 jongens haakten na een kwartiertje af, alle 
anderen deden vol overtuiging mee en na een 
uurtje samen doen, was de conclusie dat er veel 
talent in deze groep kinderen zit! 
Ze willen ook wel echt toneel gaan spelen, maar 
dan blijkt ook weer meteen, dat het bijna 
onmogelijk is iedereen op een bepaald dagdeel 
bij elkaar te krijgen? 
Het VDO bestuur zal zich er binnenkort over 
beraden en kijken of we toch iets kunnen gaan 
doen met de jeugd. 
Want het spreekwoord is ook hier: Wie de jeugd 
heeft, heeft de toekomst! 
Wordt vervolgd! 
 

Verder nodigen wij u allen weer van harte uit,te 
komen genieten van het volwassen toneel welke 

op 9 november en 15 november 2013 

weer uitvoering geeft aan een gezellig blijspel. 
Ook deze keer weer zeer geschikt voor het hele 
gezin! 
Wij hopen u allen te mogen begroeten! 
 
Tot ziens bestuur VDO 



 

 

Nu het winterseizoen weer aanbreekt , gaan we weer beginnen met 

klaverjassen bij de IJsvereniging . 

Hier onder een overzicht van de datums waar op we klaverjassen. 

      2013               2014 

4 oktober   10 januari 

18 oktober   24 januari 

  1 november    7 februari  

15 november   21 februari 

29 november     7 maart 

13 december   21 maart 

27 december 

We beginnen deze avonden om 20.00 uur,en hopen een aantal gezellige 

avonden te hebben , inleg €.3.50 

locatie : kantine bij de ijsbaan. 

Er zijn weer vele leuke prijzen te winnen. 

Groeten van het bestuur van de IJsvereniging Nieuw –Balinge. 

 



 
 

 
 
 
 
De afgelopen periode was er een 24 uurs 
viswedstrijd bij de ijsbaan , 21 deelnemers 
hadden zich aangemeld om hier aan mee te 
doen,in twee categorieën , Karpervissen en vissen 
met de vaste hengel. 
Gezien de reacties van de deelnemers en de 
ouders is dit wel voor herhaling vatbaar. 
We zijn zaterdag om 15.00 u begonnen en zondag 
om 13.00 u geëindigd,de karper vissers hadden 
geen geluk deze dag want er werden geen 
karpers gevangen ,wel vingen ze Brasem, Voorn 
en Blei. 
De groep die met de vaste stok viste had meer 
geluk ,gezien de vangst deze 24 uurs visdag. 
 
De prijswinnaars zijn bij de karpervissers:    
Eerste Teun Moret 175 cm 
Tweede Jari Jager 44 cm 
 
De prijswinnaars bij de vaste stok hengelaars: 
Eerste Saskia Koekoek 3110 gram 
Tweede Robin Wobben 2680 gram 
De organisatie was in handen van: Visvereniging 
"De Ruisvoorn en de ÏJsverening 
 
De schaatstraining is weer begonnen ,er word 
getraind bij de bewegingstuin en bij de 
ijsbaan,vanaf 16 oktober word er getraind op de 
kunstijsbaan in Assen,we vertrekken om 
19.15.uur van dorpshuis De Heugte de training 
word als vanouds gegeven door Joop ten Caat 
 
in de zomermaanden   is er door het bestuur en 
een aantal vrijwilligers weer een aantal klussen 
aangepakt bij de ijsbaan, zo zijn we bezig het 
interieur te schilderen en er is een begin gemaakt 
met het opknappen van de lichtmasten,ook 
zullen er nieuwe kabels gelegd worden om de 
baan verlichting van uit de kantine te in/uit 
schakelen,op 6-oktober gaan we de masten 
schilderen  en op 8 oktober het interieur. 
 
Verbouwing: 

Door de aanschaf van enige nieuwe machines, is  
de opslagruimte voor deze machines te klein  
geworden. Om dit probleem op te lossen heeftt 
het bestuur de mogelijkheden bekieken om 
achter het gebouw, een aanbouw te realiseren 
zodat wij  hierdoor over een grotere opslagruimte 
kunnen  beschikken. Er staat al een kleine 
aanbouw, deze willen wij aansluiten op het deel 
waar de toiletruimte is. Door deze aanbouw te 
maken,  
wordt de opslagruimte dusdanig vergroot dat wij 
gemakkelijk de machine die nodig is, eenvoudig 
kunnen pakken. Wij hebben het voornemen de 
ruimte te bouwen met damwandprofielen, met 
schuifdeuren er voor. we willen hier zsm mee 
beginnen  we zoeken voor deze verbouwing nog 
enkele bouwvakkers / timmerlieden. u kunt zich 
aanmelden via bovenstaand eMail adres ,of bij 
een van de bestuursleden. 
 
De beton elementen zijn op nieuw geplaatst 
omdat de deze niet stevig stonden en er zijn er 
enkele bij geplaatst om ,deze zijn met behulp van 
een mini kraan verwijderd en opnieuw 
geplaatst,met een aantal vrijwilligers was deze 
klus in een dag geklaard. 
 
Kijk voor foto`s van deze activiteiten op de 
website van de ijsverening. 
 
Heideveld: 
Omstreeks september gaan wij weer bezig om de 
opslag op het heideveld te verwijderen. Vorig jaar  
hebben wij een begin gemaakt met deze 
werkzaamheden en hebben een deel van het 
heideveld al schoon. Degene die ons helpen wil 
met deze werkzaamheden, kan zich melden bij 
een van de bestuursleden. Betreffende  
werkzaamheden zijn ook toegankelijk voor  
scholieren die een maatschappelijke stage  
moeten doen, je moet dit wel vooraf melden aan 
het bestuur. de werkzaamheden starten op 
zaterdag om 08.45 uur bij de kantine van de 
ijsvereniging aan de mantingerweg. 
 
 

Een ieder die hier aan mee heeft gewerkt  
HARTELIJK BEDANKT. 

 
Met vriendelijke groeten  het Bestuur. 
  
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Begraafplaats-Nieuw Balinge 
 
In het verleden is al meerdere keren vanuit de bevolking de wens naar voren gekomen dat er in ons dorp 
een eigen begraafplaats moet komen. In de zestiger jaren was dit bijna zover, maar toen is het, om een 
voor ons niet aanwijsbare reden, niet door gegaan.  
 
Nu om het dorp heen allerlei veranderingen plaatsvinden in de inrichting van het landschap, leek het ons 
zinvol om dit vraagstuk nog eens onder de aandacht te brengen.  
Een stuk grond vinden waar dit op gerealiseerd kan worden is niet het probleem. Natuurmonumenten wil 
hier alle medewerking aan verlenen. Maar er komt meer bij kijken. We hebben de vraag bij de gemeente 
neergelegd en de gemeente is heel duidelijk in hun antwoord. Financieel gezien is het niet haalbaar. Men 
geeft als voorbeeld het dorp Wijster, waar ook een begraafplaats is. Hier vinden gemiddeld per jaar twee 
begrafenissen plaats. Gezien de hoge kosten van de aanleg en het onderhoud is het niet mogelijk om een 
begraafplaats in Nieuw Balinge te realiseren. 
 
We geven niet zomaar op en hebben het idee naar voren gebracht om een natuurbegraafplaats te maken. 
Hierbij zijn de kosten voor aanleg en onderhoud een stuk lager. De gemeente geeft aan dat ook dit niet 
haalbaar is in ons dorp. Ook hier zijn kosten aan verbonden en de aanleg dient wel aan alle regels en 
voorschriften te voldoen.  
 
Onze volgende besproken opties zijn een urnenmuur of een strooiveld. Bij een urnenmuur komt ook nog 
heel wat kijken. Niet zozeer het realiseren van de muur, maar zodra er bijzettingen gaan plaatsvinden, 
dient er van alles geregeld te worden. Omdat de gemeente niet achter de plannen staat en wij dit niet op 
ons kunnen nemen, vervalt ook dit plan. 
 
Dan blijft het idee met betrekking tot het strooiveld over. Hierbij schijnt het qua regelgeving een stuk 
eenvoudiger te zijn en we gaan hier verder mee aan de slag. Iedereen die hier ideeën of vragen over heeft 
kan zich altijd melden bij een van de bestuursleden. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Bestuur Plaatselijk Belang ‘de Vooruitgang’ 
 



 

   1 

 

Burgernetdeelnemers maken Midden-Drenthe veiliger 
 

Stel je voor. Je ziet twee mannen met bivakmuts bij de achterburen uit een raam klimmen. 
Je belt de politie om de inbraak te melden. Ondertussen zie je de mannen in een blauwe 
bestelbus met hoge snelheid de straat uit rijden. Gelukkig kun je een goed signalement van 
de mannen en de auto geven. De politie gaat direct naar ze op zoek en start een 
Burgernetactie.  
 

Burgernetdeelnemers in de buurt ontvangen een paar minuten later een spraak- of sms-bericht met het 
verzoek uit te kijken naar de twee mannen in hun blauwe bestelbus. Een paar straten verderop ziet een 
oplettende Burgernetdeelnemer twee mannen een blauwe bestelbus in een garagebox parkeren. Hij belt 
gratis via (0800) 00 11 naar de meldkamer om de centralist te laten weten waar hij de mannen heeft 
gezien. De centralist speelt de informatie direct aan de politie door. Nog geen kwartier later kan de politie 
de twee verdachten in de garagebox aanhouden.   
 
Burgernet werkt 
Burgernet is een unieke samenwerking tussen burgers, gemeente en politie om de veiligheid in de wijk te 
vergroten. Samen kunnen we de kans vergroten dat inbrekers worden opgepakt. Burgernet wordt 
uiteraard niet alleen ingezet bij inbraken. Ook bij een overval, een vermissing of doorrijden na een ongeval 
kunnen wij via Burgernet vragen of mensen in de buurt met ons meekijken. Buurtbewoners die zich 
hebben aangemeld, ontvangen een spraak- of sms-bericht met een duidelijke omschrijving van een 
persoon of voertuig. Als zij de verdachte zien of andere aanwijzingen hebben, kunnen zij gratis bellen naar 
(0800) 00 11. Zo kan de politie sneller en gerichter zoeken. En dat werkt! Op dit moment wordt 1 op de 6 
Burgernetacties dankzij tips van Burgernetdeelnemers opgelost. Na afloop ontvangen alle deelnemers 
bericht over het resultaat van de Burgernetactie. 
 
Doe ook mee! 
Inmiddels zijn er al 1,25 miljoen Burgernetdeelnemers in Nederland. Hoe meer mensen meedoen, hoe 
meer Burgernetacties met succes kunnen worden afgesloten. Daarom is op vrijdag 6 september de 
landelijke campagne ‘Meld je aan voor Burgernet’ gestart. Ook Midden-Drenthe doet mee. Ik roep alle 
inwoners van de gemeente Midden-Drenthe op zich nu als deelnemer aan te melden op 
www.burgernet.nl. Want samen kunnen we onze buurt veilig houden.  
 
Iedereen van 16 jaar en ouder kan zich aanmelden. Kijk hiervoor op www.burgernet.nl.  

Jan Broertjes 
Burgemeester 

 
@Burgernet_DR 
 
 
 

http://www.burgernet.nl/
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Tienersoos Teenspirit 
 

 
 
 

Organiseert op zaterdag 26 oktober 2013  

EEN 

GREPPELTOCHT 
 

Aanvang 19.00 uur bij de Tienersoos. 

 

Meenemen: rugzak en zaklamp, wij zorgen voor een 

flesje drinken en een versnapering. 

 
Inschrijven via de mail; jmvanderwoude@ziggo.nl 

 

Kosten: € 2,00 p.p. 
 



 
 
 
 
 
 

 
Brievenbus 
 

We hebben het verzoek gekregen om te 
onderzoeken of de brievenbus niet een veiliger 
plek kan krijgen in ons dorp. We hadden bedacht 
om deze eventueel te verplaatsen naar de andere 
kant van de Haarweg in de buurt van het 
infobord. Hier is meer parkeerruimte. We hebben 
deze vraag bij PostNL neergelegd. Zij vinden de 
huidige plek prima en willen voor verplaatsing 
geen inspanning leveren. Wanneer we de 
brievenbus toch willen verplaatsen, mogen we 
dat niet zelf doen, maar kunnen we dat eventueel 
met de gemeente regelen. Wij vragen ons nu af: 
Hoe kijkt de bevolking hier tegen aan? Laat het 
horen aan de bestuursleden van Plaatselijk 
Belang of reageer in het gastenboek van 
Plaatselijk Belang op de site van Nieuw-Balinge. 

 
Perenbomen 
De perenbomen aan de Breistroekenweg dragen 
volop peren. Iedereen die deze voor eigen 
consumptie wil gebruiken, mag hier wat afhalen, 
mits dit op een normale manier gebeurt. Dus niet 
met ladders of trappen de bomen beklimmen. 
Gewoon met een lange stok wat van de boom 
schudden. Niet voor de handel, maar voor eigen 
gebruik in normale porties. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Plaatselijk Belang ‘de Vooruitgang’  
 

 

Noteer alvast in uw agenda! 
 
RTV DRENTHE MET HEMMELTIED 
RECHTSTREEKS VANUIT “DE HEUGTE” 
 

Op Zaterdag 16 november 2013  
De uitzending is van 10.00 uur tot 12.00 
uur! 
 

 

 
 

Activiteitenkalender Nw-Balinge 
 

OKTOBER 
11 okt. Boekenkraam Mr Sieberingschool, 
             vanaf 11.00 uur. 
26- okt: Bingo ‘de Heugte’ 
26 okt.: Greppeltocht Tienersoos 
31 okt.: herdenking reformatie. Aanv 19.30 u. 

 
28 okt – 2 nov: lijstcollecte Kontakt 
 

NOVEMBER 
 

09 nov.: OUD PAPIER 
09 nov.: pokertoernooi in ‘de Heugte’.  
              Aanv.: 19.30 uur, start 20.15 uur. 
 

 
 
 

 

21 Inzendingen prijsvraag “Mooi op eigen kracht 
2013” 

 
Maar liefst 21 inzendingen zijn binnengekomen voor 
de prijsvraag “Mooi op eigen kracht 2013”. De 
gemeente is blij met dit grote aantal deelnemers. De 
ideeën maken kans op een deel van de prijzenpot van  
€ 20.000,-. Dit bedrag is beschikbaar gesteld door 
Actium en de gemeente Midden-Drenthe. 
 
Tot 15 september jl. hadden buurten, wijken en 
verenigingen de tijd om een plan in te dienen. Het 
gaat om plannen die bijdragen aan een mooiere 
leefomgeving en de onderlinge band van de inwoners 
van Midden-Drenthe versterken. De ingediende 
plannen zijn zeer uiteenlopend en variëren van een 
toegangspoort bij een buurthuis, plaatsen van 
beweegtoestellen tot een pannakooi in het dorp.  
 
2009 
In 2009 is de eerste keer de prijsvraag Mooi op Eigen 
Kracht gehouden. Toen hebben 16 inzenders 
meegedaan. 
 
Bekendmaking 
Op zaterdag 9 november a.s. buigt een jury zich over 
de inzendingen. De deelnemers presenteren hun 
plannen dan tijdens een markt in het gemeentehuis in 
Beilen.  



 

        ‘Snelle snert’! 

: ca 30 min. 

Je bent nodig: 
1 pak Honig erwtensoep, 1 potje rundvleesbouillon, 1 prei, 1 geraspte wortel, 1 dikke ui, ca 
1 dl room, ca een eetlepel versnipperde lavas  (= maggiplant). 
 
Bereiding:  
Doe in een pan: 2 ½ liter water, de geraspte wortel, de fijngesneden prei en de 
fijngesnipperde ui. Het pak Honig erwtensoep al roerende toevoegen, evenals het potje 
rundvleesbouillon en de eetl. lavas. Breng dit alles tezamen aan de kook en ca een half 
uurtje door laten koken op een zacht vuur. Afmaken met een flinke scheut room. 
 
(TIP: wil je graag gewone erwten toevoegen, kook deze dan eerst gaar.) 
 Heb  je geen maggiblad voorhanden, gebruik in plaats daarvan dan selderij. 
 

Eet smakelijk! 
 

 





Tienersoos  
september t/m december 2013         
         
  Barbezetting     Ouders     
    
5-okt  De tienersoos is gesloten      
12-okt  Noa Jorn    Petra Uiterwijk    
19-okt  De tienersoos is gesloten       
26-okt  Greppeltocht    Heidi Koekoek   
  
2-nov  De tienersoos is gesloten       
9-nov  Bart  Teun    Harald & Alice Kroezen   
16-nov  De tienersoos is gesloten    
23-nov  Femke Jennifer   Petra Kats en Marcella Sportel  
30-nov  Activiteit    Gretha Brinkman    
7-dec  De tienersoos is gesloten      
14-dec  Noa Maureen   Arjan Schutte en Henriette Kreeft  
21-dec  De tienersoos is gesloten        
          
      
Huisregels Teenspirit: 

 Leeftijd: vanaf groep 8 / 12 jaar, tot-en-met 15 jaar 

 Er mag geen alcohol of drugs gebruikt worden 

 Geen zelf meegenomen versnaperingen eten/drinken 

 Geen glazen mee naar buiten nemen 

 Houd rekening met de buren (geen geluidoverlast!) 

 Afval in de prullenbak, zowel binnen als buiten 

 Niet op stoelen/banken/tafels staan 

 Bij overtreding van deze regels kan de toegang tot de soos ontzegd worden 

 
Toezicht: 

 In de soos houden de barkeepers van het tienersoosbestuur toezicht op de regels;  

 Aanwezig om 19.45 uur, de sleutel kunt u halen bij Nico Brookman. 

 Samen met de barkeepers tienersoos de koelkast controleren en evt. nieuwe flessen ophalen. Van 

iedere soort 1 fles in de koelkast. Gehaalde flessen noteren op een briefje (keuken dorpshuis). 

 De barkeepers worden ondersteund door dienstdoende ouders, die in principe in het café zitten, en 

regelmatig even in de soos binnenlopen;  

 De dienstdoende ouders houden toezicht op buiten; hun verantwoordelijkheid gaat tot aan de 

paaltjes van het dorpshuisplein. 

 De dienstdoende ouders mogen 1 kopje koffie nuttigen op kosten van de tienersoos. Verdere 

drankjes zijn voor eigen rekening. 

 Aan het einde van de avond (23.00 uur) samen met de barkeepers van de tienersoos de kas 

controleren met de verkochte drankjes. Tevens controleren of de soos veegschoon is, de bar schoon 

is en de ramen dicht. 

    





 
 

Zomer- en wintertijd  
 

Geschiedenis 
De eerste persoon die de instelling van de zomer- en 
wintertijd voorstelde was de Engelsman William Willet in 
1907. Pas in de Eerste Wereldoorlog maakte men voor het 
eerst gebruik van de Zomertijd, het eerst door de Duitsers, in 
1916. Toen in de Verenigde Staten verschillende tijdzones in 
gebruik werden genomen werd de zomertijd officieel voor de 
rest van de Eerste wereldoorlog. Tot in de Tweede 
Wereldoorlog werd er gebruik van gemaakt. 
In Nederland werd de zomertijd in 1977 weer opnieuw 

ingevoerd. 
Redenen 

 In de zomer wordt het zo vroeg licht, dat er veel daglicht verloren gaat. Door de klok een uur 
vooruit te zetten, is het ’s avonds een uur langer licht en wordt er meer gebruik van het licht 
gemaakt. Meer daglicht dus! 

 In Nederland noemt men het de Zomertijd, de internationale naam is Daylight Saving Time (DTS). 
 Minder energieverbruik, omdat men gebruik maakt van het daglicht. 

Kritiek 
 In de landbouw en veeteelt is de zomer- en wintertijd een nadeel. Want planten en dieren hebben 

hun eigen biologische ritme. De koeien kunnen niet ineens een uur eerder melk geven. De planten 
gaan op de zonnetijd af, niet op de zomertijd. De landbouwers moeten hiermee rekening houden. 

 Elk jaar moet de mens twee keer omschakelen en zijn ritme aanpassen. 
 Er wordt getwijfeld aan de besparingen met energie. 

 
Wereld 

In de wereld zijn er 70 landen die de zomer- en wintertijd hanteren. De zomertijd is alleen van nut tussen 
de keerkringen en de poolcirkels. Want de lengte van de tropendagen variëren niet genoeg en de beide 
polen kennen geen nacht. In bijvoorbeeld Australië gaat de klok met de zomertijd een uur achteruit, 
waardoor het verschil met Nederland ineens twee uur extra is. 
 

Echte tijd 
De wintertijd is de echte tijd, in het voorjaar wordt de klok een uur vooruit gezet. In het najaar wordt de 
klok een uur achteruit gezet, zodat de normale tijd weer gebruikt wordt. De zomertijd duurt 7 maanden en 
de wintertijd 5 maanden. 

Zomertijd 
In het voorjaar begint de zomertijd, de klok gaat dan een uur vooruit. De zomertijd wordt niet altijd op 
dezelfde datum ingevoerd. Wel gebeurt het altijd in een weekend, op de nacht van zaterdag op zondag. De 
Zomertijd begint altijd op de laatste zondag van Maart. Om 02.00 uur (wintertijd) gaat de klok naar 03.00 
uur (zomertijd). 

Wintertijd 
In het najaar begint de wintertijd, de klok gaat dan een uur achteruit. De Wintertijd begint altijd op de 
laatste zondag van Oktober. Om 03.00 uur (zomertijd) gaat de klok naar 02.00 uur (wintertijd). 
 

Ezelsbruggetjes 
Velen hebben er moeite mee om te onthouden wanneer de klok voor- of achteruit gezet dient te worden. 
Hieronder een paar ezelsbruggetjes  

 In het voorjaar zet men de klok vooruit (dus in het najaar achteruit). 
 Als het weer achteruit gaat, gaat de klok ook achteruit 



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 
06-10: 10.00 u. ds. E.Mijnheer (Oene) 
 15.00 u. ds. M.Noorderijk 
13-10: 10.00 u. ds. M.Noorderijk 
 15.00 u. ds. J.A.C.Olie (Genemuiden 
20-10: 10.00 u. ds. W.G.Hulsman (Genemuiden) 
 15.00 u. ds. M.Noorderijk 
27-10: 10.00 u. ds. F.J.K. van Santen (Kampen) 
 15.00 u. ds. J.W.Goossen (Vriezenveen) 
03-11: 10.00 u. ds. M.Noorderijk 
 15.00 u. ds. G.Herwig (Nunspeet) 
06-11: Dankdag 
 14.00 u. ds. M.Noorderijk 
 19.30 u. ds. A.D.Goijert (Nijkerk) 

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

 

Preekrooster 2013  Chr.Geref.Kerk  Nw-Balinge 
  
06-10: 09.30 + 14.30 u. ds. M.v.d.Sluys 
13-10: 09.30 + 14.30 u. ds. J.Bos 
20-10:  09.30 + 14.30 u. ds. R.Kok 
27-10: 09.30 + 14.30 u. ds. A.van der Weerd 
03-11: 09.30 + 14.30 u. ds. A.K.Wallet 
06-11: dankdag 
 14.00 + 19.30 u. ds. H.Polinder 
 

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 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: 
02 oktober GRIJS 
09 oktober GROEN 
16 oktober GRIJS 

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/


23 oktober GROEN 
30 oktober GRIJS 
06 november GROEN 
 
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 
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 

 

http://www.middendrenthe.nl/
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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. 
…………………………………………………. 
 
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” 
……………………………………………………… 
 
 
 

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

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 
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