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Colofon 

 
Redactie 

Rosalie Jager   (0528) 78 50 54 
Evelien Sok   (06) 13 86 00 18 
Mellanie van den Bosse (06) 28 99 16 80 
 

Kopijadres 

E-mailadres  : redactiekontakt@outlook.com 
Postadres  : Verlengde Middenraai 53a 
     7938 PA Nieuw-Balinge 
 
Bezorging 
Dorp   : Familie Oelen     (0528) 32 11 88 

De Breistroeken : Familie Koekoek (0528) 32 10 24 
 
IBAN nummer 
NL78 RABO 0369 4004 53 
t.n.v. Plaatselijk Belang, o.v.v. Kontakt 

 

 
Belangrijke punten voor het inzenden van kopij: 
 
- Kopij digitaal aanleveren in een Word-bestand. 
- Kopij en advertenties altijd 

 aanleveren vóór de 28e dag van de maand. 
- Het plaatsen van kopij is geheel voor de 
 verantwoordelijkheid van de inzender. 
- Indien nodig, zullen kleine (tekstuele) 
 aanpassingen zonder overleg gedaan worden. 
-        Kopij wordt aangepast naar de huisstijl. 

- Wanneer er ingrijpend dient aangepast te
 worden, doen we dit in overleg met de inzender. 
- Anoniem plaatsen van kopij is mogelijk, mits de 
 naam van de inzender bij de redactie bekend is. 
- Aangeleverde kopij kan worden geweigerd voor 
 plaatsing, dit ter beoordeling van de redactie. 

- Plaatsing van kopij wordt geweigerd indien deze 
 is gericht tegen personen of groeperingen met 
 het oogmerk van negatieve publiciteit. 
- Het plaatsen van kopij is gratis voor inwoners 
 van Nieuw-Balinge (particulieren). 
- Plaatsen van een incidentele kleine advertentie is 

 gratis voor inwoners van Nieuw-Balinge 
 (particulier). 
- Voor zakelijke advertenties bestaan vaste 
 tarieven. 
- Voor kopij, afkomstig van buiten Nieuw-Balinge, 
 worden kosten in rekening gebracht als er sprake 

 is van commerciële doeleinden. 
 Dit ter beoordeling van de redactie. 
- Kontakt verschijnt maandelijks, met uitzondering 
 van de maand augustus. 

Voorwoord 
 

 
 

 
In deze editie van Kontakt leest u 

onder andere: 
 
 
Een interview met Bram van Burg. 

 

Een decemberpuzzel. 

 
Is mindfulness iets voor jou? 

 

Er worden diverse kerstactiviteiten 
georganiseerd in ons dorp. 
 
De tienersoos organiseert een 

slaapfeestje. 

 
Nieuws van de meester 

Sieberingschool. 
 
Er zijn weer leuke activiteiten in 

december in de omgeving.  
 
Twee berichten van Plaatselijk 

Belang over glasvezel en as 

verstrooiing. 
 

De Hervormde Kerk heeft een 

oliebollenactie! 

 
Er is een kerstmarkt in het dorp! 

 

Hemmeltied was in Nieuw-Balinge. 
 

 
…en nog veel meer! 
 
 

We wensen u veel leesplezier! 
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Tuintips december 

 

Verwijder de laatste bladeren van het gazon om 

verdere vernieling te voorkomen. Gras dat onder 

blad ligt krijgt namelijk geen licht en sterft af. 

Ook kunnen er schimmelziekten optreden door 

een gebrek aan luchtcirculatie.  

 

Zolang het nog niet vriest, kunnen bloembollen 

nog steeds geplant worden. 

 

Nu de winter aanbreekt, kun je nog altijd je eigen 

groenten oogsten in de moestuin. Oogst bijvoorbeeld de snijbiet, rode biet, sla of tuinboon 

naar behoefte. 

Slijp de snoeischaar, eventuele messen en andere gereedschappen met een scherp 

vlak. Zo komen ze ongedeerd de winter door en zijn ze gebruiksklaar als je ze weer 

pakt in het voorjaar. 

______________________________________________________ 

Decembergedicht 

 

Het is de maand december!  

 

Het is de maand december, 

De tijd van de kerstboom, van de lichtjes,  

met slingers en ballen. 

Het is de maand december, 

Gezellig kerst vieren met zijn allen. 

Leuke muziek en een gezellige sfeer, elk jaar weer. 

Met familie en vrienden om je heen,  

ben je met kerstmis niet alleen. 

Denken aan mensen die van jou heen zijn gegaan. 

Die zullen met kerst als een engeltje op je schouder staan. 

 

Het is de maand december,  

De tijd van Sinterklaas, Kerst en oud en nieuw. 

De tijd van vuurwerk, lekker eten en koud weer,  

maar ach, het is de maand december weer. 

Samen knus op de bank met warme chocomel in de hand en kransjes erbij.  

Eén voor jou en één voor mij. 

Samen zijn met wie je lief hebt,  

Nee met kerst ga je niet op tijd naar bed! 

Want Kerst is maar twee dagen, één keer per jaar. 

daar moet je van genieten, want je bent samen met elkaar! 
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Recept: Tiramisu taart 

 

Ingrediënten voor 10 personen 

• 154 g Oreo-koekjes  
• 50 g boter 
• 100 ml kraanwater 

• 5 espressosticks (doosje 25 stuks) 

• 200 ml Amaretto Cocktail 
• 4 blaadjes gelatine 

• 250 ml slagroom 

• 4 el lichtbruine basterdsuiker 

• 500 g mascarpone 
• 20 lange vingers 

• 100 g pure chocolade 72% 

• 2 tl cacaopoeder 
• springvorm (Ø 18 cm, hoogte 9 cm) 

• bakpapier 

• keukenmachine 

Bereiding 
Bekleed de bodem van de springvorm met bakpapier. Maal de koekjes fijn in de 

keukenmachine. Smelt de boter in een steelpan. Meng de gesmolten boter door de 
koekkruimels en schep het op de bodem van de springvorm. Druk aan tot een egale laag 

met de bolle kant van een lepel. Zet tot gebruik afgedekt in de koelkast. Verwarm water in 

een steelpan en roer er 2 espressosticks en 100 ml Amaretto Cocktail door. Laat afkoelen. 
Week de gelatine 5 minuten in koud water. 

 

Klop de slagroom met de basterdsuiker en de rest van de espressosticks in een ruime kom 

lobbig. Klop lepel voor lepel de mascarpone erdoor. Verwarm de rest van de Amaretto 
Cocktail in een steelpan, maar laat niet aan de kook komen. Neem van het vuur. Knijp de 

gelatine uit en los al roerend op in de Amaretto Cocktail. 

 
Meng het gelatinemengsel door het mascarponemengsel. Schep 1/3 van het 

mascarponemengsel op de koekbodem. Doop 10 lange vingers één voor één in het 

koffiemengsel en leg ze op het mascarponemengsel. Schep er 1/3 van het 
mascarponemengsel op. Doop de rest van de lange vingers in het koffiemengsel en leg 

erop. Eindig met het mascarponemengsel. Dek af en laat 4 uur in de koelkast opstijven. 

Hak de chocolade in stukjes. Hang een kom met de chocolade in een iets grotere pan met 

kokend water. Zorg dat de kom het water niet raakt. Laat de chocolade smelten (au bain-
marie). Laat de gesmolten chocolade afkoelen tot lauwwarm, het moet nog wel vloeibaar 

zijn. Vouw ondertussen een cornetje (spuitzakje van bakpapier). Nog nooit gedaan? 

Internet staat vol met instructiefilmpjes en beschrijvingen.  
 

Verwijder de springvorm en zet de taart op een bord of plateau. Vul het cornetje met 

chocolade. Spuit de chocolade op de rand van de taart en laat daarbij de chocolade 
onregelmatig langs de taart naar beneden druipen. Knip sterren van stevig papier en leg ze 

op de taart. Bestrooi met cacaopoeder en verwijder voorzichtig de sterren. 
 

De redactie van Kontakt wenst iedereen: 
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Een interview met… Bram van Burg 

Onlangs werd bekend dat Bram van Burg, na jaren 
trouwe dienst, het stokje over gaat dragen aan 
Peter Kroezen voor wat betreft het beheren van de 

website van Nieuw-Balinge. Reden genoeg voor de 

redactie van Kontakt om Bram een aantal vragen 

voor te stellen: 

Voor de lezers van Kontakt die jou niet kennen, wil 

je je even kort voorstellen?  

Vanaf 1978 tot 1995 was ik politieman in de groep 
Westerbork en wij woonden tot maart 2013 met 

veel plezier in Nieuw-Balinge. Vanaf 1993 begon 

mijn ziekte, PLS, en had ik bij het lopen een 

rollator nodig en heel kort daarna een rolstoel.  

 
Hoe lang heb je de website van Nieuw Balinge beheerd? 

In zomer van 2004 heb ik de website van Nieuw-Balinge gemaakt en in oktober van dat 

jaar ging hij de lucht in. 

Hoe is de website ontstaan? Kwam je zelf met het initiatief?  
Er was sinds het begin van het internet in Nieuw-Balinge een commerciële website: 

nieuwbalinge.com, maar die hield op te bestaan. Op verzoek van enkele inwoners ben ik 

toen met de nieuwe website begonnen. Het werd een website met heel veel informatie over 

Nieuw-Balinge en omgeving en met heel veel foto’s van website fotograaf Jacob Stempher. 

Ook veel verenigingen kregen een plekje op de website. 

Hoeveel tijd kostte het beheren van de site? 

Het bijhouden van de site kostte veel tijd. Ik was er 

elke dag mee bezig om de site actueel te houden en 

te vernieuwen. 

Wat was er zo leuk aan en waren er ook minder 

leuke aspecten aan het beheren van de website? 

Het leuke was dat je zelf ook goed op de hoogte 

bleef van alle gebeurtenissen en dat de site 
wereldwijd wordt bekeken. Minder leuk vond ik dat 

de school en peuterspeelzaal een paar jaar geleden 

hadden besloten dat er geen foto’s van de kinderen 
op de website mochten om privacy redenen. Wat ook 

jammer is, is dat na de komst van Facebook het 

aantal kijkers op de website verminderde. 

Wat is de reden van jouw stoppen?  
De reden van het stoppen is dat mijn ziekte 

langzaam erger wordt. 

Wat hoop je voor de toekomst van de site? 

Dat mijn opvolger er ook plezier aan heeft om de site 

actueel te houden! 
 

M. 
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Kleurplaat voor volwassenen 
 
De laatste tijd kom je het steeds vaker tegen: kleurplaten voor volwassenen. Een 

kleurplaat vergt aan de ene kant aandacht, maar is juist weer zo simpel, dat het ook heel 

ontspannend kan werken. Sommige mensen noemen een kleurplaat zelfs een stukje 

meditatie. Even lekker op één ding concentreren of juist de omgeving om je heen even 
vergeten. Kleurplaten zijn dus alles behalve kinderachtig! Slijp de potloden en ervaar het 

zelf! 
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Het raadselspel 

   De foto in de november editie van Kontakt is 
gemaakt bij:  

 

De lorrie aan ‘Het Katte Padtie’. 
 

Onder alle goede inzenders is een leuke prijs 

verloot.  

 
De winnaar van deze maand is:  

Heleen Koekoek 

 

Heleen, de prijs komt snel jouw kant op! 

 

  

 

De prijsvraag van de maand december luidt als volgt: 

Waar is deze foto genomen? 

 
Stuur uw antwoord in voor 21 december 2015! 

 

Het antwoord op de prijsvraag kunt u mailen naar: redactiekontakt@outlook.com of 

opsturen naar het kopij adres (Verlengde Middenraai 53a te Nieuw-Balinge), onder 
vermelding van uw naam en adres. Onder de goede inzendingen zullen we een 

leuke/lekkere prijs verloten en bezorgen bij de prijswinnaar. 

In de volgende editie van Kontakt ziet u waar deze foto genomen is en vertellen we u wie 

de prijswinnaar is geworden! 
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Tienersoos Teenspirit organiseert:  
 

Laatste tienersoos avond 2015 
 

Slaapfeest in de soos! 

 
Wanneer     :  18 december 19.30  

    tot 19 december +/- 10.00 uur 

Waar           :  Jeugdsoos 

Entree         :  €5,- (inclusief drankje, wat lekkers en ontbijt) 
                      Je mag  het geld op de avond zelf betalen. 

Meenemen :  Slaapzak, kussen, luchtbed en een goed humeur! 

Opgave bij :  Romy Oelen (foelen@home.nl of via een WhatsApp bericht. 
                     Opgave voor 15 december. 

 

We gaan er weer een heel gezellig feest van maken! 
Geef je snel op want VOL= VOL! 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Kerststukje maken 50+ers 

 
50+ers opgelet! Op 21 december a.s. gaan we in dorpshuis De 

Heugte een kerststukje maken. Doet u ook mee? 

 

Eigen bijdrage €5,= per persoon.  
 

Graag aanmelden voor 15 december aanstaande bij Roelie Padding, Jennie Hekker, Laura 

Wielink of Albert Wielink. 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLy4itS14sgCFUjbGgodlO0PUw&url=https://www.pinterest.com/vjou/kerstadvent/&bvm=bv.106130839,d.d2s&psig=AFQjCNEgFR_swzuBdSZYzVtskHis6l8jfg&ust=1446027205634719
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Brief Plaatselijk Belang aan gemeentebestuur 
 

Om vanuit ons dorp het glasvezelproject nog wat 

kracht bij te zetten, is onderstaande brief door 
Plaatselijk Belang verstuurd naar het gemeentebestuur: 

 

 
 

Geachte college van B&W en gemeenteraad van Midden-Drenthe, 
 

Deze week kregen wij de laatste telling door van het glasvezelproject Sterk Midden-

Drenthe. De teller is gestopt op 63,9%. Dus niet de beoogde 65% om het project doorgang 
te laten vinden. Bij onze leden in Nieuw-Balinge heeft dit bericht tot veel onrust geleid. 

Vooral voor de mensen in het buitengebied. De animo in Nieuw-Balinge was niet 

overweldigend binnen de bebouwde kom, omdat hier iedereen voorzien is van coax kabel. 
Echter de mensen in het buitengebied staan te popelen om aangesloten te worden op 

glasvezel. Het zou voor deze bewoners een geweldige teleurstelling zijn, als ze nu, zoals 

destijds ook bij kabelaanleg, opnieuw verstoken blijven van een goed functionerend 

internet. Het kan en mag toch niet zo zijn, dat 55 tot 70 adressen, die geen belangstelling 
hebben, de glasvezelaansluiting voor 5500 adressen blokkeren. Daarom dringen wij er 

sterk bij u op aan om alles in het werk te stellen en alle mogelijkheden aan te wenden om 

het glasvezelproject alsnog doorgang te laten vinden. 
 

Met vriendelijke groet, 

 

Plaatselijk Belang “De Vooruitgang” 
Nieuw-Balinge 

_____________________________________________________________________________________ 
 

KERSTDINER 2015  
 

Voor alle 60+ers in Nieuw-Balinge 
Op vrijdag 11 december 2015 

Inloop vanaf 11.30 uur 

In dorpshuis “De Heugte” 
 

 

Een heerlijk viergangendiner verzorgd door de mannenkookgroep. 

En in de bediening groep 8 van de Meester Sieberingschool! 
Eigen bijdrage van €5,- per persoon. 

Indien gewenst kunt u van huis opgehaald worden. 

 
Opgave voor 5 december bij: Roelie Padding, Anneke Kroezen, Jennie Hekker, Margo 

Kraijesteijn, Laura Wielink, Albert Wielink, Janny Wielink of José Post, door middel van het 

inleveren van onderstaand strookje. Bellen of mailen mag ook! (Tel.: 06 13621011, 

josepost4@hotmail.com) 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Naam:………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Aantal personen:…………………………………………………………………………………………………………………. 
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Felicitatiepagina 
 

          
                        
 

 
 
 
 
 
                      
 
 
 
 

                      Wilt u iemand in het zonnetje zetten? 
 
         Is er binnenkort iemand jarig of geslaagd? 

 

  Kent u iemand die een jubileum viert? 
 

  Laat het de redactie weten!  
 
 

 
Gerda Koekoek werd 80 op 24 november!  Stan Batenburg wordt 9 op 5 december! 

Noelle Brinkman wordt 14 op 14 december!  Maura Pont wordt 14 op 5 december! 

Nick Jager wordt 9 op 29 december!   Evert Sok werd 70 op 3 december! 
Amber Mulderij wordt 6 op 31 december! 
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Ingezonden verhaal; ALLES WORDT MINDER 

 

Dat vind ik altijd zo’n flauwe, zeurderige opmerking. Net zoiets als “de jeugd van 

tegenwoordig”. Maar nu komt de maar. Ik word zelf een jaartje ouder en als ik naar 
vervlogen jaren kijk, begin ik toch een boel te missen. Waar zijn toch die kinderen altijd? 

Vroeger speelden we altijd op straat, eindeloos tikkertje en knikkeren en hinkelen en 

vergeet vooral niet het verstoppertje spelen, al naar gelang het seizoen. We hadden een 

heel eigen ritme met die spelletjes: dan waren we allemaal aan ’t touwtje springen: één, 
twee, de bocht gaat in, drie, vier de bocht gaat uit! Met van die grote, dikke touwen. En 

dan zo lang mogelijk springen tot je “af” was. En dan opeens, verschenen er overal 

hinkelbanen op de stoep. Of we waren ineens aan ’t tollen. Heerlijk. Alle kinderen waren 
buiten en ’s zomers hoefden we pas binnen te komen als de straatlantaarns aangingen. 

Van televisie hadden we nog nooit gehoord. Altijd was ‘t: “Kom je buiten spelen?” 

Maar kijk nu eens naar mijn kleinzonen. Waterverkenners zijn ze. En in het weekend zijn 
ze daar heerlijk mee bezig. Laatst was ik in een winkel met van dat mooie houten 

speelgoed en ik kocht iets voor de jongste omdat hij zou gaan “overvliegen” naar de grote 

verkenners. Een scheepje in een fles. De man van de winkel zei blij:”O, bestaat dat nog? 

Wat geweldig!” En hij deed er speciaal een mooi papiertje om met allemaal scheepjes erop. 
Met die man sta ik trouwens vaak te ouwebetten over vroeger. Twee ouwe zeurders zijn we 

dan. Tegen Kerst was ik er ook weer. Ik had besloten onze oude Ark van Noach weg te 

geven. Het huisje daarvan gebruikte ik altijd als kerststal. En dat… was een mooi excuus 
om een stalletje te gaan kopen. Dus was het: even naar de mooie winkel. Terwijl mijn 

wederhelft de auto parkeerde, was ik al naar binnen en zei blij: “Ik kom zo’n mooie 

kerststal bij je kopen!” 
En toen gebeurde het. De winkelman keek me 

dieptreurig aan en zei zachtjes:”Ik  heb er 

geen.” Ik staarde hem aan. “Heb er geen? Hoe 

kan dat nou? Jullie hebben altijd de mooiste 
kerststallen van de wereld!” “Ja”, zuchtte 

hij.”Dat hadden we. Maar nu dus niet meer.” Ik 

staarde. “De groothandel levert ze niet meer. 
Ze worden niet meer verkocht”. “O” zei ik. En 

ineens werd ik toch wel zo verschrikkelijk 

kwaad! “Nee, ze kopen andere dingen! 
Nepbomen en glitters! Allemaal dure zooi!” En 

ik barstte in snikken uit. Die man van mij was 

inmiddels ook binnengekomen en met z’n 

drieën stonden we daar treurig te wezen. Dat duurde even, maar op een goed moment was 
ik weer kwaad genoeg om te zeggen: “Nou, dan maak ik hem wel zelf! Van een vogelhuisje 

of zo”. Thuisgekomen spurtte mijn betere helft naar de vliering en kwam stralend terug 

met een oud, vies kastje. En ’t was precies goed! Ik heb ‘m schoongemaakt en helemaal 
beplakt met gescheurd schuurpapier. Hij zag er lekker scharrig uit. Voor troost kreeg ik nog 

een prachtige houten engel en schaapjes, want die zaten ook allemaal bij de ark, 

natuurlijk. De kinderen vonden het onwijs gaaf.  En wij ook. Nou zie je maar, laat je niet 

inpakken door de moderne wereld! Je maakt er gewoon eentje van jezelf. 
 

En trouwens… vraag maar aan mijn oudste dochter. Die heeft nog altijd echte kaarsjes in 

de boom, net als mama. En ze leest aan die grote slungels van haar ook nog steeds het 
kerstverhaal voor uit het grote blauwe boek van Dick Bruna. Net als mama. Iedereen zit 

dan stilletjes te luisteren, net als vroeger. Ach, dingen verdwijnen, maar als je goed kijkt, 

is er toch ook heel veel gebleven. Enne… als ik eerlijk ben, dan moet ik toch wel bekennen 
hoe lekker het is, dat ik dit op de computer kan tikken en uitprinten op mijn eigen printer. 

En dat ik kan mailen met mijn oude vriendinnen en mijn kleinkinderen. Hartstikke goed! 

 

Alexandra van’t Veer 
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16 Dorpsblad Kontakt 2015 

 

Start het nieuwe jaar met een cadeau aan jezelf 

  

Mindfulness  – Mind Fit van DOEN naar ZIJN 
Mindfulness betekent letterlijk: aandachtigheid of oplettendheid. 

 
Wat leer je in deze cursus: 
-Bewust in het huidige moment aanwezig zijn – zonder oordeel 
-Meer bewust van je lijf, emoties en gedachten 

 -Vriendelijkheid naar jezelf en anderen 

 -Acceptatie van dat wat er in het huidige moment is 

-Geduld 

-Inzicht in (onbewuste) patronen van denken, voelen, doen 

-Meer rust – beter slapen – ontspanning 

-Helderheid van geest – effectiever kunnen werken 

-Bewust (en vaker) momenten van geluk ervaren  

  

Start bij voldoende animo (maximaal 10 personen)  

Cursusduur: vier keer: 
19 januari, 26 januari, 2 februari, 9 februari 
 

Tijd:  20.10 uur - 21.15 uur 
 

Cursusgeld: €40,- 
 

Locatie: activiteitencentrum de Noorderbrug - De Ploeger 1 - Hoogeveen 

Achter de bibliotheek in de Weide 

Opgave/info:  
E-mail: bodyfit@live.nl  
Tel.: 06 216 36 165 (of tussen 17.00 uur en 18.00 uur: tel.: 0528 321180) 

Ciska, 
32 jaar gediplomeerd sportinstructrice – Yogadocent – Mindfulness trainer 
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Uitzending Hemmeltied vanuit “De Heugte” 
 
Rond kwart voor tien was het al lekker vol in het café. 

Iedereen was tijdig aanwezig en toch misten we nog 
iemand?! Even gebeld: “Vandaag? Och, helemaal vergeten. 

Kom eraan.” Na het nieuws van 10.00 uur mochten de 

deelnemers aan het spel zich voorstellen: Mans Luinge, 

Astrid Dirksen en Tinus Mol van de jeu de boules groep en Anneke Oelen, Henk Dijkhuis en 
Margreet Schonewille-Kelly van toneelvereniging V.D.O. Met ‘drukknop-vragen’ werd de 

wedstrijd gestart. De teams waren aan elkaar gewaagd, maar uiteindelijk was de winst 

voor V.D.O. De kookgroep werd door de Buurtacademie aangekondigd. Deze mannen 
waren druk bezig om spek te bakken en een lekkere pan stamppot zuurkool te bereiden 

voor het team van RTV Drenthe, na afloop van de uitzending.  

 

Bennie Slomp en Raymond Peters vertelden samen over het goede doel van de MTB tocht 
en de ziekte van Hirschsprung! De familie Wind was uiteraard eerst gevraagd, maar die 

hadden toevallig op deze datum een uitje geboekt . Ook gezellig natuurlijk, maar ze 

vonden het ontzettend jammer dat ze er zelf niet bij konden zijn. Mag gezegd worden dat 
Bennie en Raymond een goed verhaal hadden en dat iedereen die het programma gehoord 

heeft, nu wel weet wat Hirschsprung betekent.  

 
Albert Wielink vertelde over het project: “Veilig door het dorp”, waar u de komende tijd 

nog geregeld iets over kunt lezen in Kontakt. Er worden in 2016 nog diverse leuke en 

interessante activiteiten georganiseerd in het kader van dit project.  

 
Anneke Oelen bedankte namens het Zomerfeest de vrijwilligers die hebben mee gewerkt 

aan het buitenpodium en ook de tienersoos werd nog even belicht.  

 
Henk Prins, ons allen bekend als dé verzamelaar van oude foto’s, vertelde leuke anekdotes  

naar aanleiding van die mooie oude plaatjes. Mocht u nog oude foto’s bezitten laat ze niet 

verloren gaan, neem contact op met Henk Prins voor het plaatsen op de site! En je krijgt 
écht alle foto’s weer keurig netjes terug.  

 

Peter Kroezen, de nieuwe webmaster van de site en bestuurslid van Plaatselijk Belang, gaf 

de stand van zaken waar Plaatselijk Belang zich momenteel mee bezig houdt. 
Richard van den Bosse vertelde hoe belangrijk weerbaarheidscursussen kunnen zijn, voor 

kinderen en volwassenen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken! 

 
En ondertussen komen er vijf jonge dames binnen die net terug komen van de training 

synchroonzwemmen. Keurig in dezelfde trainingspakken, met het haar nog nat, vertellen 

ze over die mooie en toch ook wel bijzondere sport. Best wel bijzonder dat vijf meisjes uit 
zo’n klein dorp deze sport beoefenen. We wensen ze veel succes op het gala waar ze 

binnenkort aan mee doen in het zwembad te Beilen. 

 

En toen was het alweer 12.00 uur. De uitzending zit er op, het café stroomt leeg en de 
regie mannen en Hennie en Harm ruimen alles weer op. De tafel wordt gedekt, het ruikt 

goed en smaakt ook heerlijk, die stamppot zuurkool met rookworst en spek en een heerlijk 

toetje! Bereid door: Wolter Ravenhorst, Evert Sok, Aaldert Kroezen en Albert Wielink. 
Bedankt! Och, zegt Martin van de regie, soep met een broodje en we zijn tevreden, maar 

met stamppot zuurkool en spek afsluiten is wel heel erg lekker! Dus dik tevreden, iedereen 

heeft kunnen horen dat Nieuw-Balinge nog steeds bruist van energie. Het team van RTV 

Drenthe vond het een gevarieerde, interessante en gezellige uitzending!  
 

Iedereen bedankt voor de medewerking, 

José Post 
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Hawaï party Tienersoos 

  

Zaterdag 21 november hadden wij (zie foto) de soos gezellig 

gemaakt en versierd om een “zomerse sfeer” te creëren. We 
hadden lekkere cocktails gemaakt en prijzen gekocht voor de 

spelletjes die we wilden gaan doen maar helaas, er kwamen 

maar drie bezoekers deze avond.  Erg jammer want we hadden 

er best wel tijd in gestoken. We hopen dat er de volgende keer 
weer meer tieners komen. 

  

   Groetjes, 
   Het bestuur 

 

 

Zet in de agenda voor januari: 
 
Op zaterdag 16 januari organiseren we een gezellige Nieuwjaars’borrel’ in de soos met 

lekkere hapjes. De entree bedraagt €2,-. 

_____________________________________________________________________________________ 
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Decemberpuzzel 

 

 

De antwoorden van deze puzzel vindt u verderop in Kontakt. 

  



22 Dorpsblad Kontakt 2015 

 

Nieuws van de meester Sieberingschool 
 

De wijkagent in de klas! 

Vrijdag middag kwam er een wijkagent in de klas, 
die kwam wat vertellen over de lasergun. Wat is een 

lasergun? Dat is een speciaal apparaat dat kan 

meten hoe hard auto’s rijden. We gingen in groepjes 

naar buiten toe. Toen ging de wijkagent uitleggen 
hoe het moest. Daarna mochten we het allemaal 

uitproberen. Dat was super leuk. Meester Gert ging 

in de auto rijden en ging steeds langs ons rijden en 
hij reed wel 42 kilometer per uur, dat is heel snel. 

Daarna kregen we warme chocomelk met een koekje 

en toen gingen we vragen stellen aan de wijkagent. 

Dat vond de wijkagent heel leuk.  
 

Groetjes Marleen Sallomons 

 
Lasergun 

Er kwam een wijkagent bij ons in de klas en die 

ging vertellen over de lasergun en wat we gingen 
doen. Hij zei dat we met groepjes naar buiten 

gingen en dat we allemaal een keer de lasergun 

vast mochten houden. Toen gingen we naar buiten 

en ging hij uitleggen hoe de lasergun werkt. Hij zei 
dat als je met de lasergun op de auto schijnt dan 

kan de lasergun meten hoe hard de auto rijdt. Toen 

mocht iedereen dat doen. Daarna mocht iedereen 
ook op de fiets of lopend of rennend en toen ging 

de wijkagent je meten hoe hard je dan ging. Toen 

gingen we naar binnen en ging hij uitleggen wat hij doet als politie en wij mochten vragen 
stellen. Het was super leuk! 

 

Groetjes Luna 

_____________________________________________________________________________________ 

Bericht van jeugdsoos Kentucky 
 

Wij (jeugdsoos Kentucky) willen graag een culturele werkweek 

opzetten met, voor en door de jeugd van Nieuw-Balinge. Het is de 
bedoeling dat er in de voorbereiding gezamenlijk activiteiten en 

evenementen  worden georganiseerd om geld in te zamelen voor de 

reis. Daarnaast zullen alle jongeren die deelnemen aan deze 'week' 

meehelpen met bijvoorbeeld: het plannen van de reis, regelen van de overnachting, het 
programma en sponsoracties bedenken en uitvoeren.  

Tijdens de reis zullen er educatieve, culturele en sportieve activiteiten op de planning 

staan. Iedereen in de leeftijd 16 tot 25 jaar mag mee doen, hoe meer zielen hoe meer 
vreugd. Dus lijkt het je leuk om mee te helpen en mee te gaan, geef dit dan even via de 

mail door aan Netty (nettyzilver@gmail.com).  

 
Wat betreft onze acties en de voortgang 

van het organiseren zullen wij jullie op de 

hoogte houden!  

 
Groetjes jeugdsoos Kentucky 

 

mailto:nettyzilver@gmail.com
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Plaatselijk Belang; strooiveld, urnenheuvel 
of begraafplaats 

 
Omdat er nog steeds vragen van onze leden komen 

over een strooiveld, urnenheuvel of begraafplaats in 
ons dorp zetten we even op een rijtje hoe dat ervoor 

staat: 

 
Een begraafplaats is geen optie. De gemeente wijst dit af, ondanks dat er in de jaren ‘60 

een akkoord over was en al een stuk grond voor gereserveerd was. Dit heeft met name te 

maken met de kosten in verhouding tot het aantal begrafenissen. Een vast strooiveld of 
een urnenheuvel staat Natuurmonumenten niet toe. Dit heeft er met name mee te maken 

dat alles geregistreerd en beheerd moet worden en dat er ook weerstand is van 

omwonenden. Dan blijft over: As verstrooiing bij Natuurmonumenten:  

 
As verstrooiing bij Natuurmonumenten 

Natuurmonumenten biedt u in Zuid Drenthe de gelegenheid om de as van uw overleden 

geliefde in de natuur uit te strooien. Wellicht gaf uw dierbare zelf aan dat hij of zij als 
laatste rustplaats op een bijzondere plek uitgestrooid wil worden; een prachtig heideveld, 

een uitgestrekt bos of een ander open gebied met een mooi uitzicht.  

 
Afscheid nemen 

Samen met de boswachter maakt u de keuze voor een plek waar de overledene en/of 

nabestaanden een bijzondere band mee hadden. Op een afgesproken moment ontvangt de 

boswachter u en begeleidt u naar de plek waar betrokkenen in alle rust afscheid kunnen 
nemen.  

 

Locaties in Drenthe 
As verstrooiing is op doordeweekse dagen mogelijk in het Dwingelderveld, het Drents 

Friese Wold, het Leggelderveld, het Mantingerveld en op de landgoederen De Klencke en 

Hiemstrastate. 

 
Kosten 

De kosten bedragen €250,- per verstrooiing. Bent u geen lid van Natuurmonumenten dan 

zijn de kosten €300,-. Natuurmonumenten gebruikt deze bijdrage voor het beheer en 
onderhoud van het natuurgebied. Het aanbrengen of achterlaten van gedenktekens is 

helaas niet mogelijk. 

 
Informatie 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw G. van Halen, beheerkantoor 

Zuid Drenthe, Natuurmonumenten. Tel.: 0522- 476200 (’s ochtends) of per e-mail, 

g.vanhalen@natuurmonumenten.nl 
_______________________________________________________________________ 

 

Bericht van Studio Tyara 

 

Studio Tyara wenst iedereen fijne kerstdagen en een gelukkig nieuw 

jaar.  

 

De praktijk is gesloten van 21 december 2015 tot 4 januari 2016.  
Wel is de praktijk telefonisch bereikbaar voor 

spoedgevallen. 

 
Groetjes Netty 

  

https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/mantingerveld
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…voor een dagje weg! 

 

Winterfair Noordscheschut 

Op zaterdag 12 december a.s. wordt er een winterfair 

gehouden bij de Gereformeerde kerk  in Noordscheschut aan de 

Drostenraai, van 16.00 uur tot en met 19.00 uur. 
 

 

Noordelijk Kerst- en winterbierenfestival 
Een bierfestival in hartje winter buiten op een plein is 

uniek voor Nederland. Op de vijfde editie van het 

Noordelijke Kerst- en winterbierenfestival tappen 18 
ambachtelijke brouwerijen (uit Nederland, België, 

Duitsland en Frankrijk) samen met de aan het plein 

gesitueerde cafébedrijven totaal zo'n 40 tot 50 Kerst- en 
winterbieren.  

 

Het plein ademt een gezellige Weihnachtsmarktsfeer uit. Het plein is grotendeels overdekt 

en voorzien van terrasverwarmers. Het is een feest voor de ware speciaalbierliefhebber. 
Ook is er akoestische muziek van de Hoogeveense POPschool en er is een "BOB-show".  

 

Aanvangstijden Prijzen Bezoekersinformatie 
Zondag 20 december: 

14.00 - 19.00 uur 

Toegang is gratis.  
 

Deelname € 5,- (incl. 

informatieboekje en € 2,- 
statiegeld voor het festivalglas. 

Excl. consumptiemunten).  
 

Geen 18: geen alcohol. 

Plein Hoofdstraat Noord 
Hoogeveen 

Tel.: 06-40073862 

 

Kerstwandeling Spaarbankbos 

Traditiegetrouw vindt op 2e Kerstdag de 
kerstwandeling van Het Drentse Landschap plaats. Dit 

jaar wordt deze sfeervolle wandeling georganiseerd in 

het Spaarbankbos bij  Hoogeveen. Er is een route van 

4,5 km uitgestippeld. Onderweg komt u langs de 
mooiste plekjes, leukste activiteiten en de lekkerste 

versnaperingen. Laat de kinderen lekker knutselen, 

warm de handen aan een knapperend vuur onder het 
genot van sfeervolle muziek, proef de warme 

chocolademelk en vergeet onderweg vooral niet van de natuur te genieten. Een leuk uitje 
voor het hele gezin!  

 

Aanvangstijden Prijzen Bezoekersinformatie 
Zaterdag 26 december: 

 
11:00 - 17:00 uur  
 

Starten tot 15:00 uur 
 

Kosten €2,50 inclusief 

consumptie.  

 
Kinderen tot 4 jaar gratis. 

Spaarbankbos 

Hoogeveenseweg 5 

7931 TD Fluitenberg 
Tel.: 0592-313552   
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___________________________________________________________ 

 

Synchroonzwemsters in Nieuw-Balinge 
 

 

 
Deze vijf meiden:  
Esmee, Lysanne, Demi, Sophie en 

Dominique, hebben iets verteld 

over synchroonzwemmen, in het 
radioprogramma Hemmeltied dat 

op zaterdag 28 november 2015 te 

gast was in Nieuw-Balinge. 

 
 

 

 
 

 

De meiden trainen twee tot drie keer 
per week in zwembad 'de Peppel' in 

Beilen. Ze doen mee aan wedstrijden 

en gala's. Op 20 december a.s. 

tijdens het gala, zullen zij ook weer 
laten zien wat ze kunnen. Het begint 

om 15.30 uur. Het bad is open voor 

publiek om 15.00 uur. De entree 
bedraagt €2,50. Voor kinderen onder 

de 12 jaar is de entree €1,50. 
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Veilig door ’t dorp 
 
Uitnodiging voor een gezellige bijeenkomst over Veilig door ’t dorp.  

Kort, maar krachtig op 7 december om 19.30 uur. 
 

Zoals je wellicht weet loopt er 

in Nieuw-Balinge al vanaf het 

voorjaar een actie rondom de 
verkeersveiligheid in en om 

het dorp: Veilig door ’t dorp. 

Inmiddels zijn er al allerlei 
acties uitgevoerd. In de 

zomer hebben we een 

optocht met versierde 

voertuigen gehad en een 
geweldige crashtest. Daarbij 

kon je ervaren wat een 

botsing met je deed en hoe 
goed je reactiesnelheid is. 

 

 
Er is weer een verlichtingscontrole geweest voor de fietsen van de schoolkinderen en er is 

een actie geweest met de lasergun en de wijkagent. Er staan nog meer acties op stapel. 

Maar we willen wel graag zeker weten dat we alle ideeën van de inwoners van Nieuw-

Balinge kennen.  
 

Daarom organiseren wij als werkgroep Veilig door ’t dorp een gezellige oploop om met 

zoveel mogelijk vertegenwoordigers van verenigingen en clubs uit het dorp te overleggen 
wat er nog meer mogelijk is. We willen het niet te lang maken, er is een drankje en een 

hapje, kortom, het wordt nog gezellig ook. We hebben vanuit de provincie en het verkeers- 

en vervoersberaad subsidie gekregen, dus er is ook geld om dingen te doen. 
 

We willen graag op maandag 7 december om 19.30 met de verenigingen overleggen. We 

schatten in dat we aan anderhalf uur wel genoeg hebben. De mensen van Welzijnswerk 

Midden-Drenthe zullen een korte inleiding verzorgen. En daarna is er alle ruimte voor de 
inbreng van ideeën en leuke invallen rondom het thema verkeersveiligheid. En natuurlijk 

om te knabbelen. 

 
Om te kunnen inschatten hoeveel we moeten regelen en klaarzetten, zouden we het fijn 

vinden als je even laat weten of je wel of niet komt. Dat kan via een mailtje aan José Post, 

josepost4@hotmail.com of bellen even met 0528-321354. Ook een briefje bij José in de 
bus is prima. 

 

De bijeenkomst vindt plaats in De Heugte, we beginnen om 19.30 en de koffie, thee, 

drankjes en hapjes staan klaar! 
 

Namens de werkgroep, 

 
José Post, voorzitter Werkgroep Veilig door ’t dorp  

Nieuw-Balinge 

 

Herman Beerda, coördinator project Veilig door ’t dorp  
Welzijnswerk Midden-Drenthe 

  

Figuur 1  de crashtest met Brink en Dolfing 
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Oudejaarsvolleybal GJVV 

_____________________________________________________________________________________ 

Antwoorden van de decemberpuzzel 

 

1: Brandstof, 2: Bewonderaar, 3: Kascontrole, 4: Ongeluk, 5: Geweer, 6: Verkooptruc,  

7: Spelbederver, 8: Diameter, 9: Spaarkaart, 10: Miskennen, 11: Belofte, 12: Masker 

Oplossing: Banketbakker 

 

In de online versie van Kontakt, op de site van Nieuw-Balinge, kunt u de puzzel in kleur bekijken.  
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Oliebollen Actie Hervormde Kerk 
 

Ook dit jaar kunt u weer heerlijke oliebollen bestellen bij de Hervormde Kerk.  

 
De kosten van de oliebollen zijn: 

Per zak: 10 rozijnen oliebollen € 5,00 

Per zak: 12 witte oliebollen  € 5,00 

of 
 3 zakken voor € 14,00. 

 

U kunt de oliebollen bestellen via de bestellijst of telefonisch bij: 
- Harry Strijker, tel: 0528 - 321595.  

 

De laatste dag dat u de oliebollen kan bestellen is op 29 december a.s. 
 

De oliebollen worden op 30 december a.s. gebakken en bezorgd. 

 

De opbrengst is bestemd voor de kerk. 
 

De bouwcommissie - Hervormde Kerk 

________________________________________________________________________ 

 

Vrijwilligersfeest in dorpshuis De Heugte 
 

Vrijwilligers van dorpshuis “De Heugte”, Zomerfeest, Goudplevierrun en leden van V.D.O. 

 

Wij nodigen jullie van harte uit voor een leuke, verassende, gezellige avond! 
 

Op zaterdag 23 januari 2016 

In Dorpshuis “De Heugte” 
 

Noteer het in uw agenda! 

 
Voor voldoende inkoop en een prettige zaal indeling, is het wel van belang dat we weten 

hoeveel personen er komen? 

 

Dus geef even door met hoeveel personen u komt! 
 

Mail:  tonmor@home.nl of josepost4@hotmail.com 

 
Of zet je naam op de lijst die in het dorpshuis ligt! 

 

Opgeven kan tot 17 januari 2016.  
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Activiteitenkalender december / januari 

 
 

 

 

 
 

 

 
DECEMBER 

 

7 december  Bijeenkomst veilig door ‘t dorp 

 
8 december  Bijeenkomst Natura 2000 

 

11 december Kerstdiner 60+ers 
 

12 december Dansavond de Heugte 

 
15 december  Ons cluppie – Diner en kerstbingo 

 

18 december Slaapfeest Tienersoos 

 
19 december BINGO de Heugte 

 

21 december Kerststukje maken 50+ers 
 

22 december Kerstmarkt fam. Slomp  

 
23 december Kerstmarkt fam. Slomp 

 

23 december Kinderclub 

 
28 december Oudejaarsvolleybal GJVV 

 

 
 

JANUARI 

 

9 januari  Oud papier 
 

16 januari  Nieuwjaarsborrel soos 

 
23 januari  Vrijwilligersfeest in “De Heugte” 

 

25 januari  Ledenvergadering D.E.L. 
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Huisartsen 
Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur: 
• Huisartsenpraktijk Ettenheim Noordscheschut  
  Mevr. Dahler/ Mevr. Damman 
  Tel. (0528) 34 12 28 
• Huisartsenpraktijk Hollandscheveld 
  Dhr. Miellet/Dhr. Veenhouwer 

  Tel. (0528) 34 12 19 
• Huisartsenpraktijk Elim 
  Dhr. Mors/Dhr. Brugman 
  Tel. (0528) 35 12 12 
 
Op werkdagen van 's middags 17.00 uur tot de 
volgende ochtend 08.00 uur en in de 
weekenden, kunt u voor spoedgevallen bellen 
met de centrale huisartsenpost, Tel. 0900 112 0 
112 
Website: www.chd.nl 
 

Openingstijden Gemeentehuis 
• Westerbork, B.G. van Weezelplein 10 
  Dinsdag van 8.30 tot 12.00 
 
• Beilen, Raadhuisplein 1 
  Maandag, dinsdag, vrijdag van 8.30 tot 12.00. 
  Woensdag van 8.30 tot 16.00. 

  Donderdag van 8.30 tot 20.00. 
  Tel. (0593) 53 92 22 
 
  E-mail: gemeente@middendrenthe.nl 
  Website: www.middendrenthe.nl 
 

Fysiotherapie 
Praktijk Fysio Ettenheim; Roel Schoemaker 
Dinsdag- en donderdagmiddag praktijk in 

Dorpshuis de Heugte. Alleen op afspraak. 
Tel. (0528) 34 35 18 of (06) 43 45 37 99 
E-mail: info@fysioettenheim.nl 
 

Weekenddiensten 
Voor het rooster van de weekenddiensten van 
tandarts, apotheker, dierenarts, Icare, Bureau 

Slachtofferhulp en de Stichting Welzijnswerk zie 
bladzijde 2 van de (huis-aan-huis) 
woensdageditie van de Hoogeveense Courant  
 

Preekrooster 2015 
Chr. Geref. Kerk Nieuw-Balinge 
06-12    9.30u: ds. A. Wallet (HA) 
           14.30u: ds. A. Wallet 
13-12    9.30u: ds. G.J. Capellen 
           14.30u: ds. G.J. Capellen 
20-12    9.30u: ds. G.J. Post 
           14.30u: ds. G.J. Post  
25-12    1e kerstdag 
             9.30u: ds. W. van Benthem 
           14.30u: ds. W. van Benthem 
26-12    9.30u: Kinderkerstfeest 
27-12     9.30u: ds. C. Bos 
            14.30u: ds. C. Bos 
31-12    Oudejaarsdag 
            19.30u: ds. W. van Benthem 
01-01     9.30u: ds. W. van Benthem 
03-01     9.30u: ds. P.D.J. Buijs 

            14.30u: ds. P.D.J. Buijs 
 
Wijzigingen voorbehouden. In de ochtend is er 
oppas voor de kleinsten in het jeugdgebouw ‘Het 
Anker’. 
 

Preekrooster 2015 
Ned. Hervormde Kerk Nieuw-Balinge 
06-12   2e advent 
           10.00u: ds. C.G. Visser (Rijssen) 
           15.00u: ds. D.J.W. Kok (Oldebroek) 
13-12   3e advent 
            10.00u: ds. J.P.J. Voets (Nijkerk) 
            15.00u: ds. M. Noorderijk  
20-12   4e advent 
           10.00u: ds. M. Noorderijk 
           15.00u: ds. J.N. Zuiderduin (Oosterwolde) 
25-12   1e kerstdag 
            9.45u: ds. J. Boer (Ermelo) 
            15.00u: ds. M. Noorderijk 
26-12   2e kerstdag 
            10.00u: Zangdienst in Tiendeveen 
27-12  10.00u: ds. A.N. v.d. Wind (Holl.veld) 
           15.00u: ds. J. Harteman (Kampen) 

31-12   Oudejaarsdag 
           19.30u: kand. J. Mulder (Nijkerkerveen) 
            
Wijzigingen voorbehouden. In de ochtend is er 
oppas voor de kleinsten in de consistorie bij de 
kerk. 

Gym 55+ers in Dorpshuis de Heugte 
Dinsdag van 9.15 uur tot 10.00 uur, 
Loop gerust eens binnen! 
 

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

Ophaalschema containers 
Iedere woensdag       
09-12 GRIJS           30-12 GROEN 
16-12 GROEN         06-01 GRIJS 
23-12 GRIJS           13-01 GROEN 

Contactgegevens Humanitas  
• Midden-Drenthe 
   midden-drenthe@humanitas.nl 
• Zuid-Drenthe 
   zuid-drenthe@humanitas.nl 

• Tel. (0528) 27 79 92 | www.humanitas.nl 
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Oud Papier 
Oud papier wordt opgehaald door de Mr. 
Sieberingschool op 9 januari, 12 maart, 21 mei, 
9 juli, 17 september, 12 november 2016.  
 
Vanaf 8.30 wordt het oud papier met een 
pers/kraakwagen opgehaald. 

Het verzoek om het papier gebundeld of in 
dozen langs de weg te zetten.  
 
LET OP: Liever niet de avond van te voren i.v.m. 
eventuele regen. Voor de Breistroeken geldt; 
het papier langs de hoofdroute zetten!  
 

Ophalen grof vuil of container stuk? 
Gemeente Midden Drenthe: (0593) 53 92 22 
Van Gansewinkel: 0800 01 30 
 
Grof vuil brengen naar: Milieustraat Beilen, 
Eursing 2a: maandag gesloten, dinsdag en 
vrijdag geopend van 8.00-12.00 en 13.00-

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

Politie 
Bureau Hoogeveen 
Griendtsveenweg 5, Hoogeveen 
Postbus 107, 9400 AC Assen 
Geopend: ma t/m za 9.00 – 17.00 uur 
vrijdagavond tot 21.00 uur. 
 

Bureau Beilen 
Ettenstraat 9, Beilen 
Postbus 107, 9400 AC Assen 
Geopend: ma t/m vrij 9.00 – 17.00 uur 
 
Telefoonnummer: 0900 88 44 
Alarmnummer: 112 
Meld Misdaad Anoniem: 0800 70 00 
 
Voor aangifte via internet, contact met 
wijkagent etc.: www.politie.nl  
 

Belangrijke telefoonnummers 
Ziekenhuis Hoogeveen (0528) 28 62 22 
Diaconessenhuis Meppel (0522) 23 33 33 
Ziekenhuis Emmen  (0591) 69 19 11 
Ziekenhuis Assen  (0592) 32 55 55 
UMCG Groningen  (0503) 61 61 61 
Isala klinieken Zwolle (0384) 24 50 00  

Martini Ziekenh. Groningen (0505) 24 52 45
  
 
Zorginstellingen: 
Derkshoes Westerbork (0593) 33 33 66 
Altingerhof Beilen  (0593) 53 53 00 
Weidesteyn Hoogeveen (0528) 28 61 11 
WZC Beatrix Holl.veld (0528) 34 82 48 
Jannes v/d Sleedenhuis Hgv (0528) 26 69 44 
De Westerkim Hoogeveen (0528) 26 40 38            
WZC Olden Kinholt Hgv (0528) 26 32 88 
 

Trombosedienst 
Iedere dinsdagmorgen in Dorpshuis de Heugte. 
 
Aanvang om 10.15 uur, tot de laatste cliënt 
geweest is. 
 

AED-kastjes 
Wanneer u een AED-kastje nodig heeft, belt u 
112. De meldkamer roept dan mensen uit Nieuw-
Balinge op die bevoegd zijn om de AED te 
bedienen.  
 
 

Uitvaartvereniging Nieuweroord e.o. 
• Uitvaartnummer:  (06) 54 37 71 80  
   (24 uur per dag bereikbaar)  

   b.g.g. (0528) 34 38 37 
 
• Uitvaartverzorg(st)er:  
  mevr. E. Otten / dhr. P. van Slochteren 
 
• Penningmeester/Ledenadministratie:  
   dhr. H. Mulderij, Molenweg 30, 7936 PB 
   Tiendeveen. Tel. (0528) 76 40 00 
 
• Voor vragen of doorgeven van wijzigingen: 
    info@uitvaartvereniging-nieuweroord.nl 
 
• Informatie over de vereniging: 
   www.uitvaartvereniging-nieuweroord.nl 

 
 

Draagt Elkanders Lasten (DEL) 
Wilt u bij een overlijden, of indien u zich wilt 
aanmelden als nieuw lid (inwonende kinderen 

vanaf 21 jaar), contact opnemen met: 
 
Peter Kroezen 
Meeuwenweg 5 
Nieuw-Balinge  
Tel. (06) 52 40 79 66 
E-mail: peter.kroezen@crewson.nl 
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OBS Meester Sieberingschool 
Haarweg 27 – Tel. (0528) 32 13 55  

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 Sieberingschool een warm hart toedragen 
en daarom jaarlijks een financiële bijdrage geven 
die ten goede komt aan de leerlingen. In 
september/oktober wordt de jaarlijkse 
ledenbijdrage opgehaald. Bent u geen lid en wilt u 
dit wel graag worden, meldt u zich dan aan bij één 
van de bestuursleden of bij de vertegenwoordiger 
van het schoolteam. 
 
Bestuursleden: 
Voorz. Albert Wielink  Tel. (0528) 32 13 23 
Penn. Raymond Peters Tel. (0528) 32 18 09 
Secr. Esther Bodewes Tel. (06) 13 94 14 52 

Lid Manuela Mulderij Tel. (0528) 22 12 51 
Lid José Post  Tel. (0528) 32 13 54 
Lid Ria Schoemaker Tel. (0528) 32 07 61 
Lid Wout Strijker  Tel. (06) 51 35 23 48 
Vertegenwoordiger van het schoolteam: 
Susan de Graaf  Tel. (0528) 32 13 55 
 

Peuterspeelzaal Duimelot 
Komt uw peuter ook gezellig spelen? 

 
Uw peuter is vanaf 2 jaar van harte welkom 
op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend 
van 8.30 uur tot 11.45 uur en woensdag tot 
12 uur. 

 
Geef uw peuter tijdig op. Liefst een half jaar 
van tevoren. 

 
Om even te komen kijken of om het 
informatieboekje met aanmeldingsformulier 
af te halen, kunt u terecht bij peuterleidster 

Karin Gils op 1 van de speelochtenden. 
  
Als uw peuter is aangemeld, krijgt u bericht 
van de wachtlijstbeheerster, wanneer uw 
peuter kan beginnen.  

 
Voor informatie kunt u bellen met de leidster 

Karin Gils, tel.: (0593) 52 59 76. Voor 
digitaal aanmelden kijkt u op www.spmd.nl.  

 
‘Spelend leren’, een mooie voorbereiding 
voor de basisschool. Komt u eens langs met 
uw peuter? 
 

S.V. Nieuw-Balinge 
Op www.svnieuw-balinge.nl vindt u informatie over 
de vereniging, alle jeugd- en seniorenteams, 
wedstrijdinformatie, foto’s en andere activiteiten 
binnen onze vereniging. Ook kunt u hier lezen hoe 
u lid kunt worden of contact met ons kunt 
opnemen. Telefoonnummer kantine: 0528 321241. 

 

 Jeugd- en tienersoos 
 Vrijdag; Jeugdsoos, vanaf 16 jaar en ouder. 
• Vanaf 21.00 tot 24.00 
 
  Zaterdag; Tienersoos, vanaf basisschool tot 
  16 jaar. 
• Vanaf 20.00 tot 23.00 

  Er wordt géén alcohol geschonken! 
 

Openingstijden dorpshuis de Heugte 
Maandag   09.00 – 12.00 uur 
Dinsdag   09.00 – 12.00 uur 
Woensdag   09.00 – 12.00 uur 
Vrijdag   16.30 – 20.00 uur 
Keuken   16.30 – 19.00 uur 

Zaterdag   22.30 – 01.30 uur 
Keuken Bingo  20.30 – 23.30 uur 
Zondag   17.00 – 21.00 uur 
Keuken   17.00 – 19.30 uur 
 
Snacks kunnen op vrijdag en zondag ook telefonisch 
besteld worden: (0528) 32 13 00. 
 
Verder is het dorpshuis op alle dagen geopend op 
afspraak, voor diverse activiteiten. 
 
 

Busdiensten 

Niet op zater-, zon- en feestdagen. 

Op werkdagen: 

Nieuw-Balinge - Hoogeveen Lijn 37 

07:20 uur*           14:09 

08:20                   16:36 

10:26                   17:36* 

12:26                   18:09 

Nieuw-Balinge - Westerbork Lijn 37 

07:31                    13:31 x 

08:31*                   15:31 

09:48 x                  16:31* 

11:48 x                  17:31 x 

* niet in de kerst-, zomer en kleine vakantie 

x rijdt niet verder dan Orvelte. 
Voor uitgebreide dienstregeling: 
www.9292.nl  Tel. 0900 92 92 
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GJVV 
Bestuur: 
Voorz. Evelien Sok  Tel. (0528) 32 14 82 
Penn. Fia Jager  Tel. (0528) 32 12 24              
Secr. Delia Slomp  Tel. (0528) 32 10 11  
Lid Heidi Koekoek Tel. (0528) 32 10 24 
Lid      Mariska Schonewille   

 
Wanneer is er wat te doen? 
DINSDAG; Volleybal 
Herenvolleybal (16+)          20.30 – 21.30 
WOENSDAG; Volleybal 
Dames Recreanten 1  19.00 – 20.00  
Dames Recreanten 3   20.00 – 21.00  
DONDERDAG; Volleybal 
Dames Recreanten 2  19.30 – 20.30  
DONDERDAG:  gymnastiek  
1e groep, vanaf 4 jaar 18.00 – 18.45 
2e groep   18.45 – 19.30 
 
De kosten zijn: tot 18 jaar € 30,- per half jaar en 
vanaf 18 jaar € 40,- per half jaar.  

Nieuwe leden kunnen we altijd gebruiken.  
Dus: KOM EENS LANGS ALS JE DURFT! 
 

Welzijnswerk Midden-Drenthe 
Loket voor zorg- en dienstverlening 
 
Er is momenteel geen inloopspreekuur meer 
op dinsdagmorgen in Nieuw-Balinge, 
vanwege te weinig bezoekers. Mocht u toch 
hulp nodig hebben, bel onderstaand 

telefoonnummer en men maakt een 
afspraak met u! 
 
Voor informatie over o.a. 
- ouderenadviseur  
- de klussendienst 
- de plusbus 
- beperking en chronisch zieken 
- hulp oproep systeem 
- hulpverlening bij u thuis 
kunt u bellen met S.W.O. in Westerbork. 
 
Tel. locatie Westerbork (0593) 33 39 20 
ma t/m do van 08.30 – 16.00 uur 
vrijdag van 08.30 – 12.00 uur. 

 
www.welzijnswerkmd.nl 
 

Kapsalon Priscilla 
Tel. (0528) 32 16 44 
 
Dinsdag, donderdag en vrijdag geopend van 8.30 
tot 18.00. Tussen 12.00 en 13.00 gesloten. 
Zaterdag geopend van 8.00 tot 13.00.  
 
Elke 1e dinsdag van de maand knippen zonder 
afspraak tussen 18.00 en 19.30! 
 

Plaatselijk Belang ‘de Vooruitgang’ 
Het bestuur vergadert maandelijks en 1 keer 
per jaar wordt een ledenvergadering 
gehouden, waarin verslag wordt gedaan van 
de activiteiten van het afgelopen jaar. 
Vindt u dat het belang van uw dorp, ook uw 
belang is, word dan lid. De contributie 
bedraagt slechts €7,- per jaar. U kunt zich 
opgeven bij de penningmeester, via 
gertslomp@hotmail.com 

Strijker en Strijker  
Technische groothandel en verhuurbedrijf.   
Tel. (06) 54 36 30 15 
 
Openingstijden winkel: 
Maandag   09.00 tot 17.30 uur 
                                        18.30 tot 20.00 uur 
Dinsdag t/m donderdag 08.00 tot 17.30 uur 
                                        18.30 tot 20.00 uur 

Vrijdag                              08.00 tot 17.30 uur 
Zaterdag   08.00 tot 16.00 uur 
 

Studio Tyara  
Praktijk voor therapie, massage en 
schoonheidsverzorging. 
Netty Jager. Tel. (0528) 32 17 17 
 
Maandag: overdag en ‘s avonds 
Dinsdag: overdag en ‘s avonds 
Woensdag: overdag 
Donderdag: overdag 

Vrijdag: overdag 
Behandeling op afspraak.  
 

Volkstuinvereniging Nieuw Balinge 
Tuinhuur: €10,- per jaar voor 100m2 beste grond.  
 
Info bij de secretaris: Gert Jan Prins. Tel.: 321174.  
 
Nieuwe leden zijn altijd welkom! 
 

Anne Hekker; IJzer en metalen 
IJzer en metalen, Anne Hekker komt het 
halen! Het kan ook gebracht worden. 
Melkbussen, accu’s, fietsen, kabel, 
aanhangwagens enz. 
 
Haarweg 91, Nieuw-Balinge.  
Tel. (0528) 32 13 84 
 

Website Nieuw-Balinge 
www.nieuwbalinge.eu 

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

 




