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JANUARI 2015    47ste JAARGANG, NR. 1 
 
 
Colofon 
 
Redactie 
 
Evelien Sok   (06) 13 86 00 18 
Rosalie Jager   (0528) 78 50 54 
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. 
- Handgeschreven kopij en advertenties altijd 
 inleveren vóór de laatste 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. 
- 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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De jaarwisseling hebben we 
achter de rug. 2015: nieuwe 
ronde, nieuwe kansen. Zo ook 
voor Kontakt. Een nieuw uiterlijk 
en een nieuwe samenstelling van 
de redactie. We hopen dat u deze 
vernieuwde Kontakt met plezier 
zult lezen. Mocht u tips hebben 
voor de redactie, dan horen we 
dat uiteraard graag! 
 
 
Deze maand leest u onder andere: 
 
Een vraag van de organisatie van 
de Wandel4daagse. 
 
Een interview met de familie Vissia 
 
Een recept om de vingers bij af te 
likken! 
 
Nieuw in Kontakt: Een prijsvraag! 
 
Tuintips voor de maand januari. 
 
Diverse verslagen van de tiener- 
en jeugdsoos. 
 
Een oproep van plaatselijk belang. 
 
…en nog veel meer! 
 
 
 
We wensen u veel leesplezier! 
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Nieuw-Balinge 
zoekt: 

 
Gezellige, creatieve en praktische versterking voor het wandel-4-daagse team. 
Twee van onze leden gaan ons verlaten en daarom zoeken we nieuwe teamleden. 
Voorafgaand aan de 4-daagse hebben we 2 á 3 vergaderingen en natuurlijk zijn we druk 
tijdens de 4-daagse zelf. Qua tijd valt het dus erg mee. Bovendien maken we het altijd 
gezellig.  
 
Dus heb je zin en ideeën om de 4-daagse te helpen organiseren, meld je dan aan bij: 
Martha Prins, mpd.7@hotmail.com 
 
 
Tuintips januari 
 
Als er sneeuw op het gazon ligt, kun je er beter niet over heen lopen.  
Het gras kan dan erg beschadigen. Schud de sneeuw van de takken, om knakken te 
voorkomen. 
 
Je kunt groenten zoals vroege spruitkool, vroege bloemkool, witte kool, veldsla, vroege 
zomerprei, radijs, wortelen, spinazie, snijsla, steeksla, kervel en tuinkers zaaien. 
 
De hele maand januari is geschikt om fruitbomen, struiken en planten te snoeien. Let wel 
op dat het snoeien niet gebeurt als het vriest, maar bij zachter weer. 
 
Nestkastjes voor vogels kunnen 
schoon gemaakt worden. 
Het is langzamerhand tijd voor de 
vogelpaartjes om rond te kijken naar 
een plaatsje om te nestelen in het 
voorjaar. 
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Nieuwsbericht van D.E.L. 
 
 
D.E.L. (Draagt Elkanders Lasten) 
Voornweg 10 
7938 RC Nieuw-Balinge 
 
 
 
 
 
 
 
Uitnodiging Jaarvergadering D.E.L.  
 
 
Datum:    26 januari 2015 
 
 
Plaats:     Dorpshuis “de Heugte” 
 
 
Aanvang: 19.30 uur 
 
 
Agenda: 
 

1) Opening 
 

2) Notulen van 27 januari 2014 
 

3) Ingekomen stukken 
 

4) Verslag Penningmeester 
 

5) Verslag kascommissie: Alie Luinge en Raymond Peters: Res:Jan Smeenge 
 

6) Bestuursvergadering: Aftredend en herkiesbaar: 
Albert Wielink is dit jaar aftredend en stelt zich niet weer herkiesbaar. 
 

7) Rondvraag 
 

8) Sluiting 
 
 
Secretaris: A. Wielink 
                 Voornweg 10 
                 7938 RC Nieuw-Balinge 
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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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Gezondheidscentrum Ettenheim  
Zoals u wellicht heeft kunnen zien, naderen de werkzaamheden rond het nieuwe 
gezondheidscentrum Ettenheim hun einde.  Allereerst is de dokterspraktijk geheel 
verbouwd. Met de nodige creativiteit en veel geduld is er tijdens de verbouwing gewoon 
doorgewerkt. Een tijdelijke ruimte buiten zorgde voor meer werkruimte. De huisartsen en 
praktijkondersteuner (POH’er) beschikken nu over gemoderniseerde spreekkamers en de 
assistentes over een ruime balie met de nodige privacy voor de patiënten.  
 
In het  “doktershuis” kregen de bouwwerkzaamheden een vervolg. Het pand is tot een 
mooi geheel geworden en inmiddels zijn vrijwel alle ruimtes in gebruik.  
Beneden, meteen naast de huisartsenpraktijk, is het servicepunt van apotheek Tjan 
gevestigd. Geneesmiddelen die u voor 10.00 uur besteld heeft, kunt u de volgende 
werkdag na 14.00 uur ophalen, mits dit uw afgesproken afhaallocatie is. De openingstijden 
zijn: tussen 09.30-11.30 uur en 14.00-17.00 uur. Op deze locatie naast de hoofdingang 
van het Servicepunt is er een Mediq apotheek automaat. Via de automaat kunt u 
geneesmiddelen ophalen wanneer het u uitkomt. Heeft u belangstelling, dan kunt u zich 
hiervoor aanmelden in de apotheek. 
 
Aan de andere zijde van het gebouw is een ingang voor de andere zorgverleners in het 
gebouw. Op de benedenverdieping heeft Roel Schoemaker zijn behandelkamer voor zijn 
Praktijk Fysiotherapie, die op maandag t/m vrijdag geopend is van 8:00-18:00 uur.  
 
Op de bovenverdieping is er ruimte voor meerdere zorgverleners. 

1. Thuiszorgorganisatie Beter Thuis Wonen. Hier kunt u dagelijks terecht voor vragen 
over huishoudelijke hulp, persoonlijke verzorging en verpleging. 
Wijkverpleegkundige Rolanda den Boon en/of zorg coördinator Reina Mud zijn hier 
dagelijks aanwezig. 

2. Praktijk Vizier. Hier kunt u op maandagmiddag terecht. Regina Westerink is 
orthopedagoog Generalist, Cognitief Gedrags Therapeut en EMDR-therapeut. Ze is 
gespecialiseerd in  het behandelen van sociaal-emotionele problemen en 
traumaverwerking bij kinderen, jeugd  en volwassenen. 

3. Trombosedienst, van ziekenhuis Bethesda is aanwezig op dinsdagmorgen van 8.30 
uur tot 9.15 uur voor bloedprikken. Mevrouw Janny van Egten is hiervoor aanwezig. 

4. Diadem Voedingsadviesbureau heeft op woensdag spreekuur. Geralda Eilander en 
Mariëlle Niks zijn de diëtisten. Zij zijn aanwezig om hulp te bieden omtrent alles 
rondom voeding, dieet en bestaande aandoeningen/klachten.  

5. Centrum voor Voettherapie. Op donderdag heeft podotherapeut Yvonne Kruize, 
spreekuur. 

6. Arbodienst Ausems en Kerkvliet. Op vrijdag wordt er regelmatig spreekuur gehouden 
door Marjan Mobach, de ARBO-arts. 

 
Nieuwsgierig geworden? Er komt een Open Huis in het voorjaar van 2015. Graag willen wij 
u laten zien hoe mooi het gezondheidscentrum is geworden.  
 
Een gezondheidscentrum waar Noordscheschut en omgeving trots op mag zijn! 
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Knutseltips voor de winter 

 
 

 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

            
 
 
 

Boven: Pinguïn van een voetafdruk       Boven: Sneeuwpoppen van een handafdruk  
Onder: Leuk vogelhuisje         Onder: Beschilderde wijnglazen 
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Het raadselspel 
 
 
In Kontakt zullen we vanaf nu elke maand een prijsvraag plaatsen. Het antwoord op de 
prijsvraag kunt u mailen naar: redactiekontakt@outlook.com of op een briefje schrijven en 
in de brievenbus op het kopij adres gooien (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. 
 
De prijsvraag van deze maand luidt als volgt:  

 
Waar is deze foto genomen? 

 

 
 
Hopelijk vindt u het leuk om mee te doen en is de foto niet te moeilijk. 

 
Stuur uw antwoord in voor 31 januari 2015! 

 
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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Uit de nieuwsbrief van de WMO-raad 
 
Na de betrekkelijke rust in de eerste helft van 2014 braken voor de WMO-raad na de 
zomervakantie drukke tijden aan. Op verzoek van de gemeente zijn drie adviezen 
uitgebracht. Twee ervan hadden betrekking op de transities WMO en Jeugdzorg. Ten 
behoeve van de adviezen is veel tijd en energie gestoken in het opdoen van de benodigde 
kennis. Daarnaast is het natuurlijk van belang te weten welke zorgen en gedachten bij de 
burgers in onze gemeente leven over de veranderingen in de zorg. Een van de 
mogelijkheden daartoe is het vergaderen op locatie. De opgedane ervaringen in Nieuw-
Balinge worden in deze nieuwsbrief beschreven. De verkregen kennis en informatie is 
verwerkt in de adviezen over genoemde transities. 

 
WMO-raad gaat de gemeente in 

 
Een van de mogelijkheden om signalen van burgers te krijgen is het vergaderen op locatie. 
Zo ging de WMO-raad op 23 september 2014 naar Nieuw-Balinge, een levende en hechte 
dorpsgemeenschap met een grote betrokkenheid van de inwoners met elkaar. 
 
In het ochtendgedeelte hield de Raad de reguliere vergadering in het Dorpshuis. Te gast 
was mw. Thea Hut, teamleider van het Dorpenteam Westerbork, die de aanwezigen een 
presentatie gaf over de 3 transities en de betekenis daarvan voor dorpen als Nieuw-
Balinge.  
 

Na de vergadering werd de WMO-raad, met dank aan de 
mannenkookploeg, getrakteerd op een voortreffelijke lunch. 
Daarna maakten diverse leden gebruik van de apparaten in 
de bewegingstuin. 
 
In het middagdeel gingen leden van de WMO-raad en 
inwoners van Nieuw-Balinge, na de vertoning van een 
boeiende video over het reilen en zeilen in Nieuw-Balinge, 
met elkaar in gesprek over de gevolgen van de 
veranderingen in regels rond de wet Participatie, de 
AWBZ/WMO en de Jeugdzorg. Eerst werd in carrouselvorm 

in kleine groepjes over een van de onderwerpen van gedachten gewisseld. Vervolgens 
werden de uitkomsten plenair teruggekoppeld en besproken. 
 
De belangrijkste uitkomsten waren: 
t.a.v. Participatie 
 Het ‘Knooppunt’ speelt een belangrijke rol in de 
    coördinatie over vraag en aanbod in de zorg. 
 Er is veel onduidelijkheid over regelingen als Wajong 
    en PGB. 
 Een ‘nieuwe’ inwoner ervaart t.a.v. de Wet Werk en 

Bijstand de administratieve handelingen en daaraan 
verbonden sancties een stuk vervelender dan in 
haar vorige gemeente. 

 De Participatiewet heeft ook gevolgen voor het functioneren van voorzieningen in het 
dorp (b.v. hoe kan het vertrek van de beheerder van het dorpshuis worden 
opgevangen).  

t.a.v. Jeugdzorg 
 Bij problemen worden jongeren uitgenodigd voor een gesprek.  
 De Jeugd wordt via Dorpsbelangen en het Dorpshuis actief betrokken bij het dorp. 
 Bij echte problemen worden professionals ingeschakeld (b.v. Jongerenwerk) en dat 

werkt prima. 
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t.a.v. AWBZ/WMO 
 Dagopvang is echt nodig, omdat mensen anders dreigen te vereenzamen. 
 De gemeente moet zich beter en sneller instellen op noodsituaties (b.v. snel 

verstrekken van een WMO-pas voor ouderen, als de partner plotseling in het ziekenhuis 
moet worden opgenomen). 

 Nieuw-Balinge is een dorp met veel jonge gezinnen en ouderen. De middengroep is 
sterk ondervertegenwoordigd, waardoor de gevolgen van de ‘kanteling’ op de schouders 
van een kleine groep terecht komt. Dit is waarschijnlijk een probleem van meerdere 
dorpen in onze gemeente. 

 Bewoners hebben veel voor elkaar over, maar je moet wel een actieve inwoner zijn om 
een beroep te kunnen doen op het ‘Naoberschap’. Ook dat komt in meerdere dorpen 
voor. 

 
De slotconclusie was dat dergelijke bijeenkomsten heel nuttig zijn en dat het goed is dit 
overleg op termijn nog eens te herhalen. Voor de Wmo-raad reden om vaker op locatie te 
gaan vergaderen. 
 
De WMO-raad stelt vragen en opmerkingen op prijs. U kunt deze kwijt via het post- en 
email-adres onder aan deze pagina. Op de website van de gemeente 
(www.middendrenthe.nl) treft u ook informatie over WMO-onderwerpen en de WMO-raad 
aan. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

De kinderen en het team van OBS de Meester Siebering, 
 stuurt iedereen de beste wensen voor: 
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Jeugd- en Tienersoos 
 
Sozen voetbal 

Drie teams uit ons dorp 
deden 22 december mee 
aan het sozenvoetbal in 
De Borkerkoel in 
Westerbork.  
 
De teams bestonden uit 
een jongens- en een 

meisjesteam van de tienersoos en een herenteam 
van de jeugdsoos. Het was een gezellige en 
sportieve dag waar veel tiener- en jeugdsozen uit 
de gemeente aan deel namen. Ons meisjesteam 
is 4de geworden, een goede prestatie! De jongens 
brachten het er nog beter van af met een goede 
2de plaats. De heren zijn 3de geworden, ook een 
prima prestatie! 
 
Hiernaast een foto van het meisjesteam.  
 
 
 
Pietenloop tienersoos 
 
Tienersoos ”Teenspirit” uit ons 
dorp hield afgelopen 5 
december weer een pietenloop 
(mede mogelijk gemaakt door 
plaatselijk belang). 
 
De pieten gingen op bezoek 
bij alle gezinnen uit Nieuw-
Balinge die zich hadden 
opgegeven voor deze unieke 
activiteit. Met een boek vol 
verhalen en grappige 
anekdotes over de te 
bezoeken kinderen en 
natuurlijk de nodige 
lekkernijen, gingen de pieten 
enthousiast op pad door ons dorp.  
 
Alle bezochte kinderen waren blij verrast met een bezoekje en ook de ouders vonden het 
leuk. 
 
Het is een uniek gebeuren in onze gemeente volgens Josien Tuhumury (jeugd en welzijn, 
gemeente Midden Drenthe) en dat is toch leuk om te horen en ook daarom zeker een 
activiteit om in stand te houden. Wel jammer dat sommige mensen eerst over de streep 
getrokken moeten worden om zich aan te melden. 
 
Anneke Oelen (bestuur tienersoos) 
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Recept 
 

Bokkepootjestaart 
 
Benodigdheden:  -1 cake 
                                 -2 a 3 pakken bokkepootjes 
                                 -1 eetlepel advocaat 

-1 pakje kloppudding  
vanille van dr. Oetker 
-500 ml melk 

                                 -500 ml slagroom 
                                 -beetje suiker voor in de  
                                 slagroom 
Bereidingswijze: 
Bedek een springvorm met plakjes cake. Bereid de pudding zoals aangegeven op het 
pakje. Klop de slagroom stijf (suiker naar smaak toevoegen) en meg dit met de pudding. 
Verdeel over de cakebodem een laag slagroom/pudding. Bedek dan deze laag netjes met in 
de lengte gehalveerde bokkepootjes. Dan weer een laag slagroom/pudding en dan weer 
bokkepootjes. Meng wat advocaat door de resterende slagroom/pudding en strijk dit over 
de laag bokkepootjes. Hierna verkruimel je 3 bokkepootjes en verdeel dit over de taart. 
En klaar is de bokkepootjestaart! Heerlijk smullen! 

 
 

Oudejaarsvolleybal 2014 
 
Op dinsdag 30 december 2014 werd het traditionele oudejaarsvolleybal georganiseerd door 
GJVV. Zes teams deden dit jaar mee en iedereen speelde tegen iedereen. De sfeer was 
goed en er werd door alle teams leuk volleybal gespeeld, wat voor het aanwezige publiek 
leuk was om te zien. Tussendoor verzorgde de streetdancegroep een aantal goede 
optredens in de ronde zaal van het dorpshuis en in de gymzaal. Op de eerste plaats 
eindigden: ‘De Doordraaiers’. De teams werden na afloop getrakteerd op een schaal met 
warme hapjes en er werd nog even gezellig nagezeten in het café.  
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Even voorstellen… Familie Vissia 
 
Deze keer zijn we te gast bij Johan 
en Helena Vissia, woonachtig aan 
de Hullenzandweg 6. Zij wonen in 
het huis waar flink wordt verbouwd. 
Hun gezin bestaat uit Johan (40), 
Helena (40), Matthijs (6) en Anouk 
(4).    
 
Hoe lang wonen jullie nu hier? 
Helena vertelt dat ze hier nu bijna 
5 jaar wonen. In maart 2009 
hebben ze de woning via een 
veiling gekocht. Vervolgens hebben 
ze de woning bewoonbaar gemaakt 
en vanaf maart 2010 wonen ze in 
de woning. De eerste 2 weken 
voelde als ‘kamperen in eigen huis’, 
de kinderen gingen bijvoorbeeld in een emmer in bad. De foto hierboven is de situatie zoals 
die was toen ze het huis kochten. 
 
Waar komen jullie vandaan en hoe zijn jullie in Nieuw Balinge terecht gekomen? 
Oorspronkelijk komt het gezin uit Ootmarsum (gelegen in de provincie Overijssel, dichtbij 
de Duitse grens), daar bewoonden ze een chalet. Omdat Johan in Dwingeloo werkzaam 
was waren ze op zoek naar een woning in die regio. Hun voorkeur ging uit naar een woning 
waarbij er, in tenminste één richting, vrij uitzicht is (en dat is gelukt). Ze wilden dichtbij 
een dorp wonen, zodat de afstand naar school voor de kinderen op de fiets af te leggen is. 
En niet onbelangrijk, trok de natuur rondom Nieuw Balinge ze ook. 
 
Weten jullie iets van de geschiedenis van dit huis? 
Johan vertelt dat het huis, voordat zij het kochten, van de familie Beuving (veehouder) 
was. Eerst stonden er alleen maar schuren en later is het huis erbij gebouwd. 
Helena vertelt dat het huis driekwart jaar leeg had gestaan, voordat zij het kochten. Er was 
veel kapot. De basis was ‘oké’, maar er moest veel vernieuwd worden. Het grondplan is 
gebleven, maar alles is inmiddels anders ingedeeld. Op de foto de huidige situatie. 
 

Waar kunnen de dorpsbewoners 
jullie aan herkennen? 
Aan het huis, dat volop ‘in de 
steiger staat’, via de kinderen en 
wat Johan en Helena voor de 
school doen.  
 
Hoe bevalt het wonen in Nieuw 
Balinge? 
Het bevalt het gezin heel goed. 
Nieuw-Balinge vinden ze een leuk 
dorp met een mooie natuur. Ze 
vinden het prettig dat de mensen 
in het dorp iets willen doen voor 
de gemeenschap, het zogeheten 
‘naoberschap’. 
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Wat doen jullie in het dagelijks leven? 
Johan zegt direct: “Het huis verbouwen”. Naast verbouwen is Helena fysiotherapeute in 
Duitsland, ze doet dit voor 2 lange dagen in de week. Johan is nu fulltime aan het 
verbouwen. Vanaf februari 2015 gaat hij weer op zoek naar een leuke baan in de techniek. 
Het verbouwen benoemen ze ook allebei als hobby. ‘Het is nog steeds leuk’, zegt Johan. Ze 
hebben het huis zelf getekend en zelf gebouwd, dat kun je ook terugzien in creatieve 
opvallendheden aan het huis. 
Naast verbouwen hebben ze nog meer hobby’s die nu even op een lager pitje staan: zeilen 
(ze hebben samen wedstrijden gezeild), ze hebben een woonboot op het Zuidlaardermeer, 
verre reizen maken, wintersport, knutselen (creatief) en volleybal. 
 
Wat waarderen jullie aan Nieuw Balinge? Wat is opgevallen? 
Het valt Johan en Helena op dat iedereen bereid is om elkaar te helpen. De oudere 
kinderen doen op school veel gezamenlijk activiteiten met de jongere kinderen. Er wordt in 
zo’n kleine dorp best veel georganiseerd. En Nieuw Balinge heeft een mooie ligging qua 
natuur.  
 

Wat zou beter kunnen in Nieuw Balinge? 
Helena geeft aan dat ze de bibliobus mist, 
die er eerder wel was. Johan geeft aan dat 
een supermarkt op het dorp plezierig zou 
zijn, maar ze begrijpen dat dit er niet is. 
Verder zou judo een welkome aanvulling zijn 
als sport voor de kinderen. Helena voegt toe 
dat ze het niet missen, maar dat het wel 
leuk en goed zou zijn voor de weerbaarheid 
van de kinderen. Johan geeft aan dat hij een 
heren volleybal team leuk zou vinden. 
Omdat wij (de interviewers) volleybalsters 
zijn hebben we hem uitgenodigd om mee te 
doen met de training voor de dames, 
diezelfde avond. En ja hoor… hij was er, 
Johan heeft mee getraind! 
 
Middels dit interview wil Johan de mannen 
uit Nieuw-Balinge en omstreken uitnodigen 
om zich bij het bestuur van GJVV te melden, 
als zij ook behoefte hebben aan een 
volleybal team, zodat er wellicht een heren 
team opgericht kan worden en er getraind 
kan worden. 

 Boven: Anouk & Matthijs Onder: Helena & Johan    
 
Lezen jullie het dorpsblad Kontakt? Hebben jullie eventueel tips voor het blad of een 
volgend interview? 
“Ja, leuk om te lezen,” zeggen ze allebei. Als tip geven ze mee om verenigingen voor te 
stellen in Kontakt, zodat dit meer onder de aandacht van mensen komt (bijvoorbeeld ons 
cluppie, het popkoor en de mannen kookploeg). Door deze tip hebben wij meteen weer 
ideeën voor interviews in de toekomst… 
 
Johan en Helena, bedankt voor de gastvrijheid en het gezellige interview.  
 
Nog veel (ver)bouw,- en woonplezier in Nieuw-Balinge gewenst! 
 
M. & R. 
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Felicitatiepagina 
 
 

 
 
Wilt u iemand in het zonnetje zetten? 
 
Is er binnenkort iemand jarig of geslaagd? 
 
Kent u iemand die binnenkort een huwelijksjubileum viert? 
 
Laat het de redactie weten! In de volgende editie  
van Kontakt kunnen we dan een foto en/of een  
boodschap plaatsen! 
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Peuterspeelzaal Duimelot 
 
KOM KIJKEN BIJ PEUTERSPEELZAAL DUIMELOT! 

 
Peuterspeelzaal Duimelot houdt op donderdag 12 februari een 
inloopochtend van 09:00 uur tot 11:00 uur. 
 
Op deze ochtend opent peuterspeelzaal Duimelot haar deuren voor 
iedereen die geïnteresseerd is in hoe het reilt en zeilt binnen de 
peuterspeelzaal. Ouders/verzorgers kunnen samen met hun peuter(s) 
komen kijken naar wat wij allemaal doen. De peuterspeelzaal biedt 
peuters vanaf 2 jaar uiteraard veel speelplezier met leeftijdgenootjes, 

maar brengt peuters ook spelenderwijs kennis en vaardigheden bij, waardoor de overstap 
naar de basisschool gemakkelijk wordt gemaakt. Met een kopje koffie of thee kunt u 
kennismaken met leidsters, rondkijken en vragen stellen. Tevens zal er deze ochtend een 
filmpje van een speelmorgen te zien zijn. 
 
 
 
Ingezonden door Alexandra 
 
HIJ KON ER WAT VAN 
 
Hij kon er wat van, mijn katholieke buurjongetje. Hij vloekte zó hard en veelvuldig, dat ik 
er zenuwachtig van werd, hoewel ik zelf helemaal niet katholiek was. ‘Bubi!’ riep ik dan, 
hou toch eens op met dat vreselijke gevloek! Dadelijk moet je weer biechten!’. ‘Nou en?’ 
riep hij dan uitdagend. ‘Een robbertje biechten en klaar!’ Waarop ik hem verbijsterd 
aanstaarde. ‘Maar vind je dat dan niet erg?’ ‘Hoezo erg? Tien of twintig Weesgegroetjes!’ 
Hij haalde zijn schouders op. Weesgegroetjes, dacht ik dan. Dat is een gebed. ‘Wees 
gegroet Maria, vol van genade…’ Ik was dan wel niet katholiek, maar ik vond het best een 
mooi gebed. En dat raffelde hij dan af als penitentie en de volgende dag ging het weer 
precies hetzelfde. Dat is toch raar. Maar het kon hem niets schelen. Misschien kwam dat 
wel doordat zijn moeder zo vroom was. Die rolde een rode loper uit naar de straat en viel 
dan op haar knieën neer als de hostie langs kwam bij een processie. Ze bleef dan een hele 
tijd roerloos zitten bidden. Ik was wel blij dat mijn moeder dat niet deed. Hoewel, 
misschien was het eigenlijk niet zo erg. Bij ons was er weer vaak ruzie. En daar kan ik nog 
steeds niet tegen. Rust en vrede wil ik. Soms was ik in die tijd van Bubi’s gevloek toch wel 
jaloers op hem. Hij mocht naar de grote Catharina-kerk, die altijd open was. Je kon er 
zomaar inlopen. Het was er mooi en stil. Er waren altijd mensen die rustig op het 
knielbankje zaten te bidden. Soms staken ze een kaarsje aan bij het Maria-altaar en als ze 
weggingen, knielden ze voor het Christusbeeld en sloegen een kruis. Dat vond ik mooi, dat 
wou ik ook wel, maar ik werd geacht daar helemaal niet te zijn, ik was immers niet 
katholiek. Het is zo jammer dat tegenwoordig de kerken niet meer open zijn. Om zo maar 
even in te lopen, voor een rustig moment in de dag. Maar de mensen waren bang dat het 
offerblok gelicht werd, wat blijkbaar regelmatig gebeurde. Is dat alleen in Nederland zo? Ik 
herinner me dat we, toen we jaren geleden eens op Madeira waren, we zomaar de mooie 
grote kerk binnen konden lopen. Of er nu een mis aan de gang was of niet. Niemand 
stoorde zich er aan. Eens zaten we daar stil op een bank, en zagen een monnik bezig 
bloemen in een vaas te schikken. Hij deed dat met zo’n overgave en er ging zo’n rust van 
uit, dat het leek op een gebed. Dat beeld draag ik nog steeds met me mee. Zo kan ’t toch 
ook? 
 
Alexandra van ’t Veer  
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Nieuw – Balinge 
Zaterdag 

      25 APRIL 2015     
Garage 

Zolder leeg 

Verkoop 
 

Van 9.00 tot 12.00 uur 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 

OPGEVEN VOOR 18 APRIL 
             OPGAVESTROOK 2015  (BIJ VOLDOENDE DEELNAME!) 
Naam________________________________________ 

Straat_________________________________________nr______________ 
Inleveren bij: Jacob Stempher                          Kosten deelname €4.00 

                                                    Haarweg 36  
                                                    Nieuw-Balinge  
   
          Dan krijgt U een Witte vlag mee.  
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Bezoek college gemeente 
Midden-Drenthe 
 
 
We kregen bericht van de gemeente 
dat het college voornemens is om een 
bezoek te brengen aan ons dorp en in 
gesprek wil gaan met Plaatselijk 
Belang over wensen en knelpunten in 
ons dorp met betrekking tot de 
gemeente. 
 
 
We hebben zelf natuurlijk allerlei punten waar we het over willen hebben. Maar zijn er ook 
nog punten die wij namens jullie aan de orde moeten stellen? Eventueel is er ook de 
mogelijkheid om dit die avond zelf te komen toelichten.  
 
 
Wanneer er punten zijn, geef dit dan door per brief of mail aan het bestuur van Plaatselijk 
Belang.  
 
Adres: Voornweg 10 7938RC Nieuw-Balinge of e-mail: albert.wielink@hetnet.nl   
 
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Bestuur Plaatselijk Belang 
 
 
 
 
 
 
 
Slapen bij de soos 
 
19 december kon je slapen bij de soos. Het 
was voor kinderen van groep 8 t/m kinderen 
van 15 jaar. Het was een leuke avond. We 
hebben trefbal gespeeld, we hebben voetbal 
gespeeld, film gekeken, gewandeld en 
marshmallows geroosterd. We hebben om 2 
uur ’s nachts nog een frikandel of kroket 
gegeten. Toen moesten we slapen. De 
volgende ochtend hadden we om half 8 een 
ontbijt. En om 9 uur hadden we ochtend gym 
van Richard van den Bosse. We waren om 
kwart voor 10 klaar. Toen kregen we golden 
power. Toen was het afgelopen en mochten 
we naar huis. Wiljo, Inge, Iris Arjan en 
Richard, bedankt! 
 
Groetjes Leanne en Donny 
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Mr. Sieberingschool wederom trots op het Schoolfonds! 
 
Het is al even geleden, want de Goedheiligman is al weer enige tijd ons land uit, maar dit 
nieuws willen we u niet onthouden.  
 
Tijdens de intocht op vrijdag 5 
december had Sinterklaas, naast 
de ‘gewone’ cadeaus, ook nog 
een presentje voor alle 
leerlingen. Hij had van het 
Schoolfonds een prachtig 
cadeau gekregen en mocht 
deze schenken aan de school. 
Het cadeau bestaande uit 
tientallen stripboeken (zowel 
hard- als soft cover), variërend 
in leesniveau, is in ontvangst 
genomen door meester Gert. 
Het mooie aan deze collectie is 
dat er stripboeken in zitten voor 
de goede lezers, maar ook voor 
de beginnende lezers in groep 3.  
 
De leerlingen komen nu niet alleen met school-, lees- en informatieve boeken in aanraking, 
maar kunnen het leesniveau ook verbeteren middels het lezen van stripboeken. De laatste 
weken van december zijn de boeken al gretig gelezen door de leerlingen. Zo hebben de 
leerlingen van groep 7/8 al genoten van Kuifje, De Kampioenen, Suske en Wiske en Guust 
Flater. Als school zijn we super blij met deze groep mensen die zich vrijwillig inzet voor de 
school. En zo ervoor zorgen dat de leerlingen over extra voorzieningen kunnen beschikken. 
Als school hopen we dat deze groep enthousiaste mensen zich blijft inzetten voor de Mr. 
Sieberingschool.  
 
Nogmaals dank! 
 
Team Mr. Sieberingschool 
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…voor een dagje weg! 
 
Wereldkampioenschap Zandsculpturen Sculpture Park 
Acht wereldtop zandkunstenaars streden om de titel WK 
Zandsculpturen in Sculpture Park! De kunstenaars hadden de 
beschikking over 500 kilo zand. Op 14 december 2014 is de 
winnaar bekend gemaakt. Na de WK is de nieuwe expositie 
open voor publiek t/m 30 januari 2015. Naast deze 
activiteiten biedt Sculpture Park ook de diverse andere 
exposities, de enorme speelhal en entertainment.  
 
Aanvangstijden Prijzen Bezoekersinformatie 
14 december 2014 t/m 
30 januari 2015:  
10.00 - 17.00 

Volwassenen: € 9,- 
Kinderen 3-12 jaar: € 4,-
Kinderen 0-2 jaar: gratis 

Prins Bernardhoeve 
Hanekamp 3 
9471 AS Zuidlaren 

 
 

 
Bouwplan Thuis In Wonen 
Van donderdag 29 tot en met zaterdag 31 januari 2015 vindt de 
beurs Bouwplan, Thuis in Wonen voor de negentiende keer plaats! 
De beurs over (ver)bouwen, wonen en duurzaamheid vindt 
wederom plaats in de TT Hall in Assen.  
 

 
Aanvangstijden Prijzen Bezoekersinformatie 
Donderdag 13:00-21:30 
Vrijdag 10:00-17:00 
Zaterdag 10:00-17:00 

Volwassenen € 5,-  
Kinderen tot 12 jaar gratis, 
onder begeleiding 

TT-hal 
De Haar 11 
9405 TE Assen 

 
 
Wedding Event 
Het Wedding Event vindt plaats op 8 februari 2015 te Emmen. 
Maak kennis met deze locatie en de mogelijkheden voor een 
onvergetelijk huwelijksfeest. Laat je inspireren tijdens dit 
evenement en beleef zinderende modeshows, proeverijen en 
demonstraties. Tevens ontvang je bij binnenkomst een mooie 
goodiebag met onder andere een glossy bruidsmagazine. 
 
 
  
Aanvangstijden Prijzen Bezoekersinformatie 
Openingstijden:  
11:00-17:00 
Modeshows: 
Om 12:00 en 15:30 

€7,50 incl. goodiebag 
 
In de voorverkoop 2 kaartjes 
voor €12,00 

Van der Valk Emmen 
Verlengde Herendijk 50 
Nieuw Amsterdam 
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Ingezonden door Natuurmonumenten 
 
Voorde symbool voor nieuwe natuur Koolveen 
 
De inrichtingsmaatregelen voor de nieuwe natuur in het Koolveen zijn in december 
afgerond. Hiermee is het natuurgebied Mantingerzand weer verder aaneengeschakeld met 
de kleinere natuurgebieden in de omgeving, zoals het Hullenzand.  
 
Tot aan het begin van de 20ste eeuw bestond het gebied uit natte en droge heide met 
vennen en veentjes. In de periode 1900-1960 zijn echter grootschalige ontginningen 
uitgevoerd. Van de vroegere heide en vennen was weinig meer over. Natuurmonumenten 
werkt samen met waterschap Reest en Wieden, gemeente Midden-Drenthe en provincie 
Drenthe aan het herstel van de natuurwaarden.  
 
Water als basis 
Voldoende en schoon water is een belangrijke factor voor de toekomstige ontwikkeling van 
de nieuwe natuur. In het project Koolveen is daarom vooral gewerkt aan herstel van de 
waterhuishouding voor de natuur. Er zijn veel technische constructies in het gebied 
aangebracht. Doel hiervan is zoveel mogelijk gebiedseigen water vast te houden. De 
afvoersloten van het landbouwwater uit het noordoostelijk gelegen enclave en uit het 
oostelijk gelegen Landarbeiderswetgebied  zijn verlegd en om het nieuwe natuurgebied 
heen geleid. In de nieuwe situatie stroomt het regenwater uit het Groote Veld, Koolveen en 
het Hullenzand en Lentse Veen over het maaiveld en door de slenken vertraagt af naar de 
watergang de Hullenraai. Om dit te bereiken is een aantal sloten en watergangen gedempt 
of juist nieuw aangelegd. Ook zijn een aantal stuwen en duikers aangebracht of verwijderd.  
 
Heide, slenken en veentjes 
Naast het werk aan de waterhuishouding zijn ook diverse grondwerkzaamheden verricht 
om de ontwikkeling van de natuur te helpen. Op de voormalige landbouwpercelen is de 
rijke bovenlaag afgegraven om een voedselarme 
uitgangssituatie te creëren. Hier zullen vooral 
droge en natte heidevegetaties zich ontwikkelen 
met soorten als struikheide, dopheide en 
moeraswolfsklauw. Het gebied is daarmee een 
gunstig leefgebied voor onder meer loopkevers 
en vlinders, adder, levendbarende hagedis en 
veldleeuwerik. Op een aantal plaatsen zijn 
slenken gegraven en ook voormalige veentjes 
zijn weer open gegraven. Hier kunnen bijzondere 
planten en dieren zich gaan vestigen, zoals 
veenmossoorten, kleine zonnedauw, blauwe 
zegge, diverse soorten libellen, heikikker, kleine watersalamander, geoorde fuut en 
dodaars.  (Foto: Heikikker, foto Natuurmonumenten)  
 
Bos 
Eén voormalig landbouwperceel en een voormalig erf zijn ingeplant met bomen. Op termijn 
ontstaat hier een gemengd loofbos met soorten als eik, linde en berk. Verspreid zijn ook 
zoete kers, hulst en grove den geplant. 
 
Nieuwe voorde 
In de Hullenzandweg is een voorde aangelegd. Deze nieuwe voorde moet er voor zorgen 
dat het overschot aan water vanuit het Grote Veld naar het Koolveen kan stromen. Tegelijk 
blijft de openbare zandweg zo begaanbaar voor verkeer. De voorde kunt u zien als een 
symbool voor alle maatregelen die zijn genomen in het project Koolveen. Het is een van de 
vele technische constructies die in het gebied zijn aangebracht om de waterhuishouding in 
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het natuurgebied te herstellen. Bovendien 
verbindt de voorde het Grote Veld met het 
Koolveen en staat daarmee ook symbool 
voor de aaneenschakeling van de 
verschillende natuurgebieden. 
 
(Foto: Nieuwe voorde, foto 
Natuurmonumenten) 
 
Plan Goudplevier 
De nieuwe natuur in het Koolveen is 
onderdeel van het plan Goudplevier dat in 
1992 door Natuurmonumenten is 
opgesteld. Dit plan heeft als doel om door 
natuurontwikkeling te komen tot een groot 

natuurgebied van circa 1.100 ha. Met de afronding van het project Koolveen zijn we weer 
een stap verder met de uitvoering van Plan Goudplevier. 
 
________________________________________________________________________ 
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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Activiteitenkalender voor januari en februari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   JANUARI 
 

10 januari Nieuwjaarsloop-, fiets- en wandeltocht & 
Nieuwjaarsborrel S.V. Nieuw-Balinge 
Opgave om 13.30, start om 14.00 
Hardlopen/wandelen 5 of 9 km 
MTB 35 km 
 

   10 januari  Oud papier 
    

16 januari  Klaverjassen in het clubgebouw 
van de ijsvereniging  

 
   21 januari  Kinderclub in de Heugte van 14.00-15.30 
 
   24 januari   Tienersoos 
 
   30 januari  Klaverjassen in het clubgebouw 

van de ijsvereniging  
 
   31 januari  Bingo dorpshuis de Heugte 

 
    

FEBRUARI 
 

7 februari  Activiteit tienersoos 
 
18 februari  Kinderclub Carnaval 
  

   21 februari  Tienersoos 
 
   28 februari  Bingo dorpshuis de Heugte 
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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 
 
04-01:  09.30u ds. D. van der Zwaag 
  14.30u ds. D. van der Zwaag 
11-01:  09.30u ds. D.J.T. Hoogenboom 
  14.30u ds. D.J.T. Hoogenboom 
18-01:  09.30u ds. D.J. van Vuuren 
  14.30u ds. D.J. van Vuuren 
25-01:  09.30u ds. B. de Graaf 
  14.30u ds. B. de Graaf 
01-02:  09.30u Leesdienst 
  14.30u ds. L. van Dalen 
08-02:  09.30u ds. A.K. Wallet 
  14.30u ds. A.K. Wallet 
 
Wijzigingen voorbehouden. In de ochtend is er 
oppas voor de kleinsten in het jeugdgebouw ‘Het 
Anker’. 
 

Preekrooster 2015 
Hervormde Kerk Nieuw-Balinge 
 
04-01: 10.00u  ds. P. Vermeer (Wezep) 
 15.00u ds. J.M. Viergever (Onstwedde) 
11-01: 10.00u ds. A.D. Goijert (Nijkerk)  
 15.00u ds. M. Noorderijk 
18-01: 10.00u ds. M. Noorderijk 
 Voorbereiding Heilig Avondmaal 
 15.00u ds. G.H. Nijland (Mastenbroek) 
25-01: 10.00u ds. R.W. van Mourik (Elburg) 
 Bediening Heilig Avondmaal 
 15.00u ds. F.J.K. van Santen (Kampen) 
01-02: 10.00u ds. W.G. Hulsman (Genemuiden) 
 15.00u ds. A. Goedvree (Uddel) 
08-02: 10.00u ds. J. Harteman (Kampen) 
 15.00u ds. M. Noorderijk 
 
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 tot 10.00 
Loop gerust eens binnen! 
 

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

Ophaalschema containers 
Iedere woensdag 
07-01 GRIJS  04-02 GRIJS 
14-01 GROEN  11-02 GROEN 
21-01 GRIJS  18-02 GRIJS 
28-01 GROEN  25-02 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 10 januari, 7 maart, 25 april, 
27 juni, 5 september en 7 november 2015.  
 
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 
Er zijn in totaal 3 kastjes aanwezig in ons dorp: 
één in het Dorpshuis, één bij de voetbalvereniging 
en één in het posthokje van De Breistroeken. 
Er hangen lijsten bij met namen van mensen die 
bevoegd zijn ermee om te gaan.  
In geval van nood dient 112 gebeld te worden. 
 

Uitvaartvereniging Nieuweroord e.o. 
• Uitvaartnummer:  (06) 54 37 71 80  
   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 Schoenmaker Tel. (0528) 32 07 61 
Lid Wout Strijker  Tel. (06) 51 35 23 48 
Vertegenwoordiger van het schoolteam: 
Gert Willems   Tel. (0528) 32 13 55 
 

Peuterspeelzaal Duimelot 
Staat uw peuter al ingeschreven? Geef uw 
peuter tijdig op. Liefst een ½ jaar van te 
voren. 
 
Uw peuter is al vanaf 2 jaar van harte 
welkom op maan-, woens- en vrijdagochtend 
van 8.30 uur tot 11.45 uur en woensdag tot 
12 uur.  
 
Voor vragen of een informatieboekje en 
aanmeldingsformulier kunt u contact 
opnemen met peuterleidster Karin Gils op 1 
van de speelochtenden. Voor digitaal 
aanmelden kijkt u op www.spmd.nl.  
 
Als uw peuter is aangemeld hoort u 
automatisch door middel van een belletje of 
een kaartje van de wachtlijstbeheerster 
Marian Dijkstra wanneer uw peuter wordt 
verwacht.  
 
‘Spelend leren’, een mooie voorbereiding voor 
de basisschool. Komt u eens langs met uw 
peuter? 
 

Thuishuis ‘Vlinder’ 
Petra Kamphuis  
Schepersweg 1, 7938 RA Nieuw-Balinge 
Tel. (0528) 32 10 99 
 
Open van maandag t/m donderdag van: 
07.30u.  -  18.00u. 
Website: www.thuishuis.info 
 

 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 
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) 32 13 00. 
 
Alle dagen is het dorpshuis op afspraak geopend voor 
diverse activiteiten. 
 
 

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 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. Janneke Eising - 
Lid Delia Slomp  Tel. (0528) 32 10 11  
Lid Heidi Koekoek Tel. (0528) 32 10 24 
 
Wanneer is er wat te doen? 
DINSDAG; Volleybal 
Minivolleybal (6-12)           18.30 – 19.15 
 
WOENSDAG; Volleybal 
Minivolleybal (12+)  18.45 – 19.30  
Dames Recreanten 1  19.30 – 20.30  
Dames Recreanten 3   20.30 – 21.30  
 
DONDERDAG; Volleybal 
Dames Recreanten 2  19.30 – 20.30  
 
DONDERDAG:  gymnastiek  
Vanaf 4 jaar 
1e groep   18.00 – 18.45 
2e groep   18.45 – 19.30 
 
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 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 
 
kunt u iedere dinsdagochtend van 10.00 – 
10.30 uur, terecht bij: 
‘Het Knooppunt’ in dorpshuis “De Heugte”. 
 
Tel. zorgloket Nieuw-Balinge:  
(0528) 32 19 90 
 
Buiten het spreekuur om wordt u automatisch 
doorgeschakeld naar S.W.O. in Westerbork. 
 
Tel. locatie Westerbork (0593) 33 28 79 
ma t/m do van 08.30 – 16.00 uur 
vrijdag van 08.30 – 12.00 uur. 
 
www.swo-md.nl 
www.loketmiddendrenthe.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! 
 

Nagelstudio Beauty Nails 
Inge Wielink, Tel. (06) 55 70 10 21 
 
Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 18.00 
geopend. Behandeling alleen op afspraak. 
 

Strijker en Strijker  
Technische groothandel en verhuurbedrijf.   
Tel. (06) 54 36 30 15 
 
Openingstijden winkel: 
Maandag   09.00 tot 20.00 uur 
Dinsdag t/m vrijdag  08.00 tot 20.00 uur 
Zaterdag   08.00 tot 17.00 uur 
 
Elke dag gesloten tussen 17.30 tot 18.30 
 

Studio Tyara (schoonheidsstudio) 
Netty Jager. Tel. (0528) 32 17 17 
 
Maandag: ochtend en avond 
Dinsdag: hele dag en avond 
Woensdag: gesloten 
Donderdag: ochtend 
Vrijdag: ochtend 
Behandeling op afspraak. Andere tijden zijn in 
overleg mogelijk. 
 

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! 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! 
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