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REDACTIE:  

 

Henk Dijkhuis 321230   
Jannie Boer 321452  
José Post 321354   

Geke Strijker 321132 
 

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

 
 Bezorging dorp: Fam. Oelen, tel: 321188 

 Bezorging bungalowpark: Heidi Koekoek, tel: 321024 
 

 

 
 

 
 

Colofon 

BELANGRIJKE PUNTEN VOOR HET INZENDEN VAN KOPIJ: 

 

*Kopij digitaal aanleveren:  IN EEN WORD-BESTAND. 

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

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

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

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

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

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

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

*Voor zakelijke advertenties bestaan vaste tarieven. 

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

 

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

(KONTAKT verschijnt 11 x per jaar, in de maand augustus komt Kontakt niet uit.) 

mailto:geke.strijker@hetnet.nl


                                      

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

Onze oproep ‘Schrijf ook eens in Kontakt’ wordt soms gehoor aan gegeven zo het lijkt. Niet alleen van clubs 

en verenigingen wordt kopij gezonden, maar ook individueel worden af en toe stukjes aangeleverd. Leuk! 

Want ook daar is Kontakt voor bedoelt. Een dorpsblad als de onze wordt daar alleen maar leuker van. Als 

iedereen zich strikt houdt aan de spelregels in het colofon, kan vrijwel alles geplaatst worden. Er staat 

weer heel wat te gebeuren in Nieuw-Balinge. Lees ook de activiteiten-kalender. Wat kun je deze editie zoal 

aantreffen. O.a.: 

 Een oproep over de wandel4daagse 

 Wanneer gaat tienersoos Teenspirit op kamp en waar moet je je hiervoor aanmelden. 

 De ijsvereniging vertelt ons het een en ander 

 De mr Sieberingschool is aanwezig met leuke artikelen. 

 De organisatie van de Goudplevierrun is er met een aankondiging. 

 St Zomerfeest heeft al heel wat georganiseerd en vertelt ons over het hoe, waar en wanneer. 

 Wil je meedoen aan de Nw-Balinger Survivaltocht? Een opgaveformulier kom je tegen in deze 

uitgave van Kontakt, die je voor 15 juli moet inleveren. 

 Marieke en Jeanet melden dat ze voor twee weken gaan werken in Malawi. Ze kunnen nog wat 

centjes gebruiken om de mensen aldaar te ondersteunen! 

 Ondanks dat het boek ‘Op de rand van veen en zand’ als zoete broodjes de deur uitgingen, zijn ze 

nog te koop. Meer hierover in deze editie. 

 Rabobank Westerbork heeft voetbalvereniging Witteveense Boy’s gesponsord. Wat ze hebben 

gesteund leest u in deze uitgave. 

 

En nog heel veel meer! 

Verder willen we er u allen nogmaals op wijzen, dat Kontakt, zoals ieder jaar,  in de maand augustus 

niet wordt uitgebracht. Dus heeft u kopij wat u voor/in deze maand kenbaar wil maken, lever dit 

dan in voor de laatste dag van juni, zodat het in de uitgave van juli te lezen is. 

J U N I 

Een geweldige opkomst op de thema-avond ‘Back-to-the-70’s/80’s/90’s, van 18 mei jl.  Van Kiss, Travolta, 
Turner en ‘Gabbertje’, tot Punkers, Hippies, ‘Gothics’ en Rockers. Allen kwamen verkleed! 

 

VAN  DE  REDACTIE 

(Meer foto’s op de site, onder ‘Fotoalbum’) 



Kuj gien moi zeggen? 
 

Nadat ik vanaf 
1974 als recreant 
16 jaar lang 
regelmatig mijn 
vakantiehuisje in 
De Breistroeken 
bezocht had, 
vestigde ik mij 
daar in 1990 

permanent. 
Aanpassing aan de plaatselijke gewoontes was 
daarbij een uiteraard een voorwaarde om mij in 
Nieuw Balinge thuis te kunnen voelen. Mijn 
eerste aanpassingsles kreeg ik van Gé Sok, de 
vrouw van Evert, die ik al jaren goed kende. Naar 
plaatselijk gebruik wenste ik iedereen die ik op 
straat ontmoette, beleefd goede dag: ”Goede 
morgen, mevrouw” enz. Toen Ik dat tegen Gé zei, 
antwoordde ze mij dat men hier ”moi” zegt. 
Dankbaar voor de tip schakelde ik over op moi en 
dat is tot op de huidige dag zo gebleven, hoewel 
ik constateer dat het gebruik van moi 
tegenwoordig in toenemende mate vervangen 
wordt door Hallo of iets dergelijks.  
Nu heb ik altijd gedacht dat moi “mooi” betekent 
en de groet dus een verkorting is van ”Ik wens u 
een mooie (goede) dag.” Ik voelde mij vrij zeker 
van mijn zaak, omdat net over de Duitse grens als 
groet ”moin” gezegd wordt. Aan het moi is daar 
een ”n” toegevoegd, omdat het de vierde 
naamval is. Deze taalverwantschap is 
verklaarbaar, omdat het Drents tot het 
Nedersaksische taalgebied behoort dat zich 
uitstrekt tot Berlijn. 
Van een goede vriend van Groningse afkomst, 
Berend is zijn naam, kreeg ik kort geleden te 
horen dat hij hier anders over dacht. Zijn stellige 
overtuiging was dat moi ”morgen” betekent, dus 
in wezen ook een verkorting van dezelfde 
begroetingszin, maar alleen afgeleid van een 
ander woord. Wie heeft er gelijk? 
 
Om uitsluitsel over deze brandende taalkundige 
kwestie te krijgen, wendde ik mij tot de hoogste 
instantie op dit gebied in ons land, het Huus van 
de Taol in Assen. Daar kreeg ik in eerste instantie 
gelijk. Hoera! Maar het Taolhuus liet ook weten 
dat er een zekere Dr.G.H.Kocks is, een weledel-
zeergeleerde heer dus, die er een afwijkende 
mening op nahoudt. Moi is volgens hem een 

eeuwenoude groet die ontstaan is uit 
“goeiemörgen”. Nu werd het voor mij interessant 
om uit te pluizen, hoe het precies zit. Als eerste 
heb ik mijn nicht Bärbel in Hamburg hierover 
gebeld. Zonder te aarzelen antwoordde zij dat 
moi van het Engelse ”morning” stamt. Hamburg is 
immers een grote havenstad waar veel 
buitenlandse schepen binnenlopen. Nog een 
andere mening erbij dus, wat het vraagstuk niet 
eenvoudiger maakte. Toen ik de Duitse versie van 
Wikepedia raadpleegde, werd ik in zoverre wijzer, 
dat er ook in Duitsland geen eenstemmigheid 
bestaat over de herkomst van moi. Oudere 
Oostfriezen zweren erbij dat moi ”gut” of ”schön” 
betekent. Zo zegt men daar b.v. “Dat is moi”. 
Andere Duitse taaldeskundigen zijn de mening 
toegedaan dat moi uit “Morgen” ontstaan is: 
Morgen → Morjen → Mojen → Mojn →  Moin. 
De taalkundige twist tussen Berend en mij kreeg 
zodoende een verrassende ontknoping door de 
conclusie dat wij beiden gelijk hebben! Zo bleef 
onze vriendschap gelukkig ongeschonden 
voortbestaan.  

                                                                                                             
Jur  

 

 

 

Wandel vierdaagse.... 
 

Dit jaar is besloten om de  
wandel vierdaagse 

na de zomervakantie te lopen. 
 

De vierdaagse wordt gehouden van 
27 Augustus t/m 30 Augustus. 

 

Meer informatie volgt nog via de 
nieuwsbrief van school en op de site 

van Nieuw Balinge. 



Opgaveformulier  

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

 

 

 
 

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

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

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

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

Naam1 ( naam ‘captain’ ) 

   
 

   

2    
 
 

3    
 
 
 
 

4    
 

 
 

5    
 
 
 

 
 

(Groepsnaam:_______________________________________________) 
 

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

 

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

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

en vul dit onderstaand formulier in, want… 

Vol = vol! 

21e survivaltocht 
t 

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

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


 
 
 
 

NIEUW - BALINGE 
                         OP DONDERDAG 25 JULI 2013 

VANAF 9.30 uur tot ± 14.00 uur!      
FEESTTERREIN BIJ “DE HEUGTE” 

 
3000 – 4000 deelnemers van de Rijwielvierdaagse 
Met startplaats Westerbork, komen tijdens de fair 

Stempelen bij “De Heugte”. 
                                      

HEEFT U Leuke spulletjes, 

 lekkernijen uit eigen tuin, streekproducten, kunst, 

natuurproducten, bloemen ,planten, fruit,snoep,koek, 

                  sieraden, tassen, speelgoed, eigen gemaakte   

                    artikelen, of wat dan ook, TE KOOP!  

     Dan bent u van harte welkom 

                    op onze Zomerfair! Kraam huren kan! 
 

 Er staat een gezellig terras  

voor u klaar,  

                      Speel/springkussen,  
         en een leuke KERMIS!  
 

 
Info: josepost4@hotmail.com 

         of Tel: 0528 – 321354, of 06 – 1362 1011 

GRATIS ENTREE! 

mailto:josepost4@hotmail.com


Canada, 26 mei 2013 
 

 
 

Op drei mei bint Annie en ikke zolf weer veur vief 
week'n naor de kiender in Canada egaone. 
Wij bint s' morgens in t' Hogevene op de trein 
estapt, in Meppel weer uut estapt, umdat er niet 
meer rechtstreeks vanuit t' Hogevene meer 
ereisd kan word'n, in Meppel zes minuten ewacht 
um in de volgende trein rechtstreeks deur et 
polderlandschap richting Schiphol te gaon. Op 
Schiphol an ekoom'n bleek bij et inchecken wat 
probleem'n veur te doen, wat ons in die 17 jaor 
nog nooit was aover koom'n. Alle afvoerbaan'n 
waor de koffers op mut ezet, wark'n niet en wij 
de koffers gewoon in de hal mus'n zet'n. Verder 
leup alles op rollegie's tot wij in et vliegtuig 
zaat'n, klaor waor'n veur vertrek, bleek dat er nog 
een passagier in de hal stund die de papier'n niet 
veur mekaor had, maar zien koffers al wel in et 
vliegtuig had zit'n en die er weer uut haald mus 
word'n. Nao dik een half ure vertraging gung'n wij 
de locht in. Ien mail in de lucht muj direct een 
Declaration Card in vul'n en bij de douane 
ofgeem'n saam'n mit et paspoort, daar stiet o.a. 
op: Last name: Date of Burth: Home adress: 
City/Town: Prov/State: Country: Postal/Zipcode 
En nog veule meer vraog'n die mit Yes en No in 
evult mut word'n. 
Nao plusminus 9 ure lane wij in Calgary (Canada) 
wij luup'n naor de douane um onze papier'n te 
laot'n zien en mit een stoere blik vreug'n zo ons, 
zo als altied, wat we hier kwaam'n doen. Nao 
iennege uutleg  hieraover te heb'n egeem, kun'n 
wij naor de baand loop'n waor de koffers vanuut 
Amsterdam op ankwaam'n. Tot ongeveer een half 
bij die baand estaone te eb'n, kwaamp er een 
Canadese beambte an, die ons mededeelde dat 
niet alle koffers waor'n mit ekoom'n en dat wij, 

die de koffers nog niet had eem mit hem mit 
wilde gaon, um wat formulier'n in te vul'n. 
Ie begriept et natuurlijk wel, alles in et Engels 
natuurlijk. Nao ongeveer drei ure in de rij te eb'n 
estaone en ondertus'n een Chinese jonge ons ef 
holp'n mit et invul'n kun'n wij de papier'n bij de 
douane ofgeem'n en naor de hal toe loop'n, waor 
de kiender ok al laank op ons zaat'n te wacht'n.Bij 
de kiender thuis an ekoom'n, ebbe wij drei daag'n 
op onze koffers mut'n wacht'n. Zundags s' aoms 
vief mei werd'n um acht ure de koffers vanuut 
Calgary deur een koeriersbedrief bezorgd. Maor 
nao al dat ongemak ebbe wij toch wel weer een 
mooie vakaantie had saom'n mit de kiender, er 
werd de eerste veertien daag'n 24 ure p.d.volop 
ezaaid en nu de drei daag'n holpte ik Audrey mit 
op de Sheep farm, waorvan nou de leste groep an 
et of lammer'n is, dan is et totaal aan schaop'n 
een dikke duzend, die erund wordt deur een 
Nederlands gezin, waarvan de man werkzaom is 
bij Seelman farms. 

Verder mut er elke weke rondum et huus et gras 
emaaid word'n en et is mij nog al een lappe. 
Verder ebbe wij weer veule ding'n saom'n onder 
nuum'n en eziene. 
Elke weke keek gung ik naor een voetbal 
wedstried, waor Chantal in voetbalt, Bin ok vake 
mit Roy an et gol'm op et arf zolf, waor ruumte 
zat veur is, Roy ef zolf alle golf attribuut'n + 
golfkarre. 
 

Wij ebt hier ok nog een naar bericht ekreeg'n van 
een hele goeie vriend van ons, Henk Meppelink 
die was overleed'n en vrijdag 24 mei al worde 
begraam'n, dan kooi er pas achter oe wiet aj van 
mekaor ofzit. 
Wij had'n dagelijks haost wel contact mit Henk 
Mepelink zien vrouwe (Joland) via de mail en mit 
Henk Wolbers uut Westerbork, dus ie begriept 
wel, het verhaol en gedicht wat ak hier veur Henk 
op papier hadde ezet hadde en zolf op zien 
begrafenis niet kun veur leez'n, ef dat Henk 
Wolbers zien vrouwe maor edaone veur mij. 
 

Groet vanuut Canada, Albert 



Goudplevierrun 
Nieuw-Balinge 
  

 
 

Zaterdag 13 juli 2013, 14.00 uur 
  

 

Inmiddels hebben zich al een flink aantal deelnemers opgegeven 
voor de 5e editie van de Goudplevierrun. Leuk om te merken is dat 
het grootste deel van de opgaven van Nieuw-Balingers komt! Met 
name de jeugd is goed vertegenwoordigt. 
 
Via onze site: www.goudplevierrun.nl , komt u alles te weten over 
de routes, het inschrijven, de sponsoren, de locatie enzovoorts. We 
zouden het leuk vinden als er zich nog meer mensen aanmelden om 
mee te doen. Wellicht kunt u uw familieleden, collega’s of vrienden 
enthousiast maken om samen mee te doen?! 
 
Mocht u nu niet mee willen of kunnen lopen, dan bent u van harte 
welkom bij de start en finish bij dorpshuis De Heugte, om de lopers 
aan te moedigen. Ook kunt u zich aanmelden als vrijwilliger bij één 
van de organisatoren of via het contactformulier op de site. 
 
 
Graag tot ziens op zaterdag 13 juli! 
 
Met vriendelijke groet namens de organisatie, 
 
Ronald van Aalderen, Gert Slomp en Mellanie van den Bosse 



TIENERSOOS-KAMP 2013 

Op kamp met de tienersoos: het wordt weer gaaf! 

 

 

In de zomer van 2013 wordt er opnieuw een zomerkamp georganiseerd door de Tienersoos. We 

gaan van vrijdagmiddag 5 juli t/m zondagmiddag 7 juli. Het eerste vakantieweekend! 

 

Voor iedereen in groep 8 of 12 t/m 15 jaar, dan mag je mee op dit kamp! Het echte kampleven 

kun je niet van papier halen, dat moet je zelf beleven! Veel sport, (nacht)spelen, corvee en 

vriendschappen maken het onvergetelijk. Kortom: je moet het een keer meemaken! De 

kamplocatie is  De Hooge Haer in Lhee. Je moet in het bezit zijn van een goede fiets, mét licht, 

om de afstand tussen Nieuw Balinge en Lhee te overbruggen. Je bagage wordt met auto’s 

vervoerd van en naar de kamplocatie. 

DE KOSTEN 

De kampprijs voor 2013 is vastgesteld op 30 euro. In de bevestigingsbrief vertellen we wanneer 

en hoe je het kampgeld moet betalen.  

LEIDING 

Naast deelnemers gaan er ook stafleden mee. Dit zijn volwassen dames en heren (boven de 18 jr). 

  

INFORMATIE en AANMELDEN 

Wil je mee op kamp, mail dan snel naar jmvanderwoude@ziggo.nl . Je aanmelding willen we graag 

zo spoedig mogelijk in de mailbox treffen.  Half juni 2013 ontvang je een bevestigingsbrief 

waarin we je inschrijving bevestigen en vertellen hoe je moet betalen. 

Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. 

Hoe meer kinderen, des te leuker het kamp. 
 

 

Tot ziens op het kamp! 
 

 

Als u vragen heeft over het kamp, dan kunt u contact opnemen met 

Marinca van der Woude   0528 320644   jmvanderwoude@ziggo.nl 

 
 

http://www.google.nl/imgres?hl=nl&biw=1069&bih=757&gbv=2&tbm=isch&tbnid=20dH1kQknJhFLM:&imgrefurl=http://www.megaveelkleurplaten.nl/toonthema.php%3Fthema%3Dkampvuur&docid=2f38rYTrvCYcnM&imgurl=http://www.megaveelkleurplaten.nl/kleurplaten/scouting/kampvuur/kampvuur001_tn.gif&w=181&h=200&ei=9vN5T-HYMpSo8QOag63HDQ&zoom=1&iact=hc&vpx=133&vpy=451&dur=103&hovh=160&hovw=144&tx=81&ty=92&sig=116189945042728875799&page=3&tbnh=146&tbnw=132&start=43&ndsp=27&ved=1t:429,r:5,s:43
http://www.drsticker.nl/shop/snijvinyl/1621-kano5-snijvinyl.html
mailto:jmvanderwoude@ziggo.nl
http://www.google.nl/imgres?hl=nl&gbv=2&biw=1069&bih=757&tbm=isch&tbnid=e8hVhhdofE5EaM:&imgrefurl=http://www.valac.nl/dvdf11sup.html&docid=PR69kQ_n0CdeTM&imgurl=http://www.valac.nl/IMAGES/diversen/fietsers-logo-ligneverte-voor%252520banner-en-website.gif&w=350&h=193&ei=xfR5T-zUI8mO8gP9-MzQDQ&zoom=1&iact=hc&vpx=273&vpy=429&dur=497&hovh=154&hovw=280&tx=149&ty=102&sig=116189945042728875799&page=3&tbnh=88&tbnw=160&start=37&ndsp=25&ved=1t:429,r:1,s:37
mailto:jmvanderwoude@ziggo.nl


VRIJWILLIGE BIJDRAGE 
ZOMERFEEST 

 
In week 26 en 27 komen 
de vrijwilligers van het 

Zomerfeest bij u aan huis voor een vrijwillige 
bijdrage. Voor elke  € 2,50 die u geeft krijgt u een 

KERMISMUNT terug, goed voor een gratis rit in een 
draaiende attractie. U betaald dan iets meer voor 

een kermismunt dan bij de Kermis zelf, maar 
daarmee steunt u natuurlijk wel de activiteiten die 
de Stichting Zomerfeest organiseert, en die voor de 

kinderen nog altijd de gehele week GRATIS zijn. 
Daarnaast krijgen 
de kinderen een 

leuke attentie  en 
kunnen ze nog 
diverse prijzen 

winnen, zoals b.v. 
bij de Bonte avond 
en de Gratis Bingo 
op zaterdag. Wij 

hopen dan ook, dat 
we ondanks de 

crisis weer op uw bijdrage mogen rekenen?  
 

Namens alle kinderen alvast BEDANKT! 
 

 
KERMIS 2013 

 
De Familie Folkerts zal 

evenals voorgaande jaren de 
kermis weer netjes 

verzorgen. 
Ze hebben ons toegezegd  

te komen met:     
 

-Autoscooter 
 -Zweefmolen 
-Kindermolen 
-Spelwagen 
-Schiettent 

-Lucky cranes 
-Balco 

-Suikerspin 
-Oliebollen 

 
Dat maakt ons Zomerfeest  weer compleet! 

 
Let op! De groene munten die u bij de lijstcollecte krijgt, 
kunnen ingeleverd worden tot zaterdag 18.00 uur voor 

een rit in een draaiende attractie! 
Alvast veel plezier allemaal! 

Verkoop (o.a.) boek  
Nieuw-Balinge  

 
Tientallen exemplaren 
van het boek ‘Op de 
rand van veen en zand’ 
zijn als zoete broodjes 
de deur uit gegaan! 
Maar… ze zijn nog te 
koop. Evenals de 
nieuwe CD met liedjes 

van en over Nieuw-Balinge, 
waaronder ’t Nei-Baolings volkslied’.  
 
De verkooppunten zijn: Geke Strijker en kapsalon 
Priscilla. Bij de kapsalon is tevens de DVD ‘Nei-
Baoling kek deur de jaoren hen veuruut’, die vorig 
jaar uitkwam, nog te verkrijgen. Tel. kapsalon 
Priscilla: 321644.  
Tel. Geke Strijker: 321132 of 06-22211644. 

 

 

Activiteitenkalender Nw-Balinge 
 

 
 
 

JUNI 
 
07 juni: streetdance-les 
08 juni: stratenvoetbal SV Nw-Balinge 
14 juni: streetdance-les 
21 juni: streetdance-les 
28 juni: streetdance-les 
29 juni: oud papier 
29 juni: Bingo in dorpshuis “De Heugte” 
 

JUlI 
 
05-07 juli: kamp tienersoos Teenspirit  
13 juli: Goudplevierrun 
22 juli: Survival ‘NBST’ 
23-27 juli: ZOMERFEEST, met o.a. do.dag 24 
juli; Zomerfair, van 09.30- ca. 14.00 uur. 
 
 
 
 
 
 

Nieuw - Balinge 



 

 

 

 

 

Rabobank Westerbork sponsort nieuw scorebord Witteveense Boys’87 

 

Het Projectenfonds van Rabobank Westerbork stelt 3.250 euro beschikbaar aan de voetbalvereniging 

Witteveense Boys’87 voor de aanschaf van een nieuw, elektronisch scorebord. Vervanging is nodig omdat 

het oude bord versleten is en niet meer kan worden gerepareerd. De aanwinst krijgt een plek op het 

Sportpark De Roskam in Witteveen waar de plaatselijke voetbalclub de thuiswedstrijden speelt. In 

augustus bij de start van het voetbalseizoen 2013 / 2014 is de actuele stand in de wedstrijd voor het eerst 

te lezen op het nieuwe scherm. Het outdoor scorebord laat dubbele cijfers van 30 cm hoog zien van de 

thuisclub en de gastspelers. Daaronder staat het aantal minuten en seconden dat het spel al aan de gang 

is. Buiten de wedstrijden om fungeert deze teller als een normale klok die de tijd aangeeft. 

 

Voor het voetbalpubliek dat de thuiswedstrijden van de Witteveense Boys’87 volgt, is het nieuwe 

scorebord een verrijking. Overal op het veld is de actuele stand van zaken goed te zien. Voorzitter Roel 

Seele van de Witteveense voetbalclub is dan ook reuze blij met de sponsorbijdrage van Rabobank 

Westerbork. “Hartstikke mooi”, is zijn korte maar krachtige reactie op de toekenning door het 

Projectenfonds. Samen met de opbrengst van een loterij en bijdragen van twee commerciële bedrijven is 

de financiering nu rond en kan de aankoop van het moderne scorebord met afstandsbediening doorgaan.  

 

Voetbalclub de Witteveense Boys’87 heeft circa 160 leden in een dorp met 590 inwoners. De 
betrokkenheid van de bevolking bij de vereniging is groot. Dit past in het streven om zo veel mogelijk leden 
en niet-leden uit Witteveen en omgeving samen te brengen. De jeugd van Witteveense Boys'87 speelt 
samen met de jeugd van sv Nieuw-Balinge in de gezamenlijke jeugdafdeling WNBC'09. Naast 
competitiewedstrijden en trainingen organiseren bestuur en vrijwilligers diverse andere activiteiten, 
waaronder een jaarlijks volleybaltoernooi op Koninginnenacht, een eigen voetbaltoernooi voor de jeugd, 
bedrijvenvoetbal, klaverjaswedstrijden en niet-voetbalevenementen in de directe omgeving. 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
Kroningsmok 

Op donderdag 25 april ’13 hebben alle kinderen 

in het kader van de Kroningsdag een mok 

ontvangen van de gemeente Midden-Drenthe. 

Een mooi gebaar bij een historisch moment. 

 

Koningsspelen 

Vrijdag 26 april ’13 waren de zogenaamde 

Koningsspelen aan de orde. De groepen 1 t/m 4 

hebben allerlei spelletjes op school gedaan en de 

oudste kinderen zijn naar Westerbork geweest 

om daar sportief bezig te zijn. Erg jammer was 

dat het juist die dag koud en regenachtig was. 

 

Bezoek Koning en Koningin 

Dinsdagmiddag 28 mei ‘13 kwamen de Koning en 

de Koningin naar Beilen. De kinderen zijn in de 

gelegenheid gesteld om dit Koninklijke bezoek 

mee te maken. Het was uiteindelijk een kort, 

maar krachtig bezoek. 

 

Verkeersweek 

Vanaf maandag 27 mei ’13 werd een week lang in 

alle groepen aandacht besteed aan het thema 

‘verkeer’. Dat doen we niet zo maar. Kinderen zijn 

namelijk een kwetsbare groep in het verkeer. Een 

voorbereiding op goed verkeersgedrag is van 

belang! Er waren verschillende lessen en 

activiteiten rondom het thema georganiseerd. Op 

dinsdag 28 mei legden kinderen een fietsparcours 

af om aan de fietsvaardigheid te werken. Op 

woensdag 29 mei nam groep 7-8 deel aan het 

project ‘Fiets Veilig’. Dit betekende dat ze eerst 

een instructie kregen over fietsgedrag in het 

verkeer en vervolgens werden de kinderen in 

groepjes van 5 in een fietssimulator opstelling 

geconfronteerd met onverwacht fietsgedrag. En 

dat was best wel schrikken af en toe. Het was 

voor iedereen heel leerzaam. 

Op donderdag 30 mei ’13 werden de fietsen van 

groep 7, 8 door politieagenten gecontroleerd. De 

meeste fietsen waren goed, maar een aantal 

moet nog worden aangepast. 

Op vrijdag 31 mei jl. werd de week feestelijk 

afgesloten. Er was gelegenheid voor ouders en 

opa’s en oma’s om in school de gemaakte 

werkjes te bewonderen. Voor de groepen 1 t/m 4 

speelde de theatergroep Plots! een stuk genaamd 

“Stoplicht” en voor de andere groepen werd het 

stuk “Ik zie ik zie wat jij niet zag” opgevoerd in de 

ronde zaal van De Heugte. En er was een 

optreden van alle groepen in de grote zaal van De 

Heugte. 

 

PRAT voorlichting groep 7/8  

De kinderen uit groep 7/8 hebben een 

voorlichting gehad over alcohol gebruik/misbruik. 

Deze voorlichting wordt gegeven door iemand 

van de organisatie PRAT (Preventie Advies Team). 

De voorlichting was als volgt opgebouwd: 

· eigen verhaal ervaringsdeskundige PRAT 

· ervaringen 

· sociale contacten / omgang met ouders 

· experimenteren 

· gevaren 

· verslaving 

· ‘nee’ zeggen  

 

De schoolfotograaf 

Op donderdag 30 mei ’13 kwam de 

schoolfotograaf bij ons op school om alle 

kinderen op de foto te zetten. Eerst werden de 

groepsfoto’s gemaakt. Daarna kwamen de 

kinderen apart op de foto. De broertjes en zusjes 

die al op school zitten kwamen ook samen op de 

foto, inclusief de broers en zussen die nog niet op 

school zitten. 

 

http://laetare.nl/2771/schoolfotograaf-2/


Zomerfeest 
2013 

 

Het Zomerfeest 2013 
zal iets anders 

ingevuld worden dan u 
gewend bent. Dit omdat alle deelnemers aan de 

rijwielvierdaagse met startplaats Westerbork 
Donderdag 25 juli komen stempelen in het 

Dorpshuis. 
Het deelnemers aantal wordt geschat tussen de 

3000 en 4000 mensen! U begrijpt dat het dan 
voor Markthandelaren aantrekkelijker wordt om 
op de Zomerfair te gaan staan.En daardoor is het 

wellicht voor u als bezoekers ook gezelliger?! 
Daarom is de Zomerfair dit jaar op donderdag. 

We geven alvast een indruk van het programma 
maar we zijn met nog heel veel dingen bezig om 
af te ronden. Dus het Programmaboekje wat u 
voor het Zomerfeest in de brievenbus krijgt, is 
belangrijk voor aanvangstijden en het totale 

programma overzicht!   De lijstcollecte voor de 
vrijwillige bijdrage aan het Zomerfeest zal eind 
van deze maand en begin juli gelopen worden. 

De kinderen t/m de basisschool krijgen een 
GRATIS attentie! Evenals voorgaande jaren 

ontvangt u bij elke € 2,50  die u geeft aan de 
lijstcollecte weer een Kermismunt! Deze munten 
kunnen ingeleverd worden voor een GRATIS rit in 
een draaiende attractie tot zaterdag 18.00 uur! 

Vorige jaren was het altijd afwachten of de 
AUTOSCOOTER 

kwam of niet? Nu 
heeft de Familie 

Folkerts er zelf een 
gekocht en 

uiteraard wordt die 
nu geplaatst! 

  
Het Zomerfeest geeft altijd enige overlast voor de 

inwoners rondom het feestterrein, daar zijn we 
ons terdege van bewust. Op voorhand willen we 

de mensen voor hun begrip bedanken. Dit jaar zal 
de donderdag erg druk worden met al die 

fietsers, de markt en de kermis. We proberen 
alles goed op te vangen en met begrip van 

iedereen zal dat zeker lukken.  
Op donderdag zijn wat extra vrijwilligers die mee 
willen helpen ook van harte welkom. Zin in? Meld 

het ons! 
 

Voorlopig Programma, 49ste Zomerfeest 
 wijzigingen onder voorbehoud! 

 
Maandag 22 juli 

DE SURVIVALTOCHT 
 

Woensdag 
13.30 uur Opening met? 

Gezellig Terras / muziek Gerton 
Rad van Fortuin 

Spring/speelkussen 
Diverse workshops! 

Diverse Optredens? Enz. 
Helaas is de invulling van de woensdag nog niet 

helemaal rond. Maar de bedoeling is dat iedereen 
gezellig vermaakt wordt op en rond het terras!  

 
22.00 uur Thema 

HOLLAND! 
 

Donderdag 
 

Zomerfair van 9.30  tot ± 14.00 uur! 
Kermis open vanaf 9.30 uur! 

 
15.00 uur Wie wordt de EIERGOOI Kampioen van 

Nieuw – Balinge? 
 

20.00 uur Bingo 
20.00 uur Klaverjassen 

22.00 uur Magische Griezeltocht! 
 

Vrijdag  
 

9.00 uur Vissen 
13.00 uur Fietstocht voor het hele gezin. 

Gezamenlijk eten bij terug komst. 
22.00 uur Live BAND 

 
Zaterdag 

 
13.00 uur Volleybal wedstrijden 

 
13.30 uur Bingo t/m basisschool 

 
20.00 uur Bonte avond 

 
22.00 uur uitslag SURVIVAL!  

 
 
 

KERMIS op het feestterrein! 





Vrijwilligers werk Malawi 

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

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

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

de wijde omgeving. We helpen de kinderen met lessen op school. De ouderen en 
gehandicapten geven we thuiszorg. De thuiszorg is gericht op geven van eten 

en zeep en het geven van hulp bij het vinden van de juiste instanties die hen 
structureel kunnen helpen. 

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

toekomst  
kunnen 
voortzetten. 
 
Graag willen we tandenborstels, potloden en 
speelgoed meenemen. Daar kunnen wij nog wel wat 
steun bij gebruiken. 
Tijdens het zomerfeest staan we op de markt om geld 
in te zamelen. 
 

Wilt u gewoon iets doneren, dan kan dit op het volgende rekeningnummer: 3462.863.872 
t.n.v. M. Doldersum, o.v.v. Malawi. 
 
Het geld dat overblijft gebruiken we tijdens de reis waar het nodig is. 
Na onze reis kunt u onze verhalen terug lezen in het Kontakt! 
WIJ HOPEN OP NIEUW-BALINGS STEUN!              

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=hH0hwL-_QO9b7M&tbnid=44NZblSTKUvGNM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.yocevim.org/malawi.php&ei=zxV9UYStCKKl0QWE0oDoCQ&bvm=bv.45645796,d.d2k&psig=AFQjCNHLzVx1PYErKlKwi9iSanAfZzYaXg&ust=1367235491145508
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=Wgs3BEPsTXhimM&tbnid=nlyU_PhMJZbWeM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.healthreformwatch.com/2009/06/12/new-jersey-based-group-digs-wells-to-fight-disease-and-malnutrition-in-malawi/&ei=3xZ9UcW3M-jb0QWIu4HoCA&bvm=bv.45645796,d.d2k&psig=AFQjCNHLzVx1PYErKlKwi9iSanAfZzYaXg&ust=1367235491145508
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=Yp10GUjAtJ7r2M&tbnid=RbeSDVAFWuTcWM:&ved=0CAUQjRw&url=http://blogs.cfr.org/coleman/2012/08/16/food-insecurity-in-malawi/&ei=QBZ9Uea9KIGc0QXc1IHgDw&bvm=bv.45645796,d.d2k&psig=AFQjCNHLzVx1PYErKlKwi9iSanAfZzYaXg&ust=1367235491145508


 

Nieuws van de IJsvereniging 
 
In de afgelopen periode is er door het bestuur en 
een aantal vrijwilligers weer een aantal klussen 
aangepakt bij de ijsbaan. Zo is de vloer deels 
vervangen en is er een balk onder de vloer 
vervangen. Het bestuur had verwacht dat er 
meerdere balken verrot zouden zijn, maar dit viel 
mee. Verder zijn er vloerplaten  op gemaakt om 
het geheel vlak te maken ,en er is nieuwe 
vloerbedekking gelegd . 
Voor de  vloerbedekking is een financiële bijdrage 
geleverd door KSV De Doorzetters. 
Bij deze werkzaamheden bleek dat er nogal veel 
rommel onder de vloer lag , dit is dus ook 
verwijderd, en afgevoerd. 
De bodem  van de aanhanger waar mee het hout  
uit de bos word gehaald was rot en deze is 
vervangen door een nieuwe, het materiaal is ons 
aangeboden door Bouwbedrijf Hilberink, 
waarvoor onze dank. 
 
Een aantal poortjes die wij geplaatst hebben om 
crossmotoren e.d te weren van het terrein waren 
door vandalisme vernield, deze poortjes zijn ook 
gerepareerd , en ook enkele bankjes die vernield 
waren, zijn vervangen . 
Binnenkort willen we ook een start maken met 
het opknappen van de lichtmasten die rondom de 
ijsbaan staan , hier zoeken we nog enkele mensen 
voor die een dag of een dagdeel,  hier mee willen 
helpen om deze klus te klaren. 
Ook hebben wij besloten opnieuw een poging 
doen om de waterpomp te reparen. Naar het zich 
nu laat aanzien zal deze over enkele weken weer 
draaien, zodat we deze zomer het water op peil 
kunnen houden. 
 
Er is door een dorpsgenoot een computer 
geschonken aan de vereniging , hier gaan we de 
leden administratie op bijhouden. Diegene die 
hier een bijdrage aan heeft geleverd, hartelijk 
bedankt hiervoor . 
 
Bewaking camera,s  
Door vandalisme is de ijsvereniging nogal wat 
geld kwijt aan reparatie van diverse attributen op 

het terrein. Dit feit heeft het bestuur doen 
besluiten om op termijn bij de ijsbaan bewaking 
camera`s te plaatsen. Voor velen zal dit een 
vervelde ervaring zijn maar op jaarbasis gaat er 
dusdanig veel geld verloren aan vandalisme en dit 
is wel ledengeld wat hier aan besteed wordt. 
Verder hebben wij het voornemen om 
verbodborden te plaatsen, dit vinden wij nodig 
om vernielingen en vandalisme  in de toekomst 
tegen te gaan, dit betekent ook dat het terrein 
van de IJsvereniging niet toegankelijk is voor 
onbevoegden. Dit houdt in dat het terrein voor 
niet leden, ook niet toegankelijk is, de leden van 
de ijsvereniging behouden vrije toegang. 
 
Verbouwing: 
Door de aanschaf van enige nieuwe machines, is 
de opslagruimte voor deze machines te klein 
geworden. Om dit probleem op te lossen gaat het 
bestuur de mogelijkheden bekijken om achter het 
gebouw, een aanbouw te realiseren zodat wij 
hierdoor over een grotere opslagruimte kunnen 
beschikken. Er staat al een kleine aanbouw, deze 
willen wij aansluiten op het deel waar de 
toiletruimte is. Door deze aanbouw te maken, 
wordt de opslagruimte dusdanig vergroot dat wij 
gemakkelijk de machine die nodig is, eenvoudig 
kunnen pakken. Wij hebben het voornemen de 
ruimte te bouwen met damwandprofielen, met 
schuifdeuren er voor. Voor de vloer hebben wij 
nog betontegels nodig, diegene die deze nog 
beschikbaar heeft, kan zich melden bij een van de 
bestuursleden. 
 
Heideveld: 
Omstreeks september gaan wij weer bezig om de 
opslag op het heideveld te verwijderen. Vorig jaar 
hebben wij een begin gemaakt met deze 
werkzaamheden en hebben een deel van het 
heideveld al schoon. Degene die ons helpen wil 
met deze werkzaamheden, kan zich melden bij 
een van de bestuursleden. Betreffende 
werkzaamheden zijn ook toegankelijk voor 
scholieren die een maatschappelijke stage 
moeten doen, je moet dit wel vooraf melden aan 
het bestuur. 
 
Voor vragen suggesties of aanmelden als lid kunt 
u contact opnemen met een van de 
bestuursleden of via het e-mail adres :  
ijsverenigingnieuwbalinge@hotmail.com  
Het Bestuur. 

mailto:ijsverenigingnieuwbalinge@hotmail.com


HUISARTSEN 
 
Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur 
Huisartsenpraktijk Ettenheim Noordscheschut  
Dahler/ Damman 
Tel. 0528 – 34 12 28 
Huisartsenpraktijk Hollandscheveld 
Mielet/Veenhouwer 
Tel. 0528 – 34 12 19 
Huisartsenpraktijk Elim 
Mors/Brugman 
Tel. 0528 – 35 12 12 
 
Op werkdagen van 's middags 17.00 uur tot de 
volgende ochtend 08.00 uur en in de weekeinden, 
kunt u voor spoedgevallen bellen met de centrale 
huisartsenpost, 
Tel. 0900 – 112 0 112 
Informatie over de huisartsenpost:  www.chd.nl 
 
WEEKENDDIENSTEN 
Voor het rooster van de weekenddiensten van 
tandarts, apotheker, dierenarts, Icare, Bureau 
Slachtofferhulp en de Stichting Welzijnswerk zie 
bladzijde 2 van de (huis-aan-huis) woensdageditie van 
de Hoogeveense Courant  
 
FYSIOTHERAPIE 
Praktijk Fysio Ettenheim 
Roel Schoemaker 
Dinsdag- en donderdagavond praktijk in dorpshuis 
“de Heugte”. Alleen op afspraak: 
Tel: 0528-343518 of 06-43453799 
Email: info@fysioettenheim.nl 
 

 
Preekrooster 2013 Herv. Kerk te Nw-Balinge 
09-06:  10.00 u. ds. J.H.Dekkers (Wierden) 

19.00 u. ds. M.Noorderijk 
16-06:  10.00 u. kand. M.W.Westerink (Nunspeet) 
 19.00 u. ds. H.Born (Rouveen) 
23-06:  10.00 u. ds. M.Noorderijk 
 19.00 u. kand. M.W.Westerink (Nunspeet) 
30-06:  10.00 u. ds. A.D.Goijert (Nijkerk) 
 19.00 u. ds. M.Noorderijk 
07-07:  10.00 u. ds. M.Noorderijk 
 19.00 u. ds. D.Boers (Nw.Beijerland) 

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

 
 
 

Preekrooster 2013  Chr.Geref.Kerk  Nw-Balinge 
  
09-06: 09.30 u. ds. A.Versluis (VHA) 
 14.30 u. ds. A.Versluis 
16-06: 09.30 u. ds. P.Roos (HA) 
 14.30 u. ds. P.Roos 
23-06: 09.30 + 14.30 u. H.K.Sok 
30-06: 09.30 + 14.30 u. ds. A.v.d.Weerd 
07-07: 09.30 + 14.30 u. ds. H. de Graaf 

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

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

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

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

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

 
OUD PAPIER 
Oud papier wordt opgehaald door de Mr. 
Sieberingschool.     
De eerstvolgende datum is 29 juni 2013. Daarna weer 
op 7 september 2013. 
Vanaf  8:30 u. wordt het oud papier met een 
PERS/KRAAKWAGEN opgehaald. 
Wij verzoeken u om uw oud papier gebundeld of in 
dozen voor 8.30 langs de straat te zetten. 
LET OP: Liever NIET de avond van te voren i.v.m. evt. 
regen 
In het park wordt men verzocht het papier aan de 
“hoofdroute” te zetten. 
Bij voorbaat onze hartelijke dank. 
G.O. Meester Sieberingschool 
 
Ophaalschema containers  - iedere woensdag: 
12 juni: GRIJS 
19 juni: GROEN 
26 juni: GRIJS 
03 juli: GROEN 

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


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

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

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

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

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

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

  
 
 
 

DEL ( draagt elkanders lasten)  
Wilt u bij een overlijden, of indien u zich wilt 
aanmelden als nieuw lid (inwonende kinderen vanaf 
21 jaar), contact op nemen met: 
Peter Kroezen, Meeuwenweg 5     
Nieuw-Balinge 
Tel.: 0652407966   
E-mail: peter.kroezen@crewson.nl  
..................................................... 
OBS Meester Sieberingschool  
Haarweg 27 - Tel: 0528-321355  
e-mail: info.sieberingschool@obomd.nl  
Schoolfonds 
Het Schoolfonds van de meester Sieberingschool in 
Nieuw-Balinge, is opgericht op 6 september 1979. 
De leden van het schoolfonds zijn mensen die de 
meester Siebering-school een warm hart toedragen 
en daarom jaarlijks een financiële bijdrage geven die 
ten goede komt aan de leerlingen. In september 
/oktober wordt de jaarlijkse ledenbijdrage opgehaald. 
Bent u geen lid en wilt u dit wel graag worden, meldt 
u zich dan aan bij één van de bestuurs-leden of bij de 
vertegenwoordiger van het schoolteam. 
Bestuursleden: 
Voorz.: Albert Wielink  Tel:321323 
Penn.m.: Raymond Peters Tel: 321809 
Secr.:  Esther Pont  Tel: 251605 
Lid: Jennie Hekker    Tel: 321018 
Lid: José Post  Tel: 321354 
Lid: Alice Kroezen  Tel: 321045 
Lid: Wout Strijker    Tel: 06-51352348 
Vertegenwoordiger van het schoolteam: 
Fijko Kiewiet        Tel. school: 321355 
…………………………………………………… 

Thuishuis ‘Vlinder’ 
Petra Kamphuis, Schepersweg 1, 7938 
RA, 
Nw-Balinge, tel: 0528-321099 
Open van maandag t/m donderdag van: 
07.00u.  -  18.30u. 

Noodopvang in overleg mogelijk 
Website: www.thuishuis.info 

 
Peuterspeelzaal Duimelot 
Staat uw peuter al ingeschreven? Geef uw peuter 
tijdig op. Liefst een ½ jaar van tevoren. 
Bel Carina van Huizen (peuteradministratie) 0528 
321110. 
Uw peuter is al vanaf 2 jaar van harte welkom op 
maandag-,woensdag- en vrijdagochtend van 8.30 uur 
tot 11.45 uur en woensdag tot 12 uur. Als uw peuter 
is aangemeld wordt u automatisch gebeld wanneer 
uw peuter wordt verwacht. Op deze ochtend wordt er 
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op de peuterspeelzaal een klein gesprekje met de 
ouders gehouden. Wilt u eerder weten wat 
“Duimelot” zoal doet, dan kunt u het 
informatieboekje afhalen op de peuterzaal in 
Dorpshuis de Heugte op maandag tussen 8.30 en 
11.45 uur. 
…………………………………………………. 
 
GJVV (gymnastiek, judo, en volleybal vereniging) 
Bestuur: 
Evelien Sok             voorz.      tel: 321482 
Fia Jager                 penn.      tel: 321224              
Janneke Wielink    secr.      tel: 321155 
Delia Slomp            lid               tel: 321011  
Heidi Koekoek       lid      tel: 321024 
 
Hieronder ziet u een schema wanneer wat te doen is: 
WOENSDAG: volleybal 
Minivolleybal   18.00 – 18.45 u. 
Minivolleybal   18.45 – 19.30 u. 
Dames Recreanten 1  19.30 – 20.30 u. 
Dames Recreanten 3  20.30 – 21.30 u. 
DONDERDAG: volleybal 
Dames Recreanten 2  19.30 – 20.30 u. 
DONDERDAG:  gymnastiek VANAF 4 JAAR 
1e groep 18.00 – 18.45 u. 
2e groep 18.45 – 19.30 u. 
De kosten zijn tot 18 jaar € 25,- per half jaar en vanaf 
18 jaar € 35,- per half jaar. 
Nieuwe leden kunnen we altijd gebruiken. 
Dus: KOM EENS LANGS ALS JE DURFT!!! 
 

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

 Ouderenadviseur  

 de klussendienst 

 de plusbus 

 beperking en chronisch zieken 

 hulp oproep systeem 

 hulpverlening bij u thuis 

 enz enz. 
kunt u iedere dinsdagochtend van 10.00 – 10.30 uur, 
terecht bij: 
‘Het Knooppunt’ vindt u in dorpshuis “De Heugte”. 
Tel: zorgloket Nw-Balinge 0528-321990   
Buiten het spreekuur om wordt u automatisch 
doorgeschakeld naar S.W.O. in Westerbork. 
Tel. nr. locatie Westerbork: 0593-332879 
 ma t/m do.dag van 08.30 – 16.00 uur 
vrijdag van 08.30 – 12.00 uur. 
www.swo-md.nl 

www.loketmiddendrenthe.nl 
 

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

 
Openingstijden dorpshuis “De Heugte” 
 
Dinsdag  09.00 – 12.00 uur 
Woensdag  09.00 – 12.00 uur 
Vrijdag  16.00 – 20.00 uur 
Keuken  16.30 – 19.00 uur 
Zaterdag  22.00 – 01.30 uur 
Keuken Bingo 20.30 – 23.30 uur 
Zondag   10.00 – 21.00 uur 
Keuken   17.00 – 19.30 uur 
 
Eten kan op vrijdag en zondag telefonisch besteld 
worden: 0528- 321300 
Alle dagen is het dorpshuis op afspraak geopend voor 
diverse activiteiten. 
……………………………………………………… 
GYM 55 +ers:  elke dinsdagmorgen van 9.15 uur tot  
                           10.00 uur. 
KOERSBAL:  elke woensdagmorgen van 9.30 uur tot 
                          11.30 uur. 
Nieuwe leden zijn van harte welkom. 
Loop gewoon een keertje binnen. 
Dorpshuis “De Heugte” 
……………………………………………………… 
 
 
 
Jeugd en Tienersoos 
Vrijdagavond: jeugdsoos (va. 16 jaar en ouder) 
                         vanaf: 21.00u. tot 24.00 0u. 
Zaterdagavond: tienersoos (va Basisschool tot  
                         16 jaar) 
                         vanaf: 20.00u. tot 23.00u.  
                        er wordt géén alcohol geschonken!! 
 

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

http://www.swo-md.nl/
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(zondag, maandag  en woensdag gesloten) 

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

Nagelstudio Beauty Nails t.n.v. Inge Wielink 
Tel.: 06-55701021 
Ma. t/m vrijdag van 9.00 tot 18.00 u. 
Behandeling alleen op afspraak. 
…………………………………………………… 
Strijker & Strijker Technische groothandel en 
verhuurbedrijf  (06-54363015) 
openingstijden winkel: 
maandag t/m vrijdag 09.00 uur tot 21.00 uur 
zaterdag van 09.00 uur tot 17.00 uur 
................................................................................. 
 
Belangrijke telefoonnummers: 
Ziekenhuis Bethesda Hoogeveen   0528 286222 
Diaconessenhuis Meppel                0522 233333 
Scheper Ziekenhuis Emmen          0591 691911 
Wilhelmina Ziekenhuis Assen       0592 325555 
UMCG Groningen                          050 3616161 
Isala klinieken Zwolle                     038 4245000  
Martini Ziekenhuis Groningen      050-5245245  
Zorginstellingen: 
Derkshoes Westerbork                    0593 333366 
Altingerhof Beilen                 0593 535300 
Weidesteyn Hoogeveen             0528 286111 
WZC Beatrix Hollandescheveld     0528 348248 
Jannes v/d Sleedenhuis Hgvn          0528 266944 
De Westerkim Hoogeveen    0528 264038           
WZC Olden Kinholt Hoogeveen     0528 263288 

 
BUSDIENSTEN      
Niet op zater-, zon- en feestdagen. 
Op werkdagen: 
Nieuw Balinge –Hoogeveen Lijn 37 
07.18 uur  14.18 uur 
08.18 uur  16.38 uur 
10.18 uur  18.18 uur 
12.18 uur 
 
Nieuw Balinge-Westerbork Lijn 37 
07.23 uur  13.43 uur 
08.23 uur  15.43 uur 

09.43 uur  16.43 uur   
11.43 uur  17.43 uur 
 
Voor uitgebreide dienstregeling:  
www.qbuzz.nl  Tel.:  0900 – 72 89 965  
www.9292.nl  Tel.: 0900-9292 
 

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

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

 
 Gevraagd: 

IJzer en metalen, 
Anne Hekker komt het halen! 

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

aanhangwagens, enz. 
 

     A.Hekker, Haarweg 91, 
Nieuw-Balinge 

Tel: 0528-321384 
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