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(Zie ook: www.nieuwbalinge.eu) 



 

 

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

          
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
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VAN  DE  REDACTIE 

Het ‘Gelukkig Nieuwjaar’ wensen ‘mag’ in principe tot en met 6 januari (Drie Koningen), maar twee weken 
later is ook geoorloofd, ook omdat veel ‘nieuwjaarsborrels’ dan gehouden worden. Gelukkig is deze regel 
niet al te streng en ‘mogen’ wij als redactie van Kontakt hier ook gebruik van maken. Daarom aan alle 
lezers en lezeressen van Kontakt; u allen een heel gelukkig 2014 gewenst! Dat wilden wij als eerste kwijt. 
Als tweede, plaatsen wij in deze uitgave het huishoudelijk reglement, wat onlangs is opgemaakt en goed 
bevonden door respectievelijk de redactie en het bestuur van Plaatselijk Belang. Een reglement geeft niet 
alleen binding, maar ook duidelijkheid en is handig bij het evalueren van de werkafspraken, om maar een 
aantal punten te noemen. En, niet in de laatste plaats, natuurlijk om de continuïteit en het in stand houden 
van Kontakt te waarborgen. Ten derde willen we kwijt dat we weer eens gekozen hebben voor een andere 
kleur omslag. Kontakt vanaf januari even weer een nieuw jasje! We hopen dat de kleur ‘Azuur-blauw’ ook 
bij u in de smaak valt. 
 
Wat hebben we deze eerste maand van 2014 binnen gekregen aan kopij. O.a.; 

 De werkgroep ‘Kinderopvang Nieuw-Balinge’ is er met een enquêteformulier aangaande 
kinderopvang in ons dorp. Tevens kunt u lezen waar u deze enquête kunt inleveren. 

 De NH Kerk is er met een aantal korte berichten. 
 Een fotoverslag van het afgelopen kerstdiner voor 60-plussers. 
 Peuterspeelzaal Duimelot doet een oproep. 
 De organisatie van de Goudplevierrun vertelt ons wanneer dit evenement dit jaar gepland staat. 
 Volleybalteam GJVV dames 1, is in het nieuw gestoken. Een foto met verslag in deze uitgave. 
 En heeft u belangstelling naar een energie-inspectie voor uw woning? Meer informatie hierover 

komt u in deze uitgave tegen. 
 
En natuurlijk nog heel veel meer.  
 
Veel plezier bij het doorbladeren en lezen van Kontakt januari 2014! 

 

Een nieuw onderkomen voor de machines van de ijsvereniging! Meer hierover in deze uitgave. 



Huishoudelijk Reglement Kontakt 

Kontakt - 

- valt onder auspiciën van Plaatselijk Belang. 

- wordt in de 1e week van elke maand (m.u.v. de maand augustus), elf keer per jaar, op A4-

formaat, uitgebracht (het aantal pagina’s is deelbaar door 4). 

- zal maandelijks, op de dorpssite van Nieuw-Balinge, online gebracht worden. 

- wordt huis aan huis bezorgd in Nieuw-Balinge e.o. (adressen zijn bekend bij de bezorgsters) 

- Een ieder die kopij aanlevert wordt geacht zich te houden aan de regels zo die vermeldt staan in 

het colofon. 

- Inkomsten worden gewonnen uit: advertenties en van kopij van buitendorpen. Eén keer per jaar 

wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd aan: allen die maandelijks Kontakt in de bus krijgen en 

aan alle clubs en verenigingen van Nieuw-Balinge. 

- Alle adverteerders worden aan het eind van ieder jaar telefonisch benaderd met de vraag of ze 

het adverteren in Kontakt voor het daaropvolgende jaar willen voortzetten. 

- Het financiële beheer van Kontakt is in handen van de penningmeester van Plaatselijk Belang. 

- Het doel is om één keer per jaar overleg te hebben met het bestuur van Plaatselijk Belang. 

- Zowel Plaatselijk Belang als de redactie, is niet verantwoordelijk voor kopij door derden 

aangeleverd.  

De redactie- 

- moet bestaan uit ten minste drie personen. 

- heeft geen journalistieke verplichtingen.  

- draagt zorg voor de algehele inhoud. 

- ziet er op toe dat de inhoud voor al haar lezers toegankelijk is, lettend op alle doelgroepen en 

leeftijden. 

- zorgt zelf ook voor eigen rubrieken als interviews e.d. 

- bepaalt opmaak, lettertype, kleur omslag, enz. 

- houdt, waar- en indien mogelijk, de infopagina actueel. 

- mag kopij weigeren, indien de inzender zich niet houdt aan de regels van het colofon.  

- zorgt zelf voor vrijwilligers voor hulp bij o.a. de jaarlijkse lijstcollecte. 

- brengt en haalt maandelijks Kontakt naar/van de drukker, welke daarna wordt afgeleverd bij de 

desbetreffende bezorgers/sters. 

- draagt zorg voor advertentiewerving naar evenredigheid van tekst/inkomsten. 

- zorgt maandelijks voor verzending naar o.a. oud-Nieuw-Balingers. (Adverteerders die buiten Nw-

Balinge woonachtig zijn krijgen alleen in januari de nieuwe editie toegezonden). 

- zorgt dat de vaste kopijleveranciers, maandelijks de deadline via de mail toegestuurd krijgen. 

 

Bezorging:  

- Het honorarium van de bezorgers/sters, wordt bepaald en uitgekeerd door Plaatselijk Belang. 

- Bezorging dient te geschieden voor zondag (niet op zondag) na het uitkomen van Kontakt. 

- Postabonnees betalen zelf de verzendkosten.  

- Zaken waarin dit reglement niet voorziet zal ter bespreking en in overleg met Plaatselijk Belang 

worden afgestemd. 

- Wijziging in het reglement gebeurd in overleg tussen bestuur Plaatselijk Belang en de redactie.  



Zondagsschool “De Goede Herder” 
 
Op de zondagsschool zijn we 
op een eenvoudige manier 
bezig met de Bijbel en het 
geloof, zodat kinderen het 
kunnen begrijpen. 
Lijkt het jou ook leuk om een 
keertje te komen kijken wat 

we allemaal doen op de zondagsschool? En ben je 
tussen de 4 en 12 jaar? Kom dan maar een 
keertje kijken. Neem ook gerust een vriendje of 
vriendinnetje mee. We zijn er weer vanaf zondag 
2 februari 2014 van 11.30 uur – 12.30 uur. We 
zitten in “De Bron”, bij de Herv. Kerk van Nieuw 
Balinge. 
 
Tot ziens?!  
Leiding “De Goede Herder” 
 

 
Oliebollen actie Herv. Kerk. 

 
Ook dit jaar was de 
oliebollen actie van de 
kerk weer een succes. 
Hierbij willen wij dan 
ook iedereen 
bedanken voor 

zijn/haar bestelling en/of  bijdrage. 
De actie werd mede mogelijk gemaakt door: 
Bouwbedrijf Hilberink, Kapsalon Priscilla, Strijker 
& Strijker, Kroezon Zonwering en Cafetaria 
Troost, bedankt daarvoor. 
Deze actie leverde een mooi bedrag op van € 
506,00. 
De opbrengst is bestemd voor de kerk. 
 
De Bouwcommissie, Herv. Kerk 
 

 
Tienerclub “Het Olielampje” 

 
Wisten jullie dat er elke 
donderdagavond voor de jeugd 

van 9 t/m 12 jaar een club is in “De Bron”, bij de 
Herv. Kerk?  
We hebben er al een half seizoen op zitten, maar 
op 9 januari a.s. hebben we de eerste clubavond 
van 2014. We beginnen om 18.30 uur en stoppen 
om 20.00 uur. 

Lijkt het jou ook leuk en ben je tussen de 9 en 12 
jaar? Schuif dan gezellig aan en neem ook een 
vriendje of vriendinnetje mee. 
Wil je eerst meer informatie over hoe zo’n 
clubavond eruit ziet? Neem dan even contact op 
met Helma Prins: 06 20023783. 
 
      
 Leiding “Het Olielampje” 
 

 
Winter 

 
De wereld is zo schoon vandaag, 

zo stil en onbetreden- 
 

de wereld is zo rein vandaag 
een witte waas voor even- 

 

de wereld is zo strak vandaag, 
bevroren lakens aan de lijn- 

 

de wereld is zo stil vandaag, 
ver weg de drukte en de pijn- 

 

de wereld is zo licht vandaag, 
niets hoeft zich te verweren- 

 

de wereld is zo wijd vandaag, 
zo stil en schoon en licht vandaag, 

vandaag kan niets mij deren- 
                   

                Alexandra van’t Veer 

 

INFORMATIEAVOND DUIMELOT 

 
Op dinsdag 18 februari heeft peuterspeelzaal 
Duimelot een informatieavond voor ouders en 
verzorgers van  peuters in de leeftijd van 0 tot 4 
jaar. Op deze informatieavond verteld de 
peuterleidster wat de speelzaal uw peuter biedt. 
Ook wordt op deze avond verteld wat het VVE 

(voor- en vroegschoolse 
educatie) inhoud en wat de 
functie van de zorgleidster is.  
U kunt een kijkje nemen in de 
speelzaal en vragen stellen.  
 
Na het informatieve gedeelte 

wordt er een kort filmpje van een speelmorgen 
getoond. 
De koffie en thee staat klaar om 19:45 en de 
avond begint om 20:00 uur. 
 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=logo+duimelot+nieuwbalinge&source=images&cd=&cad=rja&docid=9W5Vzn9p2REH2M&tbnid=P_RVO7VW46Y9PM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.kontaktnieuwbalinge.eu/2012/06.htm&ei=8D_DUZHEBozEtAbv24DgAQ&bvm=bv.48175248,d.Yms&psig=AFQjCNGYOkstTZoUbaiOYSSND77ZCJgc-g&ust=1371836736697088




 
 

Gratis naar  

 

 in Veenhuizen 
 

Inwoners van Midden-Drenthe kunnen in 
de maanden januari en februari  gratis 
naar het gevangenismuseum in 
Veenhuizen.  Directeur Peter Sluiter van 
het museum bood gisteravond op de 
nieuwjaarsbijeenkomst van Midden-
Drenthe aan burgemeester Jan Broertjes 
symbolisch 33.400 vrijkaartjes aan.  
 
Het Gevangenismuseum heeft het afgelopen jaar 
ruim 110.000 bezoekers ontvangen. Het is het 
vijfde achtereenvolgende jaar dat het museum dit 
hoge aantal bezoekers heeft getrokken. Om dit te 
vieren trakteert  het museum alle inwoners van 
de gemeente Midden-Drenthe op een vrijkaartje. 
  

Op de pagina gemeenteberichten in de 
huis-aan-huis krant wordt komende 
woensdag een speciale bon afgedrukt, die 
recht geeft op een museumbezoek voor vijf 
personen. 
 

Meer dan 100 dagjes uit in 
Drenthe met spectaculaire 

kortingen! 

Vanaf dit jaar is de Drentse 
Kortingskaart gelanceerd. Met 
deze voordeelkaart kan men in 
Drenthe genieten van vele 
kortingen op meer dan 100 

dagjes uit. Dagje Plopsa, Speelstad Oranje of 
het Hunebedcentrum? Of heerlijk zwemmen, spelen 
of actief de natuur in. Alles is mogelijk met kortingen 
tot wel 50%. 

Er zijn aanbiedingen in verschillende categorieën: 
attractieparken, dierenparken, musea, actief, spelen,  
wellness, water, restaurants en logies.  
 
De Drentse Kortingskaart is geheel 2014 geldig en kost 
slechts € 10,-. De kaart is extra voordelig doordat deze 
te gebruiken is door maximaal 2 volwassenen met 3 
kinderen. Naast aanbiedingen die het gehele jaar 
geldig zijn, zullen ook tijdelijke spectaculaire 
kortingsacties mogelijk worden gemaakt. 
Daarnaast kan er zeer voordelig gebruik worden 
gemaakt van het Openbaar Vervoer. Bij aankoop van 
één Dal-Dagkaart reizen de tweede volwassene en 
maximaal 4 kinderen tot en met 11 jaar gratis mee. Dé 
kans om Drenthe op een hele andere én voordelige 
manier te ontdekken en de auto een dagje te laten 
staan. 
 
De kaart is online te bestellen op 
www.drenthekorting.nl of te koop bij de VVV, hotels,  
bungalowparken en campings in Drenthe en 
omgeving. Op de hoogte blijven van alle 
ontwikkelingen en de bedrijven die deelnemen? Kijk 
op www.drenthekorting.nl of volg ons op Facebook en 
Twitter. 
 

 

 
Kinderwerk Nieuw-Balinge gaat weer 

van start met de kinderclub-

middagen. 

Op 15 januari aanstaande zijn alle 

kinderen, tot en met de basisschool 

weer welkom in dorpshuis ‘de 

Heugte’. 

Aanvang 13.30 uur, deelname 1,50 

per kind. 

 

Tot ziens! 

 

De werkgroep. 

 

http://www.drenthekorting.nl/
http://www.drenthekorting.nl/




 

2 november was er de jaarlijks terugkerende Natuurwerkdag deze werd bijgewoond door 

wethouder Pit van de gemeente Midden Drenthe. Met een aanzienlijk aantal mensen zijn we in het 

veld bezig geweest om opslag te verwijderen, Ringslang hopen maken en de poel schonen . Deze 

dag werd georganiseerd door Stichting Landschapbeheer Drenthe, die zorgde voor de nodige 

gereedschappen en de versnaperingen deze dag . 

Zo als de meesten van u  misschien al gezien hebben, is er een nieuwe machine berging achter de 

kantine gebouwd, dit is gedaan met een aantal vrijwilligers die er een  flink aantal uren ingestoken 

hebben. De oude berging was te klein om alle machines te plaatsen en de oude berging willen we 

voor andere doeleinden gaan gebruiken. 

We willen iedereen die hier zijn medewerking aan heeft verleend, hartelijk bedanken ook de 

mensen en bedrijven die hier materialen en gereedschappen voor beschikbaar hebben gesteld. 

Ook de bos werkzaamheden gaan gewoon door er word openhaard gezaagd en we zijn bezig met 

opslag verwijderen. Een ieder die hier zaterdags mee wil helpen kan zich melden bij Roelof 

Bisschop ( 06-50746052) of bij Roy Zijnge (06-50267052) 

Alle sponsoren hartelijk bedankt. 

 

 

 

 

                                                       

 

 

 

 

 

  

 

                                                                                             

 

TT 

Tump 

Techniek

EVERHARDUS 
METAALBEWERKING  

Hoogeveen 
 

D. Tump, Vosseveen 8, tel.321203 / 06-
52662877  

CV - Water - Gas - Electra - Dak- en 
Zinkwerk - Badkamers 

                                                

Loonbedrijf 
Pekel 

Noordscheschut 





NATUURMONUMENTEN ZOEKT 
MENSEN DIE HUN PASSIE VOOR DE 
NATUUR WILLEN DELEN 
 
Bezoekerscentrum Dwingelderveld 
aan de rand van het grootste natte 
heidegebied van West-Europa zoekt 
natuurgidsen, jeugdvrijwilligers en 
een gastheer/vrouw voor 
balieondersteuning 
 
Natuurmonumenten is op zoek naar 

enthousiaste mensen die onze bezoekers willen 
verbinden met de natuur. Lijkt het je leuk om met 
bezoekers het gebied in te gaan, je kennis te 
delen en kun je mensen vooral de natuur laten 
beleven, dan is dit je kans. Ambieer je een functie 
als gastheer/vrouw aan de balie en de winkel van 
ons bezoekerscentrum of heb je vooral affiniteit 
met het organiseren en begeleiden van 
natuuractiviteiten voor kinderen, neem dan 
contact op. 
 
Wij zorgen er voor dat je in het voorjaar 
voldoende opgeleid zelfstandig aan de slag kunt 
in en om het bezoekerscentrum Dwingelderveld. 
Je komt terecht in een gezellig team van 
vrijwilligers met elk een specifieke kwaliteit 
ondersteund door vaste medewerkers van 
Natuurmonumenten. 
 
Heb je interesse, stuur een mail met motivatie 
naar Tineke Bouwmeester vrijwilligers 
coördinator Bezoekerscentrum Dwingelderveld 
t.bouwmeester@natuurmonumenten.nl  
 

 
 

 
Dorpshuis Zwiggelte 
krijgt opknapbeurt met 
steun van Rabobank 
Westerbork  
 
 
 

 
Het Projectenfonds van Rabobank Westerbork 
draagt 10.000 euro bij aan de renovatie van het 
dorpshuis De Schuur in Zwiggelte. De 

werkzaamheden beginnen in het voorjaar van 
2014.  
Na 27 jaar in gebruik te zijn, is het gebouw aan de 
Hoofdstraat nu hoognodig toe aan een 
opknapbeurt. Het sanitair is verouderd, de 
afzuiginstallatie toont gebreken, de twee 
uitbouwen op het dak verkeren in een slechte 
staat, de gordijnen op het toneel zijn toe aan 
vervanging en de vloerbedekking, die er al sinds 
de opening van het dorpshuis in 1986 in ligt, is 
volledig versleten. Een nieuwe hygiënische en 
duurzame pvc-vloer komt in de plaats van het 
oude tapijt.  
De constructie van een dubbele deur in een 
bestaand kozijn zorgt straks voor directe toegang 
van buitenaf tot de zaal in het dorpshuis.  
 
Veel inwoners van Zwiggelte ontmoeten elkaar 
geregeld in dorpscentrum De Schuur. Tal van 
verenigingen en belangengroepen organiseren 
hier hun activiteiten. Naast Dorpsbelangen en de 
Boermarke biedt het gebouw onderdak aan 
onder andere de plaatselijke toneelvereniging, de 
Bejaardensoos, leden van het brei-café, 
jeugdgroepen, deelnemers aan de 
Koersbalcompetitie en filmliefhebbers.  
 
Het dorpshuis in Zwiggelte is de plek waar 
inwoners graag samenkomen om met elkaar in 
contact te blijven en informatie uit te wisselen. 
De leefbaarheid in de kleine dorpsgemeenschap 
staat hoog op de prioriteitenlijst. Juist na de 
sluiting van de basisschool in het dorp is de 
behoefte aan een goed verzorgde 
gemeenschappelijke accommodatie sterk 
toegenomen. Het bestuur van de Stichting 
Dorpsaccommodatie Zwiggelte speelt hierop in 
door het dorpshuis te renoveren en opnieuw in te 
richten voor intensief gebruik in de komende 
jaren.  
 
Voorzitter Bert van de Belt is zeer erkentelijk voor 
de toezegging van het Projectenfonds van 
Rabobank Westerbork. “Het is fantastisch, we zijn 
er heel blij mee”, zo reageert hij op de 
toekenning van de subsidie die het hele dorp ten 
goede komt. En hij voegt eraan toe: “Met zo’n 
bijdrage toont de bank nauwe betrokkenheid bij 
alle mensen die in Zwiggelte en omgeving 
wonen.”   
 
 

mailto:t.bouwmeester@natuurmonumenten.nl




GJVV Dames 1 in het nieuw gestoken door Kroezon Zonwering 

 

V.l.n.r.: Evelien Sok, Heidi Koekoek, Evelien Sok, Mellanie van den Bosse 
Johan Kroezen, Ingrid van Egten, Deborah Salomons, Rosalie Jager, Anneke Oelen, Richard Kroezen 

Dames 1 van GJVV heeft van Kroezon Zonwering een nieuw tenue aangeboden gekregen. Na drie 
seizoenen achter elkaar gepromoveerd te zijn, voert dit team nu ook de ranglijst aan in de 2e klasse van 
de Knappercompetitie. Van de inmiddels zes gespeelde wedstrijden is niet één verloren. Er zijn zestien 
punten behaald uit zes wedstrijden. De poule wordt gevuld door teams uit Nieuwlande, Ruinen, 
Noordscheschut, Nieuweroord en Zuidwolde. De thuiswedstrijden worden gespeeld op woensdagavond 
en publiek is altijd welkom! 
 
Lijkt het je ook leuk om (weer) te gaan volleyballen? Er zijn een flink aantal teams voor zowel jong als 
oud. Op dinsdagavond traint een groep meiden in de leeftijd van groep 7 tot en met de brugklas. Op 
woensdagavond traint een groep kinderen van zes tot tien jaar en een groep van groep 8 tot en met de 
tweede klas. Dames 1 en dames 3 trainen ook op woensdagavond. Dames 2 traint op de 
donderdagavond. Ben je geïnteresseerd of gewoon nieuwsgierig, kom dan gerust eens langs of neem 
contact op met één van de bestuursleden. 
 

 
 
 
 





 
 
 
 
 

 
 
 
D.E.L. (Draagt Elkanders Lasten) 
Voornweg 10 
7938 RC  Nieuw-Balinge 
 
 

Uitnodiging  Jaarvergadering DEL (Draagt 
Elkanders Lasten) 

 
Datum:    27 januari 2014 
 
Plaats:      Dorpshuis “de Heugte” 
 
Aanvang: 19.30 uur 
 
Agenda: 
 

1) Opening: 
2) Notulen van 28 januari 2013: 
3) Ingekomen stukken: 
4) Verslag Penningmeester: 
5) Verslag kascommissie: Zijn de heren 

Freddy Oelen en Aaldert Kroezen.Res: Alie 
Luinge 

6) Bestuursvergadering: Aftredend en 
herkiesbaar: 
Geert Dijkhuis is volgens het rooster 
aftredend en herkiesbaar 
Kandidaten kunnen drie dagen v.d. 
vergadering 
Ingeleverd worden b.d. secretaris Albert 
Wielink. 

7) Rondvraag: 
8) Sluiting: 

 
 
 
 
Secretaris: A.Wielink 
                    Voornweg 10 
                    7938 RC Nieuw-Balinge 
 
 
 

 
 
 
Beste en geachte dorpsgenoten, 
 
Helaas, en dat spijt mij bijzonder, zit mijn klus bij 
de Meester Sieberingschool, erop. Maar niet te 
lang getreurd, waar hoop is, is leven, en ik ben 
nog van alles van plan. 
Bij voldoende belangstelling start ik binnenkort 
een cursus “luisteren naar muziek”. Het betreft 
een serie van 12 lessen, waarin de geschiedenis 
van de westerse klassieke muziek voorbij komt. 
Sorry, jongens en meiden, geen techno en Tiesto. 
Aan bod komen verschillende stijlperiodes, 
muzikale vormen, terminologie en begrippen, en 
de belangrijkste componisten van de afgelopen 
1500 jaar. Oh, en ook wel handig: welke 
instrumenten hoor ik  daar eigenlijk? Of, kan die 
mevrouw misschien even haar mond houden, 
want niet iedereen houdt van opera’s. 
Start van de cursus: dit voorjaar. Hoe sneller u 
zich aanmeldt, hoe eerder we kunnen beginnen! 
Prijs voor 12 lessen ( van ieder pakweg 2 uur ) 
95,- euro, inclusief koffie/ thee , koekkies en 
lesmateriaal. Locatie: Hullenzandweg 10, Nieuw 
Balinge.  
Overweegt u een instrument te gaan bespelen? Ik 
kan u op weg helpen met gitaar, basgitaar en 
piano , of andere toetsinstrumenten. 
Als voortzetting van de werkzaamheden op onze 
basisschool blijf ik, op privébasis, beschikbaar 
voor: begeleiding bij leesproblemen en dyslexie 
en moeilijkheden bij taal, spelling en rekenen. 
Jongeren op zoek naar huiswerkbegeleiding, 
betreffende talen en wereldoriëntatie, zijn van 
harte welkom.  Datzelfde geldt ook en vooral, 
voor diegenen die nog graag willen leren lezen en 
schrijven. Moet je doen, mensen. Schaam je niet. 
Er gaat een wereld voor je open! 
Heeft u interesse en belangstelling in, of behoefte 
aan een van bovenstaande activiteiten, neem dan 
a.u.b. contact op over lesprijzen, lestijden, 
scholingsmogelijkheden, etc.: 
Kom gerust langs: Hullenzandweg 10, Nieuw 
Balinge. Of bel: 0528 321549. Of mail: 
andreas54@planet .nl 
 
Vriendelijke groet, Andre Goossens 
 
 
 





 
 

ZOMERFEEST START HET  
                     GOUDEN JUBILEUM JAAR 

 
Allereerst met u allen, een Gelukkig, Gezond en 

Feestelijk  2014  toe te wensen! 
Inmiddels, zijn we als bestuur al met de 

voorbereidingen begonnen waar weer leuke 
activiteiten boven tafel kwamen voor elk wat wils. 

Maar juist ook voor de kinderen staan er nieuwe leuke 
activiteiten op het programma. 

Want eerlijk is eerlijk voor de kinderen is het vroeger 
allemaal opgestart en nu zal het in 2014 een feest met 
een gouden randje worden. Daar zitten uiteraard ook 

kosten aan verbonden, vandaar dat we ook starten 
met een weekverloting waarvoor we dan net weer 

wat extra kunnen besteden aan de kinderactiviteiten. 
 

In de week van 20 t/m 25 januari komen de 
vrijwilligers bij u aan de deur. 

We hopen dat u allen het Zomerfeest een warm hart 
toe draagt en mee wilt doen aan de verloting. 

De trekking is op 25 januari 17.00 uur  in 
 “De Heugte”  

De prijzen worden thuis bezorgd! 
 

1 – 2 -  3 geldprijzen en verder diverse andere prijzen! 
 

Inmiddels, hebben we een paar reacties gehad op de 
oproep mee te denken en tips aan te leveren. We 

kijken of er een haalbaarheid in zit om het ook uit te 
voeren? Mocht u nog tips hebben dan horen we het 

graag. 
 

Wellicht vragen we binnenkort de contactpersonen 
uit de straten om met ons mee te denken over het 
versieren verlichten van ons dorp. Mocht uw straat 

geen vertegenwoordiger hebben en u wilt het zelf wel 
worden, geef het aan ons door! 

 
Wordt vervolgd, 
St. Zomerfeest. 

LAATSTE OPROEP! 
 

De Buurtacademie en de Meester Sieberingschool 
organiseren samen een  

OPFRIS CURSUS 
NEDERLANDSE TAAL! 

Er zijn nog een paar plaatsen beschikbaar. 
Dus meld u snel aan, want vol is vol. 

Er zijn GEEN kosten aan verbonden. 
Alleen eventuele consumpties zijn voor eigen 

rekening. 
Het ligt aan de Docent, maar zoals het nu lijkt 

wordt het gegeven op de dinsdag of woensdag 
middag! 

Schaam je niet, vroeger moest het geleerd 
worden tegenwoordig haalt de computer er al 

veel foutjes uit. 
Maar als je de kinderen of kleinkinderen 

eventueel wilt helpen met hun taallesjes dan heb 
je er gewoon veel gemak van. 
Schroom niet meld u aan bij: 

Margot Smeenge of Albert Wielink of  
bij Juf Miranda van de  
Mr. Sieberingschool! 

 

 
 

 

Activiteitenkalender 

 

JANUARI  

11-01: dansavond in de Heugte 

11-01:  oud papier (Mr. Sieberingschool) 

15-01: start kinderclub, aanvang 13.30 uur in ‘de 

             Heugte’ 

20 /tm 25-01 weekverloting Zomerfeest 

25-01: Bingo dorpshuis ‘de Heugte’ 

 

FEBRUARI 

15-02: dansavond in de Heugte 

18-02: informatieavond PSZ Duimelot, inloop vanaf  

            19.45 uur, aanvang infoavond: 20.00 uur. 

 

MAART 

08-03: oud papier (Mr. Sieberingschool) 

15-03: dansavond in de Heugte 
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Behoefte onderzoek naar kinderopvang in Nieuw Balinge 
 
Voor de opvang van en het onderwijs aan kinderen van 0 tot 12 jaar, werken binnen de gemeente Midden 
Drenthe verschillende partijen samen, om tot een zo optimaal mogelijk aanbod per dorpskern te komen. 
Specifiek voor de situatie in Nieuw-Balinge, betreft dit de samenwerkende partijen: OBOMD/Mr. 
Sieberingschool, SPMD/Duimelot, Thuishuis ‘de Vlinder’ en ASKA (Algemene Stichting Kinderopvang in 
Assen en Midden Drenthe). 
 
In nauw overleg met Plaatselijk Belang, hebben wij ons ten doel gesteld om voor Nieuw- Balinge tot een 
samenhangend en duurzaam aanbod van opvang, peuterspeelzaalwerk en onderwijs te komen. Een 
aanbod waarin de verschillende organisaties zowel inhoudelijk als praktisch gezien met elkaar tot 
afstemming komen en een sterkere doorgaande lijn zullen creëren. Praktisch gezien door, indien gewenst, 
opvang, peuterspeelzaalwerk en onderwijs te combineren tot dagarrangementen van 7 tot 19 uur. 
 
Om passende keuzes te kunnen maken voor de organisatie hiervan in Nieuw-Balinge, is het van belang op 
voorhand de behoefte van u als ouders/verzorgers in kaart te brengen. Wij sturen u daarom deze 
belangstellingsregistratie toe. Op basis van de uitkomsten van deze registratie, zullen wij met alle 
betrokken partijen verder overleggen en zullen wij u informeren over de uitkomsten en mogelijkheden.  
 
Graag zouden we u daarom willen vragen de volgende vragenlijsten in te vullen. 
Het betreft een vragenlijst voor kinderen van 0 tot 4 jaar en een vragenlijst voor basisschoolgaande 
kinderen. Aangezien alle kinderen naar de basisschool gaan, heeft het merendeel van de vragen betrekking 
op de keuzes die u als ouders hebt in kinderopvang en peuterspeelzaalwerk.  
 
De formulieren worden volstrekt anoniem behandeld en zijn slechts bedoeld om een totaalbeeld van de 
opvangbehoefte te krijgen.  
U kunt de ingevulde formulieren voor 1 februari 2014 retourneren aan:  

 Thuishuis “de Vlinder” Scheperweg 1 

 PSZ Duimelot, Lijsterstraat 1A 

 OBS meester Siebering, Haarweg 27 
U kunt de enquête binnen afgeven of in de betreffende brievenbus gooien.  
 
Alvast bedankt voor uw medewerking! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
De werkgroep: 
 
PSZ Duimelot, Meester Sieberingschool, ASKA, Thuishuis “de Vlinder”, plaatselijk belang, dorpshuis “de 
Heugte”, stichting Welzijn Midden Drenthe.  Dorpshuis “de Heugte” 
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Vragenlijst voor kinderen van 0 tot 4 jaar 
 
 
Vraag 1. Kunt u aangeven hoeveel kinderen u heeft en van welke leeftijd? 
     …. 0 jaar  
     …. 1 jaar 
     …. 2 jaar 
     …. 3 jaar 
     …. 4 jaar 
 
Vraag 2. Indien beide ouders werken of u bent alleenstaande werkende ouder, dan komt u in aanmerking 
voor een kinderopvangtoeslag via de belastingdienst voor de kosten van kinderopvang. Hebben u en/of uw 
partner een betaald dienstverband? 

o Ja, we hebben allebei een betaald dienstverband 
o Nee, 1 van ons tweeën heeft een betaald dienstverband. 
o Ja, ik ben alleenstaand en heb een betaald dienstverband. 
o Nee, ik ben alleenstaand en heb geen betaald dienstverband. 
o Nee, ik ben alleenstaand en heb geen betaald dienstverband, maar volg wel een erkende opleiding. 

 
Vraag 3. Maakt u voor uw jonge kinderen op dit moment (of in de toekomst)¹ gebruik van opvang? 

o Ja, op vaste dagen in de werkweek. 
o Ja, op wisselende dagen en/of tijden (door bijv. onregelmatig werk of seizoenswerk). 
o Nee  

 
¹) toekomstige / veranderde behoefte zie vraag 6. Om zo de behoefte op korte termijn en in de toekomst 
te onderscheiden. 
 
Vraag 4.a. Op welke dagen neemt u nu al opvang af? 
  maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 
 
ochtend      
middag      

 

 
Vraag 4.b. Op welke dagen neemt u nu al peuterspeelzaalwerk af? 
  maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 
 
ochtend      
middag      
 
 
 
 
Vraag 5. Van welke vorm van opvang maakt u op dit moment gebruik? 

o U maakt gebruik van de diensten van de formele kinderdagopvang. 
o U heeft een betaalde oppas thuis. 
o U heeft een onbetaalde oppas thuis. 
o U maakt gebruik van gastouderopvang. (bijv. Thuishuis “de Vlinder”)  
o Anders: 
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Vraag 6. Denkt u voor uw jonge kinderen in de toekomst behoefte aan opvang en/of verandering van 
opvang nodig te hebben? 

o Ja, volgend jaar 
o Ja, over 2 jaar 
o Ja, over 3 jaar 
o Ja, over 4 jaar 
o Ja, over meer dan 4 jaar 
o Nee ( ga verder met vraag 7) 

 
 
 
Vraag 7. Voor hoeveel dagdelen per week, denkt u in de toekomst gebruik te willen maken van 
kinderopvang? 

o 1 dagdeel 
o 2-4 dagdelen  
o 4-6 dagdelen 
o 6-8 dagdelen 
o 8-10 dagdelen 
Te weten op:  0 ma   0 di   0 wo   0 do  0 vr 0 flexibel 

 
 
 
Vraag 8. Als u heeft aangegeven dat u behoefte heeft aan nieuwe of andere opvang van uw jonge 
kinderen, op welke wijze wenst u dan dat uw kinderen worden opgevangen of gebruik maken van 
peuterspeelzaalwerk? Combinaties van antwoorden zijn mogelijk. 

o U wilt gebruik maken van de peuterspeelzaal 
o U wilt gebruik maken van de diensten van de formele kinderdagopvang. 
o U wilt gebruik maken van een betaalde oppas thuis. 
o U wilt gebruik maken van een onbetaalde oppas thuis. 
o U wilt gebruik maken van gastouderopvang. 
o Anders: 

 
 
 

Vragenlijst voor buitenschoolse opvang, opvang voor kinderen van 4 tot 13 jaar 
 
Vraag 1. In welke groep zit uw kind of zitten uw kinderen? 
groep 1    …………….kinderen 
groep 2    …………….kinderen 
groep 3    …………….kinderen 
groep 4    …………….kinderen 
groep 5    …………….kinderen 
groep 6    …………….kinderen 
groep 7    …………….kinderen 
groep 8    …………….kinderen 
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Vraag 2. Indien beide ouders werken of u bent alleenstaande werkende ouder, dan komt u in aanmerking 
voor een kinderopvangtoeslag via de belastingdienst voor de kosten van buitenschoolse opvang. Hebben u 
en/of uw partner een betaald dienstverband? 

o Ja, we hebben allebei een betaald dienstverband. 
o Nee, 1 van ons tweeën heeft een betaald dienstverband. 
o Ja, ik ben alleenstaand en heb een betaald dienstverband. 
o Nee, ik ben alleenstaand en heb geen betaald dienstverband. 
o Nee, ik ben alleenstaand en heb geen betaald dienstverband, maar volg wel een erkende opleiding.  

 
Vraag 3. Maakt u nu gebruik van opvang van uw kinderen voor, tussen of na de schooluren, in vakanties 
en/of op incidentele dagen als studiedagen? 

o Ja, op schooldagen, studiedagen en in de vakanties. 
o Ja, maar alleen op de schooldagen en studiedagen, niet in de vakanties. 
o Ja, maar alleen op studiedagen en in de vakanties. 
o Ja, maar onregelmatig (door bijv. onregelmatig werk of seizoenswerk). 
o Nee. 

 
Vraag 4. U heeft bij de vorige vraag aangegeven dat u gebruik maakt van opvang voor uw schoolgaande 
kinderen. Op welke manier worden uw kinderen nu opgevangen?  
Combinaties zijn mogelijk. 

o Uw kinderen bezoeken de buitenschoolse opvang. 
o Uw kinderen gaan naar een gastouder. 
o U maakt afspraken met andere ouders om elkaars kinderen op te vangen. 
o U heeft zelf een onbetaalde oppas thuis; bijv. oma, een familielid of een buurvrouw. 
o U heeft zelf een betaalde oppas thuis. 
o Uw kinderen zijn oud en wijs genoeg; zij redden zichzelf en hebben dus geen opvang van derden 

nodig. 
o Anders: 

 
Vraag 5. Op welke dagen heeft u op dit moment opvang nodig? En om welke soorten opvang gaat het? 
   maandag  dinsdag woensdag donderdag vrijdag 
 
Voorschoolse      
Opvang 
Tussenschoolse       
Opvang 
Naschoolse       
Opvang 
Vakantie-      
Opvang 
 
 
Vraag 6. Denkt u voor uw schoolgaande kinderen in de toekomst behoefte aan opvang en/of verandering 
van opvang nodig te hebben? 

o Ja, volgend jaar 
o Ja, over 2 jaar 
o Ja, over 3 jaar 
o Ja, over 4 jaar 
o Ja, over meer dan 4 jaar 
o Nee ( ga verder met vraag 7) 
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De datum van 
de zesde editie 

van de 
Goudplevierrun 

is bekend:  

Zaterdag 
5 juli 
2014! 

 

 
 
Vraag 7. Voor hoeveel dagdelen per week, denkt u in de toekomst gebruik te willen maken van 
kinderopvang? 

o 1 dagdeel 
o 2-4 dagdelen  
o 4-6 dagdelen 
o 6-8 dagdelen 
o 8-10 dagdelen 
Te weten op:  0 ma   0 di   0 wo  0 do  0 vr 0 flexibel 

 
 
 
Vraag 8. Als u heeft aangegeven dat u behoefte heeft aan (nieuwe of andere) opvang van uw jonge 
kinderen, op welke wijze wenst u dan dat uw kinderen worden opgevangen? Combinaties van antwoorden 
zijn mogelijk. 

o U wilt gebruik maken van de diensten van de formele kinderdagopvang. 
o U wilt gebruik maken van gastouderopvang. 
o U wilt gebruik maken van een betaalde oppas thuis. 
o U wilt gebruik maken van een onbetaalde oppas thuis. 
o Anders: 

5 
 

 
 

Voor alle 
informatie; bekijk 

onze website: 

www.goudplevierrun.nl 

http://www.goudplevierrun.nl/


De Tienersoos Teenspirit wenst u het allerbeste voor 2014.   
 
Barrooster en openingsdata  
 
  Barbezetting  Ouders 
4-jan  Jorn - Teun  Marinca vd Woude 
11-jan  Dicht 
18-jan  Femke - Noa  Petra Uiterwijk 
25-jan  Dicht 
1-feb  Maureen - Bart ?? 
8-feb  Dicht 
15-feb Jennifer - Jorn Petra Kats 
22-feb Dicht 
1-mrt  Teun - Femke ?? 
8-mrt  Dicht 
15-mrt  Noa - Maureen Henriette Kreeft 
22-mrt  Dicht 
29-mrt  Jennifer - Teun Petra Kats 
5-apr  Dicht 
12-apr Jorn - Femke  Harald en Alice Kroezen 
19-apr Dicht  
26-apr   
3-mei  Noa - Bart  ?? 
10-mei Dicht 
17-mei Maureen - Jennifer ?? 
24-mei Dicht 
31-mei Jorn - Noa  Petra Kats 
7-jun  Dicht  
14-jun Femke - Teun ?? 
 
 
Ook dit jaar willen we ook graag open met de tienersoos en daarvoor zijn we 
“oppasouders”nodig. 
Kijk even in uw agenda en kom een avond zitten in het dorpshuis. 
Geen “oppasouders”………………….. geen soos. 
 
 
 
 
Bestuursleden gezocht! 
 
Het tienersoosbestuur bestaat uit 7 tieners en 4 ouders. 
Om alle leeftijden te laten vertegenwoordigen in het bestuur, zijn we op zoek 
naar tieners die dit jaar voor het eerst naar het middelbaar onderwijs zijn 
gegaan. 
 
Wie heeft er zin in een bestuursfunctie? 
Laat het even weten aan Marinca van der Woude jmvanderwoude@ziggo.nl 
 
Het levert uren op voor je maatschappelijke stage! 

mailto:jmvanderwoude@ziggo.nl




 

                                                      

                                                     

 

Onder muzikale 
begeleiding, door Gerrit, 

Monique en Melissa, 
konden de ouderen 

genieten van een voorafje 
in het bruine café van de 

Heugte. 

Ook dit jaar was 
de bediening weer 
in handen van de 

kinderen van 
groep 8 van de 

meester 
Sieberingschool. 

 

Vele ouderen genoten op 13 
december j.l. van het drie-
gangen-diner, bereidt door de 
mannenkookgroep van de 
Heugte. 





 

 

 

 

€nergie-inspectie voor € 25,-

 

i.p.v. € 75,-

  

Uw woning wordt tijdens een rondgang onderzocht op in ieder geval 7 

kritieke punten. De adviseur loopt met u door uw woning en geeft in 

begrijpelijke taal advies. Niet alleen op energiebesparing, maar ook op het 

verhogen van comfort en veiligheid.

  

Voor wie:

 

Woningeigenaren van de gemeente Midden-Drenthe.

 

Einddatum: 31-12-2014 

 

0593 541045

 

Ossebroeken 26

 

9411 VR Beilen

 

Woon energie bewust

 

in

 

gemeente Midden-Drenthe

 

www.invent.nl

 

 

info@invent.nl

 

 
Zie ook onze website voor informatie over o.a.:

 

Warmtelekken opsporen d.m.v. warmtebeeldfoto’s (Thermografie);

 

Real-time meten van energieverbruik (Energiemonitoring);

 

Actuele subsidies

 

en duurzaamheidleningen;

 

En nog veel meer.

 

 













 
 

    
                          

  
 

 

Voor jong en oud, ook leuk voor oma`s en/of  
opa`s samen met uw kleinkind (v.a. 8 jaar) 

 
 

 
 

Door Jacqueline Zwiebel 
van KreaKracht uit Witteveen 
 

 

Woensdag 26 februari om 13.30 uur 
in “de Heugte” 

VOL IS VOL! 
Gratis workshop, zelf 1 serviesstuk meenemen. 

 
Opgavestrookje Workshop bellen of mailen voor: 30 januari 2014 
-------------------------------------------------- 

Naam ……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Adres………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Telefoon……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Leeftijd…………………………jaar. 
 
Geeft zich op voor de gratis Workshop Servies beschilderen op woensdag 26 februari 2014 in de Heugte. 
 
Inleveren bij: 
Jenny Hekker, Voornweg 15, of bel 321018  
Albert Wielink, Voornweg 10, of mail albert.wielink.001@gmail.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 
12-01:  10.00 u. ds.J.N.Zuiderduin (Oosterwolde) 
 15.00 u. ds.M.Noorderijk 
19-01:  10.00 u. ds.M.Noorderijk 
 Voorbereiding Heilig Avondmaal 
 15.00 u. ds. Kand.J.A.A.Geerts(Heiligerlee) 
26-01: 10.00 u. ds. J.den Dikken (Nunspeet) 
 Bediening Heilig Avondmaal 
 15.00 u. ds. J.den Dikken (Nunspeet) 
02-02: 10.00 u. ds. A.N.v.d.Wind (Hollandscheveld) 
 15.00 u. ds. J.Harteman (Kampen) 
09-02:  10.00 u. ds. M.Noorderijk 
 15.00 u. ds. J.Veldhuizen (Putten) 
16-02: 10.00 u. ds. E.Mijnheer (Oene) 
 15.00 u. ds. M.Noorderijk 
wijzigingen voorbehouden 
Iedere zondagmorgen is er oppas voor de kleintjes in de 
consistorie bij de kerk. 

 
Preekrooster 2013  Chr.Geref.Kerk  Nw-Balinge 
12-01: 09.30 + 14.30 u. ds. D.J. van Vuuren 
19-01: 09.30 + 14.30 u. ds. B.J. de Graaf 
26-01: 09.30 + 14.30 u. ds. W.J. Maris 
02-02: 09.30 + 14.30 u. ds.  L.W. van der Meij 
09-02: 09.30 + 14.30 u. ds. A.K. Wallet 
16-02: 09.30 + 14.30 u. ds. H. Rietveld 
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 op 11 januari 2014. 
Vanaf  8:30 u. wordt het oud papier met een 
pers-/kraakwagen opgehaald. 
Wij verzoeken u om uw oud papier gebundeld 
of in dozen 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: 
08-01: GRIJS   15-01: GROEN 
22-01: GRIJS   29-01: GROEN 
05-02: GRIJS   12-02: GROEN 
Ophalen grof vuil of container stuk? Bel met: 
gemeente  Midden Drenthe: 0593-539222   
Brengen grof vuil kan naar: 

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/


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: 
07.30u.  -  18.00u. 
Website: www.thuishuis.info 

 
Peuterspeelzaal Duimelot 
Staat uw peuter al ingeschreven? Geef uw 
peuter tijdig op. Liefst een ½ jaar van tevoren. 
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 even kijken of voor vragen kunt u een 
informatieboekje en aanmeldingsformulier 

http://www.middendrenthe.nl/
http://www.politie.nl/drenthe
http://www.politie.nl/
mailto:info@uitvaartvereniging-nieuweroord.nl
http://www.uitvaartvereniging-nieuweroord.nl/
mailto:peter.kroezen@crewson.nl
mailto:info.sieberingschool@obomd.nl
http://www.thuishuis.info/


halen bij 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? 
…………………………………………………. 
 
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 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!! 
 

http://www.spmd.nl/
http://www.swo-md.nl/
http://www.loketmiddendrenthe.nl/


Openingstijden van de winkels etc. 
 
Kapsalon Priscilla 
Tel: 0528-321644 
Dins-, donder- en vrijdag van: 8.30 t/m 18.00 uur 
(gesloten: 12:00-13:00) 
Zaterdag van:                            8.00 t/m 13.00 uur 
(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  09.00 tot 20.00 uur 
dinsdag t/m vrijdag  08.00 tot 20.00 uur 

zaterdag van   08.00 tot 17.00 uur 
elke dag gesloten 17.30 tot 18.30 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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