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Colofon 

 
Redactie 
Rosalie Jager   (0528) 78 50 54 
Evelien Sok   (06) 13 86 00 18 

Ramon van der Sleen        (06) 52 50 00 96 
Mellanie van den Bosse (06) 28 99 16 80 
 

Kopijadres 

E-mailadres  : redactiekontakt@outlook.com 
Postadres  : Verlengde Middenraai 53a 
     7938 PA Nieuw-Balinge 

 
Bezorging 
Dorp   : Familie Oelen     (0528) 32 11 88 

De Breistroeken : Familie Koekoek (0528) 32 10 24 
 
IBAN nummer 

NL78 RABO 0369 4004 53 
t.n.v. Plaatselijk Belang, o.v.v. Kontakt 
 

 
Belangrijke punten voor het inzenden van kopij: 
 
- Kopij digitaal aanleveren in een Word-bestand. 
- Kopij en advertenties altijd 
 aanleveren vóór de 28e dag van de maand. 

- Het plaatsen van kopij is geheel voor de 
 verantwoordelijkheid van de inzender. 
- Indien nodig, zullen kleine (tekstuele) 

 aanpassingen zonder overleg gedaan worden. 
-        Kopij wordt aangepast naar de huisstijl. 
- Wanneer er ingrijpend dient aangepast te

 worden, doen we dit in overleg met de inzender. 
- Anoniem plaatsen van kopij is mogelijk, mits de 
 naam van de inzender bij de redactie bekend is. 

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

- Plaatsing van kopij wordt geweigerd indien deze 
 is gericht tegen personen of groeperingen met 
 het oogmerk van negatieve publiciteit. 

- Het plaatsen van kopij is gratis voor inwoners 
 van Nieuw-Balinge (particulieren). 
- Plaatsen van een incidentele kleine advertentie is 

 gratis voor inwoners van Nieuw-Balinge 
 (particulier). 
- Voor zakelijke advertenties bestaan vaste 

 tarieven. 
- Voor kopij, afkomstig van buiten Nieuw-Balinge, 
 worden kosten in rekening gebracht als er sprake 

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

 van de maand augustus. 

Voorwoord 
 

 

 
 
 

In deze editie van Kontakt leest u 
onder andere:  

 
Een verslag van de high ranja van 
de kinderclub. 
 

De uitkomst van de spaaractie van 
Jumbo Vinke. 

 
Een column van Alexandra. 
 

Heeft u zich al opgegeven voor have 
a lovely day? 

 
De Heugte organiseert een 
klussendag. 

 
Tienersoos Teenspirit blikt terug op 

het afgelopen seizoen. 
 
Scoot is huisdier van de maand. 

 
We hebben weer een raadsel. 

 
Studio Tyara wenst u een fijne 
vakantie! 

 
Kontakt komt in september langs de 

deuren voor het ophalen van een 
vrijwillige bijdrage. 

 
Een triest bericht van 
Natuurmonumenten. 

 
Er kan gepind worden in de Heugte. 

 
 
 

En… nog veel meer! 
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Het raadselspel 
 
 
De prijsvraag voor de maand juni luidde als volgt:  

 
Een boer is al een aantal dagen aan het reizen samen met 

zijn wolf, schaap en een partij witlof als hij aankomt bij een 
rivier. Hij wil de rivier oversteken en ziet een klein bootje 
aan de kant liggen. Alleen is dit bootje te klein om met z’n 

allen in één keer over te steken. De boer kan maximaal 1 
vrachtje meenemen, dus óf de wolf óf de partij witlof óf het 

schaap. Een probleem echter! De wolf eet het schaap op als 
hij ze alleen achter laat. En het schaap eet de partij witlof 
op als hij er niet bij is.  

 
Hoe komt de boer met zijn dieren en de partij witlof 

ongeschonden aan de overkant? 
 

Het antwoord is: 
 
Eerst neemt de man het schaap mee. De wolf met de witlof achterlatend. Dan gaat hij 

terug en neemt de wolf mee naar de overkant. Daar aangekomen, neemt hij het schaap 
weer mee terug. Daarna brengt hij de witlof over. Hij gaat nog een keer terug, de wolf met 

de witlof achterlatend en neemt tenslotte het schaap mee over. 
 
of 

 
Eerst neemt de man het schaap mee, de wolf met de witlof achterlatend. Dan gaat hij 

terug en neemt vervolgens de witlof mee naar de overkant. Daar aangekomen, neemt hij 
het schaap weer mee terug. Daarna brengt hij de wolf over. Hij gaat nog een keer terug, 
de wolf met de kool achterlatend en neemt tenslotte het schaap mee over. 

 
We hadden 3 inzenders met alle drie een goed antwoord. De winnaar van deze maand is: 

Jur Huizenga. Jur, de prijs komt snel jouw kant op. 

 
De prijsvraag voor de maand juli is als volgt: Welk kopje is als eerste gevuld? 

 
 
Het antwoord op het raadsel kunt u 
mailen naar: 

redactiekontakt@outlook.com of 
inleveren op het kopij adres 

(Verlengde Middenraai 53a te Nieuw-
Balinge), onder vermelding van uw 
naam en adres.  

 
Onder de goede inzendingen zullen we 

een leuke/lekkere prijs verloten en 
bezorgen bij de prijswinnaar.  
 

In de volgende editie van Kontakt ziet 
u de oplossing en vertellen we u wie 

de prijswinnaar is geworden. 
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Huisdier van de maand 
 
Wat is jouw naam?  

Scoot (alias het blije ei). 
 
Wat voor dier (ras) ben je?  

Mix van een Drentse patrijs en een labrador. 
 

Hoe oud ben je?  
9. 
 

Wie zijn jouw baasjes?  
Siebren de Boer en Michelle Bos. 

 
Waar woon je?  
Aan de Koekoeksdijk. 

 
Wat voor avonturen maak je mee?   

Nou ik ben nogal actief, ga graag mee 
hardlopen en ook houd ik nogal van zwemmen 
en eten. En ik kies het altijd zo uit dat 

bepaalde dingen (ongelukjes) altijd in het 
weekend gebeuren. Zo heb ik een keer 

bollenresten gegeten en daar kon ik niet zo goed tegen, ook ben ik vorig jaar met 
zwemmen met mijn kin op de beschoeiing van het kanaal geklapt, ook toen moest ik met 
spoed naar de dierenarts. De dierenarts is overigens wel altijd blij als die mij ziet. Ik denk 

dat het komt omdat hij dan weekend heeft.  
 

Wat is jouw mooiste speeltje?  
Nou ik ben nogal hebberig en het liefst pak ik alles af, dus kan eigenlijk geen keuze maken 

qua speeltjes. 
 
Wat is jouw lievelingseten?  

Ik eet eigenlijk alles, maar de pannenkoeken van oma Sok zijn toch wel mijn favoriet. 

 
Jouw huisdier volgende keer in deze rubriek? Leuk!  

Mail naar redactiekontakt@outlook.com. 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Pinnen in de Heugte 
 
Vanaf heden is het mogelijk om met de pin te 
betalen in dorpshuis de Heugte!  

 

________________________________________________________________________ 

 

Vakantie Studio Tyara 
 
Studio Tyara is in verband met vakantie gesloten van 13 augustus 

tot 10 september 2018. Via de mail is de praktijk te bereiken via 
info@studiotyara.nl voor vragen enzovoort. 
Wij wensen iedereen een fijne en zonnige vakantie. 

 
Graag tot ziens!                                                    Groetjes Netty  



4 Dorpsblad Kontakt 2018 

 

Drents Vakantie Orkest zoekt nog méér betoeterde muzikanten!   
 
Betoeterd projectorkest trekt door de regio met kidsworkshops en Klapstoeltjesconcerten  
 

Stichting Betoeterd organiseert in de zomervakantie, voor de vierde achtereenvolgende 
keer, het Drents Vakantie Orkest. Het is een projectorkest van enthousiaste blaas- en 

slagwerkmuzikanten dat zich voorbereidt op een tournee van klapstoeltjesconcerten in 
Dwingeloo, Steenwijk en Smilde.  Op dit moment staat de teller van de aanmeldingen op 
45. Er is plaats voor nóg meer “betoeterde” muzikanten, met name trompettisten, 

slagwerkers, bassisten, bugel- en eufoniumspelers. Onder leiding van de twee 
professionele dirigenten Silva Tichelaar-Soepboer en Sijtze van der Hoek repeteert het 

Drents Vakantie Orkest vanaf 25 juli elke woensdagavond in achtereenvolgens Beilen, 
Roden en Nieuw-Balinge.  
 

Muzikanten van alle leeftijden  
Dit zomerse projectorkest staat open voor deelname van muzikanten van álle leeftijden. 

Het enige criterium is een avontuurlijke instelling en een speelniveau op niveau van een B-
diploma. “Een niveau dat de meeste orkestmuzikanten van harmonie-orkesten, fanfares en 

brassbands in Drenthe wel hebben”, zegt Jeannet Boverhof, van Buro Reprise, die het 
project in opdracht van Stichting Betoeterd coördineert, samen met een groep vrijwilligers. 
Er staat o.a. muziek van Joe Cocker, Johan de Meij, Bløf en Peter Kleine Schaars op het 

programma.  Gastarrangeur Jorrit Laverman schrijft een medley van het duo Wham!.  In 
het kader van het 30-jarig jubileum van The Lord of the Rings, speelt het orkest de 

hoogtepunten uit dit eerste meesterwerk van componist Johan de Meij. Ook muziek uit de 
film As it is in Heaven staat op de speellijst, evenals een mooie Spaanse paso doble.  

 
Gratis workshops voor kids 

Daarnaast richt de organisatie zich op de promotie van de blaasmuziek als hobby. Stichting 
Betoeterd vond componist Erik Peetam van uitgeverij Muzerik bereid om de compositie 

Echomania voor het Drents Vakantie Orkest te schrijven. Het is een compositie waarin 
kinderen uit het publiek een verrassende muzikale rol krijgen. Een half uur voor aanvang 
van de concerten krijgen de kids een gratis workshop ter voorbereiding. “Op deze manier 

willen we kinderen kennis laten maken met  de lol van het samenspelen in orkestverband”, 
licht Boverhof toe.  

 
Kijk voor alle informatie over de repetities, workshops en concerten op de website van 
Stichting Betoeterd: www.betoeterd.nl /dvo2018  
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Trekkers gezocht 
 
Heb je een leuke trekker en/of werktuig kom dan op 
zaterdag 4 augustus naar Nieuw-Balinge. 

 
Boeren landdag vanaf 13.00 tot ± 17.00 uur.  

 
De trekker krijgt een mooi plaatsje op het 

dorpsplein  en voor u wordt goed gezorgd! 

 
Tevens is er een gezellig terras met muziek van het 

duo Hessel & Ineke, kermis, kinderoptocht, luchtkussen, diverse kinderspelen, rad van 
fortuin, dus de middag vliegt voorbij! 

 
Opgeven bij: josepost4@hotmail.com  of bel 06 1362 1011. 
________________________________________________________________________ 

 
THEMA ZOMERFEEST 2018 BOERENLAND! 
 

Zaterdag 4 augustus! BRADERIE – BOERENLANDDAG! 
Heeft u wat te verkopen? Wilt u een standje op de braderie, even doorgeven, het is gratis!  

Doe mee en bel 0528 321354 of 06 136 210 11 of mail josepost4@hotmail.com! 

 
Het wordt er alleen maar gezelliger van, op onze boerenlanddag!  

Optocht verklede kinderen. 
Rad van fortuin, gezellig terras. 
Muziek door het duo HESSEL & INEKE 

Een prachtige TRACTOR als luchtkussen.  
Ranja koe, ritje op het paard van Ingrid of Jannie!  

En het dorpsplein wordt gevuld met diverse trekkers! 
 
Het gehele programma staat in ons programmaboekje wat u voor het zomerfeest allemaal 

in de brievenbus krijgt. 
 

Tot ziens allemaal! 
________________________________________________________________________ 
 

Beste inwoners,  

 
Het zomerfeest is alweer in aantocht. Op 28 juli starten we dit jaar met de OBSTAKELRUN. 

Er is gekozen voor deze zaterdag zodat iedereen dan mee kan doen.  
Een paar dagen later gaat het zomerfeest van start op dinsdag 31 juli tot en met zondag 5 
augustus. Evenals voorgaande jaren komen de vrijwilligers weer bij u aan de deur met de 

lijstcollecte voor uw vrijwillige bijdrage. Daardoor kunnen wij alle activiteiten voor de 
kinderen nog steeds betaalbaar houden, ze mogen 

nog steeds aan alles GRATIS meedoen en krijgen 
wat te drinken en bij inlevering van de bon, ook nog 

een kleine attentie. Dat is wat u mede mogelijk 
maakt door uw gift op de lijst! 
 

In de maand juli komen we huis aan huis langs. Wij 
hopen weer op uw gulle giften!  

 
Alvast bedankt en heel graag tot ziens op het 
zomerfeest!  
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Vrijwillige bijdrage Kontakt 
 
Medio september zullen onze vrijwilligers weer bij u langs komen om te vragen voor een 

financiële ondersteuning voor ons dorpsblad.  
 
Om elke maand een Kontakt bij u op de mat te laten vallen, zijn we afhankelijk van 

adverteerders en van de vrijgevigheid van u en van clubs en verenigingen in Nieuw-
Balinge.  

 
We hopen op uw ondersteuning, zodat we gezamenlijk Kontakt in stand kunnen houden.  
 

Mocht u onverhoopt één van onze vrijwilligers missen, dan kunt u uw bijdrage ook 
overmaken op IBAN: NL78 RABO 0369 4004 53, t.n.v. Plaatselijk Belang, o.v.v. vrijwillige 

bijdrage Kontakt.  
 
Met vriendelijke groet,  

De redactie 
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Bericht van Natuurmonumenten 

 
 
Dode schapen in het Achterste Veld 

Het is een triest gezicht als je dode dieren vindt, 
verstrikt in een raster. Tijdens het grazen zijn ze zo 
opgeschrikt, dat ze in paniek zijn geraakt. Hebben 

loslopende honden voor die paniek gezorgd?  
  

Honden welkom, mits onder appèl 
In het Achterste Veld in het Mantingerveld loopt een 
wandelroute, direct vanuit het dorp. Wandelen en 

genieten van een prachtig natuurgebied, wat wil je 
nog meer! Ook de hond is welkom. Maar juist omdat 

er schapen en/of geiten lopen, is het van belang dat 
honden onder appèl staan. Als honden hun 
jachtinstinct volgen en achter grazers aanjagen, heeft 

dat groot effect. De eigenaren kunnen beboet 
worden: jagen is verboden. Nog erger is dat geiten 

en/of schapen zo in paniek kunnen raken dat ze 
overlijden.  
                                                                                                                  Bron foto: Natuurmonumenten 

Het belang van grazers 
Natuurmonumenten zet geiten en schapen in het Achterste Veld in als levende 
maaimachines. Het is niet alleen een prachtig gezicht om deze grazers aan het werk te 

zien. Ze zorgen er ook voor dat de heide vitaal blijft en niet dichtgroeit met jonge 
boompjes. Maar dan moeten ze wel ongestoord hun werk kunnen doen. 
__________________________________________________________________ 

 
Inzamelingsactie: knuffels voor het goede doel! 
 
Ik ben bezig met het inzamelen van knuffels om te doneren 

aan een goed doel en zou het heel fijn zijn als iedereen mee 
helpt. Zo krijgen de knuffels een tweede leven en zo worden er 

ook weer anderen mee blij gemaakt. 
 

Inleveren kan bij Verlengde Middenraai 67. 

 
Namens mijzelf (Arjan Span) alvast hartelijk bedankt voor het doneren. 
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Have a lovely day! 

 

 
 
Tijd voor jezelf en niets “moeten”? Dan is Have a Lovely Day op woensdag 19 
september 2018 echt iets voor jou! Een dag helemaal voor jezelf, waar tijd en ruimte is 
voor ontspanning en gezelligheid, niet de drukte van alle dag en het beroep dat op je wordt 

gedaan. Gun jezelf deze heerlijke dag, alleen of met vriendin(nen). Genieten van 
Mindfulness, Yoga, Yoga Nidra, lunch. Een heerlijke wandeling in het mooie Mantingerveld. 

Je hoeft geen ervaring met Yoga of Mindfulness te hebben, wees welkom op deze mooie 
dag. 
 

Het programma ziet er als volgt uit: 
 

10.30 uur Ontvangst koffie – thee – iets lekkers: in het gezellige koffie en theehuis 
van Jan en Aukje- Bij Oons- Voornweg 1- 7938 RC Nieuw Balinge 

 

11.00 – 12.00 uur Easy Flow Yoga 
 

12.15 – 13.15 uur Lunch  

 
13.30 – 14.30 uur Wandeling in de prachtige natuur van het Mantingerveld 

 
15.00 – 16.00 uur Yin Yoga – Yoga Nidra 
 

We sluiten af met koffie – thee of fris met iets lekkers en evalueren de dag.  
 

Aanmelden & meer informatie: aanmelden kan t/m 14 september –  min.6 personen - max 
10 – 12 personen via mail: bodyfit@live.nl of tel: 06-21636165 - www.yogasport-
hoogeveen.nl 

 
De kosten zijn € 42,50 PP 

 
Cisca Lunenborg van Melzen: is een ervaren Yogadocent en Mindfulness trainer, in haar 
lessen is het belangrijk dat jij mag zijn wie je bent, je eigen grenzen respecteert. Ze is 

betrokken en heeft oprechte aandacht voor jou. Haar motto: leef je droom, droom niet je 
leven.  

Er zijn werkgevers die de kosten voor deze dag vergoeden. Informeer naar de 
mogelijkheden bij je werkgever. 

http://www.yogasport-hoogeveen.nl/
http://www.yogasport-hoogeveen.nl/
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Feestelijk high tea voor jubilaris 
juf Miranda! 
 

Reeds in augustus 2017 rondde jubilaris 
juf Miranda haar 25e jaar als juffrouw af. 
Deze mooie mijlpaal werd onlangs gevierd 

op IKC meester Siebering. De leerlingen, 
ouders en collega’s verrasten Miranda 

volledig. Ze noemde het zelf: “een 
fantastische verrassing”. 

 
In het grootste geheim werd er een high 

tea voorbereid door de ouders en 
kinderen. Op een zonnige 

woensdagmiddag werd Miranda expres aan 
de praat gehouden door een leerlinge uit 
groep 7. Alle andere kinderen werden, 

samen met de ouders, verzameld op het 
plein. Toen alles goed in het gareel stond, 

mocht juf Miranda naar buiten komen. 

 
“Het duurde even voordat ik door had 

waarom alle leerlingen voor mij begonnen 
te zingen”, was het commentaar van 
Miranda later op de dag. Ze was namelijk 

ook jarig geweest die week en dacht eerst 
dat het voor haar verjaardag zou zijn. De aanwezigheid van haar eigen ouders vond ze ook 

erg vreemd. Ze zei: “Ik dacht dat ze toevallig in de buurt waren vanwege een fietstochtje”. 
Na enkele woorden van directrice Masja viel het kwartje. Het team wilde het heugelijke feit 
niet voorbij laten gaan en vonden dat juf Miranda in het zonnetje gezet moest worden. 

 
Het is natuurlijk ontzettend bijzonder dat de 
bevlogen kleuterleerkracht al haar 25 

dienstbare jaren volbracht heeft in Nieuw-
Balinge. Vele generaties hebben in haar 

bouwhoek gewerkt, in de zandbak gespeeld en 
misschien wel op het time-out stoeltje 
gezeten. In een eerdere uitgave van Kontakt 

staat dit in een uitgebreid interview te lezen. 
 

We hebben met de hele school en de 
aanwezige ouders genoten van een heerlijke 
high tea. We werden echt verwend. Juf 

Miranda was ook erg content met de 
aandacht. “Ik ben erg blij met de 

aanwezigheid van de ouders en ben dankbaar 
voor de lieve woorden en voor de prachtige 
cadeaus”, liet ze later weten aan haar 

collega’s. 
We spreken van een zeer geslaagde 

verrassing! 
 
Miranda wil langs deze weg nogmaals iedereen 

danken voor de aanwezigheid en de cadeaus. 
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Interview met… de organisatie van de spooktocht van het zomerfeest 
 

Alweer een aantal jaar is de organisatie van de 

spooktocht in handen van onder andere Jeanet 
Slomp, Agnes Dijkstra, Bryan Mennink en 
Ramon van der Sleen. Nu het zomerfeest voor 

de deur staat leek het de redactie van Kontakt 
leuk om eens te gaan kijken naar de stand van 

zaken.  
 
Het organiseren van de spooktocht begint al 

vroeg. In oktober worden voorzichtig de eerste 
vergaderingen gepland. Hier evalueren we hoe 

de route het jaar ervoor is gegaan. Wat waren 
de pluspunten, wat kon er beter en hoe gaan we 
dat doen. Daarnaast maken we al de eerste 

plannen voor de volgende tocht. Wat is het 
thema voor volgend jaar? Waarlangs leidt de 

route? Hoe lang wordt de route en waar plaatsen 
we scenes? Hoe zien die scenes eruit en wie 

voeren ze uit? Daarnaast gaan we al op zoek naar vrijwilligers die spook willen zijn. Ook 

gaan we op zoek naar vrijwilligers die kleding willen maken en die ons willen voorzien van 
spullen. Zo hebben we dit jaar gratis bouwhekken ontvangen van de firma Bork. Daarnaast 

heeft Hiltje Dijkstra ons ontzettend geholpen met het maken van kleding. Ook hebben we 
dit jaar leuke ideeën opgedaan bij andere spooktochten in de omgeving en hebben we 
Frightnight in Walibi bezocht. Naast dat dit heel leuk is, was het ook heel leerzaam voor 

ons.  
 

We stellen ons even voor: Jeanet is 
onze planner! Zij weet als geen 

ander onze creatieve ideeën om te 
zetten in uitvoerbare plannen. 
Daarnaast houdt ze de veiligheid 

goed in de gaten. Ze beschikt over 
een EHBO-diploma en verzorgt de 

inschrijving. Agnes  bruist van de 
ideeën! Ze is goed in het verzinnen 
van verhalen en weet die op een 

leuke manier in de tocht te 
verwerken. Bryan is onze 

technische held! Onze wilde 
plannen maakt hij concreet met 
goed bedachte constructies. Hij 

begint al vroeg met testen zodat 
niets aan het toeval wordt 

overgelaten. Ramon zorgt dat alles 
financieel in goede banen geleid wordt. Hij regelt vrijwilligers op een originele manier: “Ik 
heb een spook nodig en ik dacht meteen aan jou!”. Daarnaast bestelt ie alle 

benodigdheden voor de tocht.  
 

Om maar gelijk met de deur in huis te vallen: het was aanpoten dit jaar! De organisatie is 
al jaren op zoek geweest naar een bijzondere locatie waarlangs de route van de spooktocht 
kon gaan. Eind maart hebben we goed nieuws ontvangen! Plannen die al jaren geleden 

bedacht waren, maar niet voor realistisch werden gezien, gaan door! Na intensief contact 
met Natuurmonumenten hebben we een waslijst aan eisen ontvangen waaraan de route 
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moet voldoen. We hebben een veiligheidsplan 
ingediend, compleet met draaiboek, om alles zo 

soepel mogelijk te laten verlopen. Waar we langs 
gaan vertellen we natuurlijk niet, maar het is een erg 

leuke en spannende locatie! Een klein tipje van de 
sluier: een boerenfamilie is het niet eens met een 

bepaalde liefdesrelatie. Sindsdien is het onrustig in de 
familie…  
 

Omdat we een bijzondere locatie betreden is het dit 
jaar extra belangrijk dat zowel de deelnemers als de 

vrijwilligers zich volledig aan de voorgeschreven 
regels houden. Geen vuur, geen hard lawaai en niet 
van de paden afwijken. Daarnaast is goed schoeisel 

verplicht en wordt je geketend aan een ketting.  
 

 
 
 

 
 

De deelnemende groepen mogen uit maximaal 
acht personen bestaan. Je kunt je als groep 
opgeven, maar je mag je ook alleen opgeven. 

Wij zorgen dan dat je in een groep geplaatst 
wordt. Opgeven moet je echt van te voren doen, 

want we moeten precies weten hoeveel 
deelnemers meedoen dit jaar! Opgeven kan via 
spooktochtnieuwbalinge@outlook.com.  

 
We hopen dat we dit jaar veel deelnemers 

mogen verwelkomen. Heb je tips, dan horen we 
dit natuurlijk graag! 
 

R.S. 
 

________________________________________________________________________ 

 
Rommelmarkt Nieuw-Balinge 

 
Op 21 mei j.l. was weer de jaarlijkse rommelmarkt bij 
de kerk. Om 8:30 uur begon de markt en kwamen de 
mensen een kijkje nemen bij de spullen die wij 

hadden verzameld. Ook waren er dit jaar weer 
knieperties, oliebollen, koffie met gebak en (broodjes) 

hamburgers te koop en hadden we nog dingen in de 
verloting.  

 
We kunnen terugzien op een geslaagde morgen, die goed is verlopen. 
 

We willen bij deze iedereen die zijn/haar bijdrage heeft geleverd aan deze dag, hartelijk 
bedanken. De rommelmarkt is gesponsord door bouwbedrijf Hilberink en cafetaria Troost. 

De rommelmarkt heeft het bedrag van € 1470,00 opgeleverd. Dit is bestemd voor het 
bouwfonds van de kerk.      
                                                                            De bouwcommissie van de Herv. Kerk. 
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Een Nieuw-Balinger in Paramaribo  
 

Dorpsgenoot Jur Huizenga maakte 
afgelopen winter samen met reisvriendin 
Coosje een rondreis door Zuid-Amerika. 

Zij verbleven in december in Paramaribo 
en woonden daar een zitting bij van het 

strafproces over de geruchtmakende 
decembermoorden die in 1982 

plaatsvonden. Daar gaat dit artikel over. 

 
De huidige president van Suriname, Desi 
Bouterse, is de enige hoofdverdachte in 

dat proces. Om die reden is het zinvol 
om te beginnen met aandacht voor zijn 

persoon.  

 
Desi Bouterse werd in 1945 in Suriname geboren en is een afstammeling van Jan Bouterse 

die in 1814 op Noord-Bevelend werd geboren. Desi vertrok in 1968 naar Nederland, waar 
hij zijn militaire dienstplicht vervulde. Aansluitend volgde hij in Weert de opleiding tot 
onderofficier. Na voltooiing daarvan werkte hij als sergeant-sportinstructeur  in de 

Johannes Post Kazerne te Havelte en woonde met zijn gezin in Meppel. Bouterse was een 
subliem sportman en was o.a. sterspeler van de Red Giants basketbal club in Meppel. 

Schrijvend over de Red Giants, noemde de Meppeler Courant hem begin jaren zeventig “De 
onmisbare Desi Bouterse”. 

 
Toen Suriname in 1975 zelfstandig werd, keerde Bouterse terug naar zijn geboorteland om 

dienst te nemen in het Surinaamse leger. In 1980 pleegde hij met 15 andere 
onderofficieren zonder bloedvergieten een coupe, waarna hij bevelhebber van het 

Surinaamse leger werd en de sterke man van het land. 

 
Twee jaar later, op 8 december 1982, werden 15 critici van het militaire regiem, 

voornamelijk journalisten, advocaten en zakenlieden, opgepakt, gemarteld en vervolgens 
zonder enige vorm van proces geëxecuteerd in Fort Zeelandia, gelegen aan de 
Surinamerivier in Paramaribo. 

 
In 2010 werd de democratie in Suriname hersteld en Bouterse gekozen tot president van 
het land. In 2015 werd hij herkozen voor een tweede ambtstermijn, die in 2020 afloopt. 

De moorden van 8 december 1982 waren intussen niet aan de aandacht van de 
Surinaamse Justitie ontsnapt. Door aanzienlijke tegenwerking begon pas in 2007, dus 25 
jaren later, een proces voor de Krijgsraad, de militaire rechtbank, tegen de vermoedelijke 

daders. Ook daarna volgde de nodige obstructie, zodat pas in juni 2017 Roy Elgin, de 
aanklager bij de Krijgsraad, tegen Bouterse als enige hoofdverdachte een 

onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 20 jaar kon eisen.  

 
Nu waren wij enige maanden daarna in Paramaribo en we lazen in de krant een advertentie 

van het Surinaamse Ministerie van Justitie en Politie dat op 19 december het december-
strafproces zou worden voortgezet met een zitting van de Krijgsraad. Personen die 
belangstelling hadden om de zitting bij te wonen, dienden zich een dag eerder te laten 

registreren op de Brigade van de Militaire Politie (MP). Aangezien we ook belangstelling 
hadden, togen we op die dag om 8 uur naar de Brigade. We gingen zo vroeg, omdat we 

dachten dat er wel grote belangstelling zou bestaan en het aantal toegangspassen mogelijk 
beperkt.  
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Bij de Brigade aangekomen, zagen we echter geen rij wachtenden voor het gebouw staan, 
wat verrassend en hoopvol was. De deur stond uitnodigend open en we gingen naar 

binnen. Vlak achter de deur zat de wachtcommandant aan een tafeltje. Het volgende 
speelde zich af: 

 
“Goede morgen, sergeant”.                                                                                  
“Waarvoor komt u?”                                                                                                         

“We wilden ons laten registreren voor het proces”.                                                  
“Welk proces?”                                                                                                  
“Volgens de krant het december-strafproces”.                                                           

“Mag ik uw paspoorten?” 
 

Nadat hij de paspoorten bekeken had, riep hij een collega-MP naderbij. Deze stelde 
dezelfde vragen en vervolgde:    
 

“Is die registratie vandaag?”.                                                                                       
“Ja, sergeant”.                                                                                                       

“Neemt u plaats op de bank”.                                                                                               
“Dank u”. 
 

Vervolgens ging hij naar boven, overlegde hoorbaar met collega’s en kwam naar beneden 
met een stapel papieren onder zijn arm en een bloknoot in de hand. We zagen door de 

openstaande deur dat hij een bureau in orde bracht en 2 stoelen ervoor neerzette. 
Vervolgens nodigde hij ons naar binnen. Verder was het kinderspel. Er werden geen vragen 
meer gesteld. Onze namen werden op een lijst geplaatst met de volgnummers 2 en 3, 

waarna we een toegangspas ontvingen. Dat was een document van A4-formaat, 
uitgegeven door de commandant van de MP met een groot stempel waarop stond: 

“Nationaal Leger, Hfd S-2 MP”. Voor de lezers die niet in militaire dienst geweest zijn, de 
afkorting S-2 staat voor “Stafafdeling Inlichtingen en Veiligheid”. Op de toegangspas stond 

nog de waarschuwing vermeld dat we bij betreden van het gerechtsgebouw aan een 
intensieve veiligheidscontrole zouden worden onderworpen. Bij het verlaten van de Brigade 
wenste de wachtcommandant ons een fijne dag. Dit is typisch voor de hartelijke, warme 

sfeer die we overal in Suriname aantroffen.  

 
De volgende dag togen we naar het gerechtsgebouw. De straat was voor de gelegenheid 

afgezet en bij het gebouw stond een busje met ME’ers geparkeerd die zouden kunnen 
optreden wanneer dit nodig mocht zijn. Bij de poort stond een soldaat met een Kalasjnikov 
in de aanslag op wacht. Hij liet ons door na onze toegangspassen te hebben gecontroleerd. 

We betraden het gerechtsgebouw en stonden voor een detectiepoortje. Coosje ging er als 
eerste door. Alle lampjes sprongen meteen op rood, maar tot onze verrassing was het 

voldoende dat zij vertelde dat ze een stalen heup had en een metalen brace om haar 
rechter knie, om zonder nadere vragen of onderzoek doorgelaten te worden.                                                             
De zitting van de Krijgsraad begon stipt op tijd. In het zaaltje waren ca. 60 mensen 

aanwezig, voornamelijk nabestaanden maar ook advocaten en uiteraard journalisten. Het 
was een zitting van de meervoudige Militaire Kamer van de Krijgsraad, bestaande uit een 

vrouwelijke president in toga en 2 geüniformeerde militaire juristen in de rang van 
luitenant-kolonel en kolonel. De eerder genoemde Roy Elgin, de aanklager, hield zijn 
requisitoir in de zaak van de laatste 4 verdachten van de moordpartij. Als gevolg van het 

ontbreken van een geluidsinstallatie, maar wel de aanwezigheid van een brommende 
airconditioning, was het requisitoir niet goed te verstaan. Wij dachten dat dit aan onze 75+-

oren lag, maar op een rij met jongeren achter ons, werd over hetzelfde euvel geklaagd, 
zodat ons zelfbeeld gelukkig geen afbreuk leed.                                                                                                               
De eisen van de aanklager luidden 1 x vrijspraak en 3 x 20 jaar onvoorwaardelijke 

gevangenisstraf.  
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Op 29 januari jl. kwamen de advocaten van de verdachten aan het woord. Irvin Kanhai, 
advocaat van Bouterse, stelde dat Bouterse een held is, doordat hij met de arrestatie van 

de 15 critici op 8 december een door Nederland gewenste machtswisseling wist te 
voorkómen. De 15 critici waren volgens de 

advocaat betrokken bij couppogingen en 
voorbereidingen van een door Nederland 

geïnitieerde invasie. De advocaat eiste 
geheel in deze gedachtenlijn dan ook 
vrijspraak voor zijn cliënt.      

                                                                                                   
Het zal nog geruime tijd duren totdat er 

een onherroepelijk vonnis zal zijn 
uitgesproken. Op het moment van schrijven 
van dit artikel heeft de Krijgsraad nog geen 

uitspraak gedaan. Tegen het vonnis zal te 
zijner tijd ongetwijfeld hoger beroep 

worden aangetekend en dat kost ook weer 
de nodige tijd. We zullen geduldig moeten 
afwachten. 

 
Nawoord                                                                                              
Vermeldenswaardig is dat de Nederlandse 

regering in 2011 aan de Tweede Kamer 
heeft laten weten, dat ons land in 1986, 
dus 4 jaar na de decembermoorden in 

1982, plannen had om samen met de USA 
in Suriname een invasie uit te voeren en 

daarbij de toen nog legerbevelhebber Desi 
Bouterse te arresteren.     

________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                      

 

Boeren braderie Nieuw-Balinge 
 

Zaterdag 4 augustus vanaf 13.00 uur! 

 
Heeft u wat ter verkoop aan te bieden, kom dan gezellig 
naar onze boerenlanddag / braderie! 

 
Verkoop van allerhande producten en spullen.  

 
Standplaats GRATIS.  

 
Ook kinderen kunnen deelnemen. 

 
Tevens gezellig terras, muziek duo Hessel & Ineke, 

kermis, luchtkussen, rad van fortuin, paardje rijden, 
knuffelhoek enz. enz. 

 
Tevens staan er diverse soorten TREKKERS op het dorpsplein! 

 
De moeite waard om te komen kijken! 

 
 
Aanmelden bij josepost4@hotmail.com of bel 06 1362 1011. 
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Dit jaar gaan we met de Vakantie Bijbel Club (VBC) op zoek!  
Waar we naar op zoek zijn? 

Dat is voor ons ook nog een puzzel!  
Kom jij helpen de puzzelstukjes op te zoeken? 

Verder zullen we met elkaar gaan knutselen, zingen, spelletjes doen en 
luisteren naar een verhaal uit de Bijbel. 

 

In de laatste week van de zomervakantie is de  
Vakantie Bijbel Club. 

 

  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
  

Help je mee zoe- ken? 

Je kunt ons vinden in dorpshuis “De Heugte”, Lijsterstraat 1 in Nieuw-
Balinge op de volgende dagen en tijden: 

Maandag 27 augustus van 13:30 – 15:30 uur. 
Dinsdag 28 augustus van 10:00 – 12:00 uur. 

Woensdag 29 augustus van 10:00 – ±12:15 uur 
De afsluiting is nog een verrassing! 

Alle kinderen van 4 tot 12 jaar zijn uitgenodigd. 
 

Kom jij ook?! Van harte welkom! 
 

Wil je meer informatie? Bel/app of mail dan even 
naar Helma, 06 200 237 83 of 
helmaprins89@hotmail.com 

 

 V 
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Prijswinnaars MOEK 

 
60+ actief en de  biljartclub 
hebben in samenwerking met 
groep 1 en 2 van de basisschool 

meegedaan aan project MOEK 
(Mooi Op Eigen Kracht) van de 

Gemeente Midden-Drenthe. 
De biljartclub wil graag een 

renovatie of ander biljart. Het 
huidige biljart is redelijk 
versleten en oud. En de 60+ 

actief groep heeft in 
samenwerking met de school de 

voormalige peuterspeelzaaltuin 
benut als moestuin en wil daar ook graag wat zitplekjes creëren. Het begin is gemaakt door 
de zandbak en nog wat andere bakken te vullen met potgrond om plantjes in te kweken. In 

deze samenwerking hebben we meegedaan aan het project Mooi Op Eigen Kracht.  
 

Afgelopen zaterdag 23 juni was het 
zover en moesten de deelnemers zich 
presenteren aan de jury. Iedereen had 

een tafel ingericht en de bedoeling was 
dat iemand 2 minuten mocht ‘praoten’. 

Het leek ons leuker om samen te 
zingen! Juf Miranda en Gerrit Kleine 
hebben samen een liedje gemaakt, 

over onze moestuin en het versleten 
biljart! Dit hebben we geoefend met 

groep 1 en 2 en dat was zeer geslaagd.  
Helaas konden niet alle kinderen erbij 
aanwezig zijn, maar onze dank is groot 

aan de ouders en kinderen die er wel bij waren. Ook de ouderen die erbij waren, bedankt 
voor de aanwezigheid. Het geeft een mooi effect als 

jong en oud hun beste beentje voorzetten om samen 
een lied te vertolken. Het ging ons goed af. De 
jongens Teun, Ryan en Leon zongen uit volle borst 

mee, zusje Babet stond er ook dapper bij. 

 
De voorpret was er in ieder geval al geweest bij de 

repetities, waar we ook maar meteen “onze” 
aardbeien opbrengst hebben genuttigd op een 

beschuitje. En het meedoen aan MOEK heeft ons 
1250 euro opgeleverd! De moeite waard en samen 
genoten we van het gezellig meedoen aan dit project.  

 
Mag nog gezegd worden dat men in het 

gemeentehuis de organisatie goed voor elkaar had. 
De ‘broene bonen met spekkies’ gingen er goed in bij 
de deelnemers in de lunchpauze en iedereen ging 

tevreden met een prijs naar huis. 
 

P.S.: Wat “onze” tuin betreft, in oktober kunnen we 
hem afmaken met het planten van struiken en 
boompjes die we krijgen aangeboden van Landschapsbeheer Drenthe. Lijkt het u ook 



Dorpsblad Kontakt 2018 23 

 

gezellig om mee te doen met het onderhouden van de tuin en de gezellige bijeenkomsten 
met leeftijdgenoten en soms met groep 1 en 2 erbij, om samen iets leuks te doen? Kom 

dan naar onze bijeenkomsten, hoe meer zielen hoe meer vreugd. We hebben nu een 
zomerstop. Maar op onderstaande datums bent u van harte welkom!  

20 september -  18 oktober – 15 november – 20 december vanaf 14.00 uur in het 
Dorpshuis. 

 
Werkgroep 60+ actief 

___________________________________________________________ 
 

Buitenspeeldag 13 juni 2018 

 

De buitenspeeldag sluit aan bij de landelijke buitenspeeldag georganiseerd door onder 
andere Jantje Beton waarbij landelijk tienduizenden kinderen betrokken zijn. Dit jaar is het 
in samenwerking gegaan met IKC meester Sieberingschool in Nieuw-Balinge. Door deze 

samenwerking hadden we een grote opkomst van kinderen, 64 in totaal. Er was een 
verdeling gemaakt voor onder- en bovenbouw, beide met het thema behendigheid.  

 
Voor de bovenbouw (groep 5, 6,7, 8) hadden we een parcours gemaakt van een drietal 
spellen. Badminton/tafelen, floorbal en frisbee. Er was een speelschema gemaakt en er 

werden 6 wedstrijden gespeeld van elk 8 minuten. De regels van de verschillende spelen 
waren al in de klas uitgelegd. Ook de groepsindeling was door school verzorgd.  

 
Voor de onderbouw (groep 1, 2, 3, 4) hadden we 6 spelletjes. Ringwerpen, mandela’s 
kleuren met stoepkrijt, auto’s en dan water vervoeren, blikgooien, klittenband spelletje en 

tennisspelletje met balletje. Hier wisselden we ook na 8 minuten. Hier waren ook groepjes 
geformeerd, maar waren we minder ‘streng’ in het spelen. De doelstelling was gewoon 

lekker buiten spelen.  
 
Het is mooi om te zien, dat sommige spelletjes heel erg in trek zijn en andere spelletjes 

waarvan je verwacht ‘dat gaan ze leuk vinden’, minder interessant gevonden worden. Het 
nieuw aangeschafte speelgoed heeft school gekregen en daar kunnen de kinderen nu 

dagelijks weer mee spelen in de verschillende pauzes.  
 
Als afsluiting hadden we om bij het thema te blijven een potloodijsje. Die zijn heerlijk 

opgegeten. Het enthousiasme van de kinderen, de samenwerking met school en het mooie 
weer maakten het een leuke buitenspeeldag.  
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Stiefkiekn in Westerbork nu ook internationaal!  
 
Op 8 juli 2018 zijn de open Drentse Kampioenschappen Living Statues, oftewel Stiefkiekn 

in Drenthe. Net als andere jaren zullen er op een route door het centrum van Westerbork 
veertig prachtig uitgedoste levende standbeelden, staand op sokkels, het publiek vermaken 
en verwonderen. Het evenement is gratis toegankelijk.  

 
Dit jaar zal het Stiefkiekn weer nieuwe levende beelden met de daarbij horende nieuwe 

acts ten tonele brengen. Het evenement kent geen entree en verwelkomt bezoekers van 
jong tot oud. Dit jaar staan er ook beelden uit Portugal, Duitsland en Argentinië en is 
Stiefkiekn een professionele, internationale wedstrijd geworden. Dit is dan ook af te zien 

aan de kwaliteit van de beelden. Net als andere jaren zal een professionele jury de beelden 
beoordelen op originaliteit, act en grimeerwerk. Het kan zomaar zijn dat u tijdens 

Stiefkiekn 2018 een BN’er spot.  
 
De levende standbeelden maken om 12:00 uur hun opwacht. Rond 16:45 is de 

prijsuitreiking van de Drentse kampioen Stiefkiekn op het podium nabij de Westerburcht / 
Diggels in het centrum van Westerbork. Tijdens Stiefkiekn zijn er diverse activiteiten waar 

u als publiek aan mee kan doen of waar u zich kan laten vermaken. In de route komt u een 
wedstrijd Zwartkiekn, een fotowedstrijd en een workshop Stiefkiekn tegen.  
 

Stiefkiekn daagt iedereen die geïnteresseerd is in fotografie uit, om deel te nemen aan de 
fotowedstrijd. De wedstrijd is alleen op 8 juli tijdens het evenement Stiefkieken. Het is de 

bedoeling om de living statues zo bijzonder mogelijk vast te leggen. Een driekoppige, 
anonieme jury let met name op compositie en originaliteit. De winnaar staat een lekker 
diner voor 2 personen te wachten en de mooiste foto’ krijgt een prominente plaats op de 

flyer van 2019. De foto’s, maximaal 3 per fotograaf, kunnen opgestuurd worden naar 
info@stiefkiekn.nl (in jpeg).  

 
Ben jij de grootste ZWARTKIEKER van 2018? Ga de uitdaging aan en laat zien dat jij het 

langst kunt ‘Zwartkiekn’. Boos kijken en niet lachen. Uiteraard mag het publiek zijn best 
doen om de zwartkieker aan het lachen te maken. Het is echter verboden om diegene aan 
te raken. De naam van de Zwartkieker en hoe lang hij of zij kan zwartkieken wordt 

bijgehouden door de jury. Aan het eind van de dag is er een winnaar ‘Zwartkiekn’. De 
winnaar krijgt een etentje aangeboden bij een van de horeca gelegenheden in Westerbork.  

 
En uiteraard 
verwelkomt de horeca 

u van harte op de vele 
gezellige terrassen. 

Kortom voor elk wat 
wils op Stiefkiekn!  
 

Aanvangstijden 
Zondag 2 juli 2017: 

Stiefkiekn van 12.00 – 
16:30 uur  

 
Prijzen GRATIS 

ENTREE!  
 

Bezoekersinformatie 
Westerbork Centrum  
 

Foto: Henk Brunnink 
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Schoolreis en techniek op de mr. Sieberingschool  
 

Woensdag 20 juni zijn we op schoolreis 

geweest met de groepen 3, 4 en 5. We 
gingen naar het Dinoland in Zwolle. We 
hebben een prachtige dag gehad. Het 

weer was super en de kinderen hebben 
genoten van het mooie park. Naast de 

bewegende Dino’s in het park was er 
een ruimte voor lasergamen, goud 
zoeken, kleien en archeologie. De 

aspirant archeologen gingen met  
kwasten aan de slag om het skelet van verschillende Dino’s op te graven. Daarnaast was er 

een skelterpark en een mooie speelplaats met een heuse helikopter. Voor de echte 
klimmers was er de klimtoren waar de kinderen allerlei hindernissen moesten nemen. Een 
compliment voor al die dappere kinderen die het parcours hebben afgelegd. 

 

              
 

Op woensdag 27 juni gingen de kinderen van de groepen 5 en 6 knutselen met de 
Kreakrachtjuf Jacquelien. Er werden robots geknutseld. Elke Robot kreeg zijn eigen functie 

en uiterlijk. De kinderen waren enthousiast aan het knutselen en hebben veel robots 
gebouwd. Zo werden er robots gebouwd die chips konden brengen, konden dansen en 
robots die onderling konden strijden wie het sterkste was. Het was een leuke en leerzame 

les.  
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Wandel 4 daagse Nieuw Balinge 2018 

 
Dit jaar ging de wandel 4 daagse, of beter 
gezegd de wandel 2 daagse, een dag later 

van start. De officiële eerste(dinsdag)avond 
was het erg warm en stonden er 

onweersbuien op het programma waardoor 
het is afgelast.  

 

De woensdag avond 

gingen we dan toch echt van start en 
ook nog op de “Drentse tour”. De 

wandelaars werden per trekkertram van 
“De Bakkershoeve uit Wijster, via de 
Koolveen, vervoerd langs het mooie 

Mantingerzand. Om vervolgens uit te 
stappen en de route te starten bij 

camping ”Landgoed het Geuzenbos” 
waar men een wandeling door het 
Geuzenbos maakte. Vervolgens ging de 

route via het fietspad, dwars door het 
Mantingerzand, naar de post vlakbij de 

parkeerplek aan de Stienkampen. Van 
daaruit via het bos en de heide langs 
“de oude den” en zo weer via de heide 

terug. De Mantingerweg af lopen en  nog even een stukje over de heide om vervolgens op 
de Robertusweg uit te komen en toen terug naar het eind punt bij de mr. Sieberingschool. 

Waar iedereen kon genieten van een lekker stukkie dreuge worst met een stukkie keese an 
een stokkie. 
 

De donderdag was een ietwat regenachtige avond, wat trouwens prima wandel weer was. 

De route liep achter de voetbalvelden langs en toen via het graspad naar de Koolveen en 
daarna rechtsaf en via het pad links, naar de Hullenzandweg. Daar linksaf, richting de 

Haarweg en via het fietspad naar de carpoolplaats, van daaruit via het fietspad richting de 
Hullenzandweg. Bij de post kon een ieder 
lekker smikkelen van een kniepertie. De 

koeien die er liepen waren ook nieuwsgierig 
geworden en liepen zelfs (soms hard) een 

stukje mee. Aan het eind van het 
heidegebied links af om de Koolveen over 
te steken en zo via de heide richting de 

ijsbaan te lopen. Alsnog even een stukje 
over de heide om vervolgens op de 

Mantingerweg weer uit te komen en toen 
terug naar het eindpunt bij de mr. 
Sieberingschool, waar nog een lekker stuk 

heidekoek klaar lag.  
 

De laatste wandelavond viel helaas ook 

letterlijk helemaal in het water en moest 
wederom afgelast worden. We hadden alle 
deelnemers graag op een feestelijke wijze binnen willen halen, de weersomstandigheden 

lieten dat helaas niet toe en wat was dat zuur, maar goed dat hebben we helaas niet in de 
hand.  
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Ondanks alles kunnen we toch terug kijken op een gezellige wandel 2 daagse met 62 
dappere, sportieve wandelaars en bovenal doorzetters, want warm was het wel. 

Wij bedanken een ieder die heeft meegeholpen, of op welke manier dan ook een bijdrage 
heeft geleverd aan dit mooie evenement.  
 

De medailles zijn aan de deelnemers uitgereikt en wij hopen dit volgend jaar via onze “via 
Rosa” te kunnen doen en zien jullie allen dan graag weer aan de start verschijnen.  
 

Wij willen de sponsoren heel hartelijk danken voor hun bijdrage: 

Bouwbedrijf Hilberink 
Plaatselijk belang 

Pedicure salon Mariska 
Studio Tyara 
Theehuis Bij Oons 

Thuis kapster Marianne Sneekes 
Honden school Carlos 

Bakkerij Jordy Schepers 
N’ Bakkie 
Groente/eieren kar fam. Prins (Breistroekenweg) 

En natuurlijk de mr. Sieberingschool voor het beschikbaar stellen van de school  
 

Vriendelijke groet, 
 

Het wandel 4 daagse team: 
 

Martha, Jitske, Chantal en Korina   
________________________________________________________________________ 

 
Zaterdag 14 juli klussendag dorpshuis de Heugte 
 

Kom je ons helpen? 
 

We hebben alle punten die onderhoud 
nodig hebben binnen en rondom 
dorpshuis de Heugte op een rijtje gezet. 

Al met al een hele lijst met kleinere en 
grotere klussen. We denken dat als we 

met een groep mensen een dag de 
handen flink uit de mouwen steken, we 
heel wat klussen kunnen klaren. Immers 

vele handen maken licht werk.  
 

Daarom organiseren we een klussendag op zaterdag 14 juli. De klussen zijn heel divers 
(schilderen, schoonmaken, herstel klussen, enz.). Dus als u 14 juli niets te doen hebt, kom 
ons dan helpen.  

 
Immers dorpshuis de Heugte is van en voor ons allemaal! 

 
Waar:    Dorpshuis de Heugte 
Tijd:     8.30 uur 

Aanmelden:  Mail naar gertslomp@hotmail.com of stuur een berichtje 
(WhatsApp of sms) naar 06-13121955. 

 
Dagelijks bestuur Dorphuis de Heugte 
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Halloween Nieuw-Balinge 
 
Wanneer:  20 oktober 2018 

Hoe laat:  Van 19:00 uur tot 23:00 uur 
Waar:  Bos bij Mekelermeer, de route wordt aangegeven 
Kosten:  Gratis 

 
In verband met het beperkt aantal personen is opgeven verplicht. Dit wordt gecontroleerd.  

 
Opgaves kan je doen tot 1 oktober, via halloweentochtnb@gmail.com. 
 

Graag horen we hoeveel personen er mee doen en de leeftijd van de kinderen die mee 
doen. De adviesleeftijd is vanaf 8 jaar, onder begeleiding. 

________________________________________________________________________ 

 
Tienersoos Teenspirit organiseert een gezellige 

afsluitingsavond! 
 

Op vrijdag 13 juli om 17:00 uur bij het clubgebouw van de 
ijsvereniging.  
 

Hier gaan we gezellig met elkaar bbq-en en 
hebben we gezorgd voor een leuke activiteit.   

 
Alle tieners van groep 8 t/m 15 jaar zijn van harte welkom! 
 

Kosten voor deze avond zijn 3,50. 
 

Heb jij er zin in? Geef je dan snel op voor 11 juli bij:  
Angelique Wilting via angeliquewilting@hotmail.com 
 

Tot dan!                                                    

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjU15r9nvLbAhUDsKQKHdUgBnUQjRx6BAgBEAU&url=https://derekhunter.deviantart.com/art/BBQ-Party-125682779&psig=AOvVaw1KgqDJyRmIx3foYULtMAIo&ust=1530133672376848
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Nieuws van Bi’j Oons 
 
Ongemerkt glijden we de zomer alweer in, heerlijk! Het 

zorgt nog steeds voor een vol terras. Ook in de avond 
weten mensen ons te vinden.  
 

Tijdens leuke gesprekken krijgen we steeds vaker de 
vraag of we ook hapjesschalen willen leveren. Omdat de 

vraag steeds verder toeneemt hebben we besloten dit in 
ons assortiment op te nemen. Het werkt als volgt: je krijgt 7 verschillende soorten hapjes 
per persoon. De soorten hapjes bepalen we samen, in overleg. De kosten hiervoor 

bedragen €3,95 per persoon. Uiteraard houden we rekening met speciale wensen of diëten. 
Vraag ons gerust naar alle mogelijkheden! Je kunt ons bereiken op tel: 06-25390885. 

 
Rest ons nog het menu voor de maanden juli, augustus en september: 
 

                           
 

    
  

     
 

     
 

     
 

 
Heb je trek gekregen na het lezen van het menu en heb je zin om mee te eten? Dat kan! 
Aanmelden kan de donderdag ervoor op tel: 06-25390885. We zorgen dat op vrijdag om 

18:00 uur een bord voor je klaar staat. 
 

Let op, soms verplaatsen we het gezamenlijk eten naar een zondag! We hebben 
dan de vrijdag ervoor een feestje gepland. Je vindt dit terug in het menu-overzicht!  

 
Vriendelijke groet, 
 

Jan en Aukje 

  

13 juli: Rijst 

met kipsaté 

20 juli: 
Aardappelen, 

groentes en kip 

ZONDAG 27 
juli: Salades 

met stokbrood 

3 augustus: 

Lasagne en 

spaghetti 

10 augustus: 

Mexicaans eten 

17 augustus: Fish 

and chips 

24 augustus: 
Aardappelen, 

groentes en schnitzel 

31 augustus: 
Macaroni 

7 september: Rode 

kool met hachee en 

aardappelpuree 

ZONDAG 16 september: 
Chinees buffet  
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Ingezonden column 
 
HET WAS EEN JULINACHT, EEN PAAR JAAR GELEDEN 
 

We lagen heerlijk te slapen. Waarom ik wakker werd weet ik niet, een gekke droom 
misschien. Ik lag te soezen in de gladde schone lakens, probeerde weer in slaap te komen, 

maar dat duurde nogal. Hij sliep als een marmot, zoals gewoonlijk. Jaloersmakend. 
 
Tenslotte hield ik het in bed niet meer uit. Als je niet kunt slapen, moet je naar beneden, 

zeggen ze. Iets doen. Goed. Hè koud! Wat is het ’s morgens om drie uur koud! Ook al is 
het juli. Gauw mijn lekkere ruige badjas aan. Ik voel de zacht prikkende vloerbedekking op 

de trap, en beneden de gladde houten vloer onder mijn voeten.  
 
Wat eten? Boterhammetje? Nou vooruit. Koelkast voor de kaas. Koud! Stervenskoud. Brr. 

Plankje en boterham smeren aan het aanrecht. Ik pak een mes en sta plotseling in een 
weke, koude massa. Spring een halve meter omhoog, maar het zit al aan mijn blote voet. 

Glibberig, tussen mijn tenen. Wat is dat in godsnaam! Ik durf nauwelijks te kijken. Een 
slak! Aan mijn voet! De rillingen lopen over mijn rug. Een grote, zwarte, lange naaktslak. 

In de keuken! En daar, nog één. En nog een. En een slijmerig spoor langs de muur. 
Verstijfd blijf ik staan. De warme kraan! Bibberend hou ik mijn voet naar boven, met mijn 
knie op het koude aanrecht. Het water voelt fris en schoon. Afdrogen met de 

keukenhanddoek. Een geruststellend gevoel. Maar ik moet hier weg! Naar boven, in bed. 
Vliegend de trap op. 

“Wat is er nou?” mompelt hij. “Een slak! Er zijn slakken in de keuken!” beef ik tegen hem 
aan. “Hele grote! Binnen in huis!” 
Murmelend: ”O, geeft niet, ik kijk morgen wel even, ga nou maar lekker slapen, krijg je 

van mij een lekker ontbijtje op bed!” en valt vervolgens weer genadiglijk in slaap. Ik blijf 
nog natrillend tegen hem aanliggen. Maar slapen kan ik niet meer. Hoewel ik ’s morgens 

wakker word door een beweging op het bed. 
Een blaadje. Mok thee. Geroosterde boterhammen. Heerlijk. 
“Wat zit je nou te lachen?” vraag ik met de warme mok in mijn handen. Want hij zit 

kennelijk te stikken van het lachen en probeert dat met alle macht te verbergen. ”Is ’t 
lekker?” straalt hij. “Zalig, maar wat-“ en dan barst hij los: “je gelooft het niet, maar er zat 

er een in de broodrooster!” Ik staar hem aan. Schuif vol afgrijzen het blad van me af. “En 
dat zit ik hier op te eten!” schreeuw ik verbijsterd. De bibber op mijn rug is er meteen 
weer. “Och welnee, ik heb het toch schoongemaakt! Hup. Opeten!” Kan je net denken. Ik 

krijg geen hap meer door mijn keel. Rotslakken! Zitten onder de keukenvloer. Waarom 
loop ik ook altijd op blote voeten? Omdat ik het lekker vind. Pardon, vònd!  

 
Twee dagen later vind ik een slijmspoor BOVEN AAN DE TRAP. Ik staar er even  
verbijsterd naar. Maar dan roep ik triomfantelijk tegen niemand in ’t bijzonder: 

“Ha, je doet maar! Volgende week verhuizen wij naar Drenthe! En daar hebben ze geen 
slakken in de keuken!” 

 
De broodrooster heb ik weggegeven. Een 
van de kinderen nam hem dankbaar in 

ontvangst. Lachend, trouwens. 
 

                                                                                    
Alexandra van’t Veer 
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Tienersoos Teenspirit 
 
De zomervakantie is al bijna weer in zicht, zo ook het eind van het 
seizoen van de tienersoos. 

 
Bij deze een kleine terugblik op het afgelopen seizoen: 
Deze is gestart met een “Black light party ” samen met de 

jeugdsoos, hier kwam ook een mooi groepje “nieuwe” tieners op af om kennis te maken 

met de soos.  Daarna zijn er activiteiten georganiseerd zoals pietendisco, een filmavond, 
soosavond en een slaapfeest. 

 
Daarnaast zijn de tieners ook flink 
actief geweest;  

 
-Met het opruimen van zwerfafval in 
het buitengebied van het dorp. De 1e 
avond liet het weer zich niet van zijn 

goede kant zien en moesten we de 
actie staken vanwege de harde wind 

en dikke regen/onweersbui. De week 
erop nog een nieuwe poging en dat 
had heel wat vuilniszakken vol, als 

resultaat. Hiermee verdienden ze  
een mooi geld bedrag van plaatselijk belang en de gemeente Midden Drenthe, waar de 

tienersoos weer leuke activiteiten van kan doen.                                                                                                                                                            
-Met het opruimen van snoeiafval, in het bos bij 
Joytime in Grolloo. Samen met een aantal ouders is 

er, zowel ‘s morgens als ‘s middags  een groep flink 
aan het werk geweest. Hier hebben de tieners een 

leuk uitje mee binnengehaald, welke na de 
zomervakantie plaatsvindt. Meer informatie hierover 
volgt nog.  

 
Als afsluiting wordt er 13 juli een gezellige avond 
georganiseerd met een bbq.  

 
Na de zomervakantie hopen we dat we weer van 

start mogen gaan met enthousiaste tieners en 
hierbij zijn de kinderen uit groep 8 ook van harte 
welkom. 

 
_____________________________________________________________________________________ 
 

Bingo hulp gezocht, laatste zaterdag van de maand! 
 
Wie o wie wil helpen bij de bingoavonden op het podium. De avond vliegt voorbij, het is zo 

weer 23.00 uur! Je doet er een groot aantal mensen veel plezier mee. Wil je het een 
avondje proberen? Dat kan dan binnenkort. Anno heeft het al vele jaren gedaan, maar gaat 
er op korte termijn mee stoppen.  

 
Wil je meer weten, neem dan contact met ons op. 

 
Namens de bingogroep 
i.o José Post        
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Jumbo Vinke reikt cheque uit aan 16 verenigingen  
 

 
 

In juni hebben 16 verenigingen een mooie cheque in 
ontvangst mogen nemen van Jumbo Vinke. 6 weken lang 
hebben klanten kunnen sparen voor een financiële bijdrage 

voor hun vereniging. Voetbal vereniging V.K.W heeft het 
meeste geld in ontvangst mogen nemen en ging met maar 

liefst €1292.67 naar huis. Totaal is er een bedrag van maar 
liefst €7500,- verdeeld onder de verenigingen. Ondernemer 
Casper Vinke: “Ik ben er trots op dit voor de verenigingen 

van Westerbork en omstreken te kunnen doen. Maar wij 
hebben het natuurlijk niet alleen gedaan. Wekenlang hebben 

onze klanten waardepunten bij elkaar gespaard om zo hun 
vereniging een steuntje in de rug te geven. Ik hoop en heb 
er vertrouwen in dat er mooie dingen met de opbrengst gaan 

gebeuren.” 
 

Voor Nieuw-Balinge kon er gespaard worden voor GJVV en 
S.V. Nieuw-Balinge. Voor deze verenigingen werd een 
bedrag gespaard van ruim 200 euro per vereniging. Hartelijk 

dank aan een ieder die voor een Nieuw-Balingse vereniging 
gespaard heeft!  

________________________________________________________________________ 

 

De redactie van Kontakt wenst een ieder een hele fijne zomervakantie toe! 
 
In september zijn we er weer met een reguliere Kontakt.  

 
In de maand augustus kunt u van ons een dubbeldik jubileumnummer 

verwachten, met daarin een terugblik op 50 jaar Kontakt!  
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Kinderclub 22 juni high ranja 
 

Vrijdag middag 22 juni was de laatste 

kinderclub middag van dit schooljaar. Deze 

gingen we feestelijk afsluiten met een high 

ranja waarvoor zich 31 kinderen hadden 

aangemeld. Dit zorgde voor veel 

gezelligheid!  
 

We hadden er voor gekozen om meteen uit 

school te beginnen, dus werd er eerst 

gestart met een glaasje ranja. De kinderen 

konden zelf hun kleur ranja kiezen, groen, 

geel of roze en tappen uit de leuke ranja 

tapkannen. (Bedankt wandelvierdaagse 

voor het lenen.) 
 

Daarna konden de kinderen aan de slag 

met het maken van high tea, voor zichzelf 

maar ook voor de ouders die aan het einde 

kwamen om mee te eten.  

Er werd van alles gemaakt. Spiesjes met 

aardbeien en poffertjes, spiesje met kaas 

en komkommer, cake spiesjes of cake 

lekker met slagroom en hagelslag 

"belegd", kaas-kersen poppetjes op een 

komkommer. Popcakes en wafels werden 

er gebakken. En uit de oven kwamen nog 

worstenbroodjes. Kortom van alles wat.  

 

 

 

Tussendoor is er stiekem wel een 

beetje gesnoept door de kinderen, 

maar dat ging heel erg goed. De tafel 

met hapjes zag er heerlijk uit. Toen de 

ouders kwamen... toen is er echt 

lekker gesmuld.  

 

Wij vonden het een mooie afsluiting 

van het kinderclub jaar.  

 

Tot na de zomer!  
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Bericht van Plaatselijk Belang  
 
Op zaterdag 23 juni jl. vond een bijeenkomst plaats in 
het gemeentehuis van Beilen in het kader van de eerder 

uitgeschreven prijsvraag ‘Mooi op Eigen Kracht 
(MOEK)’. Wij hebben als Plaatselijk Belang een 

aanvraag ingediend voor het bouwen van een nieuwe 
website. Middels een presentatie hebben 2 

bestuursleden deze aanvraag die zaterdagochtend toegelicht. Dit heeft de jury doen 

besluiten ons een bedrag te geven van 500 euro. Het (om)bouwen van de nieuwe website 
zal meer gaan kosten, maar wij zien dit alvast als een mooi begin! Wordt vervolgd. 

________________________________________________________________________ 

 
Activiteitenkalender  

 

 
 
 

 
 

JULI 
11 juli   Oud papier 
 

13 juli   Afsluiting seizoen tienersoos 
 

14 juli   Klussendag de Heugte 
 
28 juli   Obstakelrun 

 
28 juli   Bingo de Heugte 

 
31 juli   Start zomerfeest (tot en met 5 augustus) 
 

AUGUSTUS 
2 augustus  Zomerfeest Bingo 

 
4 augustus  Boerenlanddag / braderie 
 

25 augustus  Bingo de Heugte 
 

SEPTEMBER 
12 september Oud papier 
 

15 september Dansavond de Heugte 
 

19 september Have a lovely day 
 

20 september 60+ actief 
 
29 september Bingo de Heugte 
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Huisartsen 
Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur: 
• Huisartsenpraktijk Noordscheschut 

   Mevr. Dahler 

   Tel. (0528) 741012 

• Huisartsenpraktijk Ettenheim 

   Mevr. Damman 

   Tel. (0528) 745060 

• Huisartsenpraktijk Hollandscheveld 
  Dhr. Miellet/Dhr. Veenhouwer 

  Tel. (0528) 34 12 19 

• Huisartsenpraktijk Elim 

  Dhr. Mors/Dhr. Brugman 

  Tel. (0528) 35 12 12 

Op werkdagen van 's middags 17.00 uur tot de 

volgende ochtend 08.00 uur en in de 

weekenden, kunt u voor spoedgevallen bellen 

met de centrale huisartsenpost, Tel. 0900 112 0 

112. Website: www.chd.nl 

 

Openingstijden Gemeentehuis 

• Westerbork, B.G. van Weezelplein 10 

  Dinsdag van 8.30 tot 12.00 

 

• Beilen, Raadhuisplein 1 

  Maandag, dinsdag, vrijdag van 8.30 tot 12.00. 

  Woensdag van 8.30 tot 16.00. 

  Donderdag van 8.30 tot 20.00. 

  Tel. (0593) 53 92 22 

 

  E-mail: gemeente@middendrenthe.nl 

  Website: www.middendrenthe.nl 

 

Fysiotherapie 

Praktijk Fysio Ettenheim; Roel Schoemaker 

Dinsdag- en donderdagmiddag praktijk in 

Dorpshuis de Heugte. Alleen op afspraak. 

Tel. (0528) 34 35 18 of (06) 43 45 37 99 

E-mail: info@fysioettenheim.nl 

Weekenddiensten 

Voor het rooster van de weekenddiensten van 

tandarts, apotheker, dierenarts, Icare, Bureau 

Slachtofferhulp en de Stichting Welzijnswerk zie 

bladzijde 2 van de (huis-aan-huis) 

woensdageditie van de Hoogeveense Courant  

 
Preekrooster 2018  

Chr. Geref. Kerk Nieuw-Balinge 

 

● Zondag 8 juli  

9.30 uur Ds. R. Kok 

14.30 uur Ds. R. Kok 

● Zondag 15 juli  

9.30 uur Ds. C. Cornet 

14.30 uur Ds. C. Cornet 

● Zondag 22 juli  

9.30 uur Ds. J. van Amstel 

14.30 uur Ds. J. van Amstel 

● Zondag 29 juli  

9.30 uur Ds. C. Cornet 

14.30 uur Ds. C. Cornet 

● Zondag 5 augustus  

9.30 uur Ds. H.J.Th. Velema 

14.30 uur Ds. H.J.Th. Velema 

● Zondag 12 augustus  

9.30 uur Ds. B. de Graaf 

14.30 uur Ds. B. de Graaf 

 

 

Wijzigingen voorbehouden. In de ochtend is er 

oppas voor de kleinsten in het jeugdgebouw ‘Het 

Anker’. 

 

Preekrooster 2018 

Ned. Hervormde Kerk Nieuw-Balinge 

 
● Zondag 8 juli 

10:00 uur ds. M. Maas (Veenendaal) 

19:00 uur ds. J .W. Goossen (Vriezenveen) 

● Zondag 15 juli 

10:00 uur ds. A. v. Herk (Hasselt) 

19:00 uur ds. J.A.A. Geerts (Zalk-Veecaten) 

● Zondag 22 juli (begin zomervakantie noord) 

10:00 uur ds. H.A. v.d. Pol (Wierden) 

19:00 uur ds. J.W. Wind (Westervoort) 

● Zondag 29 juli 

10:00 uur ds. H. v. Ginkel (Goes) 

19:00 uur ds. H.A. v.d. Pol (Wierden) 

● Zondag 5 augustus 

10:00 uur 

19:00 uur prop. F. Pierik (‘t Harde) 

● Zondag 12 augustus 

10:00 uur ds. H.A. v.d. Pol (Wierden) 

19:00 uur ds. J. den Dikken (Nunspeet) 

 

Wijzigingen voorbehouden. In de ochtend is er 

oppas voor de kleinsten in de consistorie bij de 

kerk. 

 

Gym 55+ers in Dorpshuis de Heugte 

 

Dinsdag van 9.15 uur tot 10.00 uur, 

Loop gerust eens binnen! 

Koersbal in Dorpshuis de Heugte 

 

Woensdag van 9.30 uur tot 11.30 uur. 

Nieuwe leden zijn welkom! 
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Ophaalschema containers  

 

11 juli ORANJE  25 juli ORANJE  15 aug GROEN 

18 juli GROEN   1 aug  GROEN   21 aug GRIJS 

24 juli GRIJS     8 aug ORANJE   22 aug ORANJE 

 

Contactgegevens Humanitas  

• Midden-Drenthe 

   midden-drenthe@humanitas.nl 

• Zuid-Drenthe 

   zuid-drenthe@humanitas.nl 

• Tel. (0528) 27 79 92 | www.humanitas.nl 

Oud Papier 

Oud papier wordt opgehaald door de mr. 

Sieberingschool op 11 juli, 12 september, 14 

november. 

 

Vanaf 17.00 uur wordt het oud papier met een 

pers/kraakwagen opgehaald. Het verzoek om 

het papier gebundeld, in dozen of in de daarvoor 

bestemde container, aan de weg te zetten. De 

handvatten van de container naar de weg toe 

zetten. Voor de Breistroeken geldt; het papier 

langs de hoofdroute zetten!  

Ophalen grof vuil of container stuk? 

Gemeente Midden Drenthe: (0593) 53 92 22 

 

Grof vuil brengen naar: Milieustraat Beilen, 

Eursing 2a: maandag gesloten, dinsdag en 

vrijdag geopend van 8.00-12.00 en 13.00-

15.00, woensdag en donderdag geopend van 

12.30 tot 15.00, zaterdag geopend van 8.00 tot 

12.00.  

www.middendrenthe.nl > Afvalwijzer 

 

 

 

Politie 

Bureau Hoogeveen 

Griendtsveenweg 5, Hoogeveen 

Postbus 107, 9400 AC Assen 

Geopend: ma t/m za 9.00 – 17.00 uur 

vrijdagavond tot 21.00 uur. 

 

Bureau Beilen 

Ettenstraat 9, Beilen 

Postbus 107, 9400 AC Assen 

Geopend: ma t/m vrij 9.00 – 17.00 uur 

 

Telefoonnummer: 0900 88 44 

Alarmnummer: 112 

Meld Misdaad Anoniem: 0800 70 00 

 

Voor aangifte via internet, contact met 

wijkagent etc.: www.politie.nl  

 

Belangrijke telefoonnummers 

Ziekenhuis Hoogeveen (0528) 28 62 22 

Diaconessenhuis Meppel (0522) 23 33 33 

Ziekenhuis Emmen  (0591) 69 19 11 

Ziekenhuis Assen  (0592) 32 55 55 

UMCG Groningen  (0503) 61 61 61 

Isala klinieken Zwolle (0384) 24 50 00  

Martini Ziekenh. Groningen (0505) 24 52 45

  

 

Zorginstellingen: 

Derkshoes Westerbork (0593) 33 33 66 

Altingerhof Beilen  (0593) 53 53 00 

Weidesteyn Hoogeveen (0528) 28 61 11 

WZC Beatrix Holl.veld (0528) 34 82 48 

Jannes v/d Sleedenhuis Hgv (0528) 26 69 44 

De Westerkim Hoogeveen (0528) 26 40 38            

WZC Olden Kinholt Hgv (0528) 26 32 88 

 

Trombosedienst 

Iedere dinsdagmorgen in Dorpshuis de Heugte. 

 

Aanvang om 10.15 uur, tot de laatste cliënt 

geweest is. 

 

AED-kastjes 

Wanneer u een AED-kastje nodig heeft, belt u 

112. De meldkamer roept dan mensen uit Nieuw-

Balinge op die bevoegd zijn om de AED te 

bedienen.  

Uitvaartvereniging Nieuweroord e.o. 

• Uitvaartnummer:  (06) 54 37 71 80  

   (24 uur per dag bereikbaar)  

   b.g.g. (0528) 34 38 37 

 

• Uitvaartverzorg(st)er:  

  mevr. E. Otten / dhr. P. van Slochteren 

 

• Penningmeester/Ledenadministratie:  

   dhr. H. Mulderij, Molenweg 30, 7936 PB 

   Tiendeveen. Tel. (0528) 76 40 00 

 

• Voor vragen of doorgeven van wijzigingen: 

    info@uitvaartvereniging-nieuweroord.nl 

 

• Informatie over de vereniging: 

   www.uitvaartvereniging-nieuweroord.nl 

Draagt Elkanders Lasten (DEL) 

Wilt u bij een overlijden, of indien u zich wilt 

aanmelden als nieuw lid (inwonende kinderen 

vanaf 21 jaar), contact opnemen met: 

 

Peter Kroezen 

Meeuwenweg 5 

Nieuw-Balinge  

Tel. (06) 52 40 79 66 

E-mail: peter.kroezen@crewson.nl 

______________________________________ 

Buurtpreventie App 

 

Wilt u lid worden van de buurtpreventie 

WhatsApp groep? Neem contact op met Martin 

Wind: 06-30939420 

 

http://www.uitvaartvereniging-nieuweroord.nl/
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OBS Meester Sieberingshool 

 

Haarweg 27 – Tel. (0528) 32 13 55  

e-mail: info.sieberingschool@obomd.nl  

 

Schoolfonds 

Het Schoolfonds van de meester Sieberingschool in 

Nieuw-Balinge, is opgericht op 6 september 1979. 

De leden van het schoolfonds zijn mensen die de 

meester Sieberingschool een warm hart toedragen 

en daarom jaarlijks een financiële bijdrage geven 

die ten goede komt aan de leerlingen. In 

september/oktober wordt de jaarlijkse 

ledenbijdrage opgehaald. Bent u geen lid en wilt u 

dit wel graag worden, meldt u zich dan aan bij één 

van de bestuursleden of bij de vertegenwoordiger 

van het schoolteam. 

 

Bestuursleden: 

Voorz. Albert Wielink  Tel. (0528) 32 13 23 

Penn. Raymond Peters Tel. (0528) 32 18 09 

Secr.  

Lid Manuela Mulderij Tel. (0528) 22 12 51 

Lid José Post  Tel. (0528) 32 13 54 

Lid Mariska Brookman Tel. (06) 13 74 87 43 

Lid Wout Strijker  Tel. (06) 51 35 23 48 

Vertegenwoordiger van het schoolteam: 

Tel. (0528) 32 13 55 

 

(Peuter)opvang bij Kindcentrum 

Siebering (0-12 jaar) 

 

*Voor opvang voor uw kinderen of 

voorbereiding op school. 

*Maandag-, woensdag- en vrijdagmorgen, 

8:30-11:30; peutergroep van 2 tot 4 jaar; 

voorbereiding op de basisschool.  

*In het schoolgebouw waardoor de kinderen 

gewend raken aan de omgeving. Ook 

worden er gezamenlijke activiteiten met de 

school gedaan.  

*We bieden ook: (verlengde) kinderopvang, 

(alle dagen van 07:00 uur tot 18:00 uur), 

BSO (buitenschoolse opvang) (voor school 

aan en/of na 14:00 uur) en vakantieopvang, 

voor opvang alleen in de vakanties. 

 

Op de BSO en de kinderopvang kunnen 

kinderen vrij spelen, maar werken wij ook 

met programma’s. Zo is er voor de BSO het 

lifestyle programma met leuke activiteiten 

en werken we op de opvang uurtjes ook met 

het programma Uk en Puk. 

  

Er zijn verschillende opvang mogelijkheden, 

kijk daarom voor meer informatie op 

www.kitsprimair.nl of kom eens gezellig 

langs voor informatie en om een kijkje te 

nemen op de groepen. 

S.V. Nieuw-Balinge 

 

Op www.svnieuw-balinge.nl vindt u informatie over 

de vereniging, alle jeugd- en seniorenteams, 

wedstrijdinformatie, foto’s en andere activiteiten 

binnen onze vereniging. Ook kunt u hier lezen hoe 

u lid kunt worden of contact met ons kunt 

opnemen. Telefoonnummer kantine: 0528 321241. 

 

 Jeugd- en tienersoos 

 

 Vrijdag; Jeugdsoos, vanaf 16 jaar en ouder. 

• Vanaf 21.00 tot 24.00 

 

  Zaterdag; Tienersoos, vanaf basisschool tot 

  16 jaar. 

• Vanaf 20.00 tot 23.00 

  Er wordt géén alcohol geschonken! 

 

Openingstijden dorpshuis de Heugte 

 

Maandag   09.00 – 12.00 uur 

Dinsdag   09.00 – 12.00 uur 

Woensdag   09.00 – 12.00 uur 

Vrijdag   16.30 – 20.00 uur 

Keuken   16.30 – 19.00 uur 

Zaterdag   22.30 – 01.30 uur 

Keuken Bingo  20.30 – 23.30 uur 

Zondag   17.00 – 21.00 uur 

Keuken   17.00 – 19.30 uur 

 

Snacks kunnen op vrijdag en zondag ook telefonisch 

besteld worden: (0528) 32 13 00. 

 

Verder is het dorpshuis op alle dagen geopend op 

afspraak, voor diverse activiteiten. 

S.V. Nieuw-Balinge 

 

De voetbalvereniging van Nieuw-Balinge 

heeft een gezamenlijke jeugdafdeling met 

Witteveen: WNBC ’09. Er zijn 8 jeugdteams. 

Tevens zijn er 2 herenteams en 2 

damesteams. 

 

Voor meer info kunt u zich wenden tot het 

bestuur: 

Evelien Sok (voorzitter) 

Inge Tump (afdeling jeugd) 

Winfred Sallomons (wedstrijdsecretaris) 

Harry Hurink (penningmeester) 

Netty Jager (ledenadministratie) 

Miranda Schutte (scheidsrechtercoördinator) 

Lo Dijkstra (leden) 

 

Website: www.svnieuw-balinge.nl 
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GJVV 

Bestuur: 

Voorz. Evelien Sok  Tel. (0528) 32 14 82 

Penn. Fia Jager  Tel. (0528) 32 12 24              

Secr. Delia Slomp  Tel. (0528) 32 10 11  

Lid Heidi Koekoek Tel. (0528) 32 10 24 

Lid      Mariska Schonewille   

 

MAANDAG; Volleybal 

Dames recreanten 3           19.00 – 20.00 

DINSDAG; Volleybal 

Herenvolleybal (16+)          20.30 – 21.30 

WOENSDAG; Volleybal 

Dames Recreanten 1  19.45 – 20.45  

DONDERDAG; Volleybal 

Dames Recreanten 2  19.30 – 20.30  

DONDERDAG:  gymnastiek  

1e groep, vanaf 4 jaar 17.15 –  18.00  

2e groep   18.00 – 18.45 

3e groep                            18.45 – 19.30 

 

De kosten zijn: tot 18 jaar € 30,- per half jaar en 

vanaf 18 jaar € 40,- per half jaar.  

Nieuwe leden kunnen we altijd gebruiken.  

Dus: KOM EENS LANGS ALS JE DURFT! 

 

Welzijnswerk Midden-Drenthe 

Welzijnswerk is er voor alle inwoners van de 

gemeente Midden-Drenthe. U kunt met al 

uw vragen op het gebied van wonen, welzijn 

en zorg bij ons terecht. Maar ook met 

vragen over bijvoorbeeld mantelzorg, 

vrijwilligerswerk en leefbaarheid.  

Vanaf 1 januari 2018 kunt u ook bij ons 

terecht voor maatschappelijk werk 

(voorheen SPINN). 
-U kunt ons bellen van maandag tot en met 

donderdag van 08.30 – 13.30  uur en op 

vrijdag van 08.30 – 12.00 uur op 

telefoonnummer 088 16 51 200.  

-U kunt een e-mail sturen naar: 
beilen@welzijnswerkmd.nl 
smilde@welzijnswerkmd.nl 
westerbork@welzijnswerkmd.nl 
-Of ons bezoeken: 
*Karspelstraat 5, 9411 ND Beilen 
*Stuurboord 1, 9422 HT Smilde 
*Burg. v. Weezelplein 10, 9431 AG 

Westerbork 
 

Kapsalon Priscilla 

Tel. (0528) 32 16 44 

Dinsdag, donderdag en vrijdag geopend van 8.30 

tot 18.00. Tussen 12.00 en 13.00 gesloten. 

Zaterdag geopend van 8.00 tot 13.00.  

 

Elke 1e dinsdag van de maand knippen zonder 

afspraak tussen 18.00 en 19.30! 

 

Plaatselijk Belang ‘de Vooruitgang’ 

Het bestuur vergadert maandelijks en 1 keer 

per jaar wordt een ledenvergadering 

gehouden, waarin verslag wordt gedaan van 

de activiteiten van het afgelopen jaar. 

 

Vindt u dat het belang van uw dorp, ook uw 

belang is, word dan lid. De contributie 

bedraagt slechts €7,- per jaar. U kunt zich 

opgeven bij de secretaris, via 

secretaris.pb@nieuwbalinge.eu. 
 

Strijker en Strijker  

Technische groothandel en verhuurbedrijf.   

Tel. (06) 54 36 30 15 

 

Openingstijden winkel: 

Maandag   09.00 tot 18.00 uur 

Dinsdag t/m donderdag 08.00 tot 18.00 uur 

Vrijdag                              08.00 tot 17.30 uur 

Zaterdag   08.00 tot 16.00 uur 

 

Studio Tyara  

Praktijk voor therapie, massage en 

schoonheidsverzorging. 
Netty Jager. Tel. (0528) 32 17 17 

 

Maandag: overdag en ‘s avonds 

Dinsdag: overdag en ‘s avonds 

Woensdag: overdag 

Donderdag: overdag 

Vrijdag: overdag 

Behandeling op afspraak.  

 

Volkstuinvereniging Nieuw Balinge 

Tuinhuur: €10,- per jaar voor 100m2 beste grond.  

 

Info bij de secretaris: Gert Jan Prins. Tel.: 321174.  

 

Nieuwe leden zijn altijd welkom! 

 

Anne Hekker; IJzer en metalen 

IJzer en metalen, Anne Hekker komt het 

halen! Het kan ook gebracht worden. 

Melkbussen, accu’s, fietsen, kabel, 

aanhangwagens enz. 

 

Haarweg 91, Nieuw-Balinge.  

Tel. (0528) 32 13 84 

Website Nieuw-Balinge 

www.nieuwbalinge.eu 

Ziet u info die niet juist is of mist u iets? 

Laat het de redactie weten! 
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