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

          
REDACTIE:  

 

Henk Dijkhuis 321230   
Jannie Boer 321452  
José Post 321354   

Geke Strijker 321132 
 

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

 
 Bezorging dorp: Fam. Oelen, tel: 321188 

 Bezorging bungalowpark: Heidi Koekoek, tel: 321024 
 

 

 
 

 
 

Colofon 

BELANGRIJKE PUNTEN VOOR HET INZENDEN VAN KOPIJ: 

 

*Kopij digitaal aanleveren:  IN EEN WORD-BESTAND. 

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

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

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

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

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

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

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

*Voor zakelijke advertenties bestaan vaste tarieven. 

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

 

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

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

mailto:geke.strijker@hetnet.nl


F E B R U A R I 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wethouder Emco Dolfing op bezoek bij de kleinsten van ons dorp. 

 
VAN  DE  REDACTIE  

Kontakt februari, een korte maand met 28 dagen dit jaar. Ben je op 29 februari geboren dan zul je het op 
een andere datum moeten vieren. Maar februari geeft meer, de dagen worden elke dag langer, dat is al 
duidelijk te merken. En Carnaval is in aantocht, wellicht wordt dit ook gevierd in het Dorpshuis. De scholen 
voor voortgezet onderwijs zetten hun deuren open voor ouders en kinderen om hun keuze te maken. En 
februari is ook de maand van de voorjaarsvakantie. En die titel past op dit moment prima bij de 
weersomstandigheden. Het is veel te zacht voor de tijd van het jaar, een deel van de mensen zou nog 
graag een Elfstedentocht willen, dat lijkt er niet meer in te zitten? Anderen willen zachtjes aan meer zon! 
Afwachten..... Je weet het maar nooit in ons kikkerlandje!  

 
 

Wat hebben we deze maand voor u: 
 

 De redactie start met de nieuwe rubriek: 'Hoe het vroeger was...''. Dit keer duiken we in de 
geschiedenis aangaande de fruitbomen aan de Breistroekenweg. 

 Oproep van, en een artikel over,  de Nieuw-Balinger MTB-Toertocht op 6 april, plus een flyer van 
hen over sportkleding die ze te koop hebben. De opbrengst is voor het goede doel. 

 Aankondiging en informatie aangaande de bouwkavels aan de Wolvenhaar en de Boekweitstraat. 

 Plaatselijk Belang is aanwezig met mededelingen en een oproepje  

 PSZ Duimelot zoekt vrijwillgers om op 21 maart, tijdens NL-Doet te helpen met werkzaamheden en 
vertelt ons over het voorleesontbijt. Zie ook foto hierboven. 

 Artikel en data kinderclub. 

 Natuurmonumenten is er met een mededeling over de men- en ruiterroutes in het Mantingerveld. 

 Mr Sieberingschool is aanwezig met een aantal leuke stukjes 

 Uitslag verloting Zomerfeest. 

 Tienersoos Teenspirit organiseert een filmavond en op 1 maart een disco! 
 
En nog veel meer. Veel plezier met de februariuitgave van Kontakt. 

 





Met paard (en wagen) het
Mantingerveld in?
Vraag dan de speciale pas aan voor ruiters en menners voor leden

van Natuurmonumenten. Nog geen lid? Geen probleem: meld je

aan als lid bij ons kantoor in Zuid-Drenthe.

Ruiter- en menroute Mantingerveld

Vanaf 2013 is een hele nieuwe ruiter- en

menroute in het Mantingerveld opengesteld

voor houders van de speciale pas voor ruiters en

menners. Deze ruiter- en menvergunning is

exclusief voor leden van Natuurmonumenten

en kost € 15,00 per jaar.

Wilt u een pas aanvragen of eventueel eerst

nog lid worden van Natuurmonumenten?

Neem dan contact op met ons kantoor in

Dieverbrug T (0521) 59 55 00.





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 

_________ 
 

Yannick op de mountainbike voor 
zijn goede doel, de ziekte van 
Hirschsprung!!!! 
06 April 2014 is het zover,  de 2e 
mountainbike toertocht door ons 
mooie dorp Nieuw Balinge. En dit alles voor het 
goede doel: de Ziekte van Hirschsprung. 
Na een succesvolle 1e toertocht waar we maar 
liefst 400 deelnemers hebben mogen 
verwelkomen, zijn we vrijwel meteen begonnen 
met meer bestuursleden te Zoeken, hier zijn we 
gelukkig in geslaagd en wij kunnen Marc van der 
Werf en Bennie Slomp verwelkomen binnen ons 
bestuur. 
We zijn momenteel al druk bezig met de 
voorbereidingen voor onze 2e toertocht.  
We hebben inmiddels een hoofdsponsor 
gevonden in QC Kozijn en terrasover-kappingen. 
Hier zijn we zeer blij mee. 
Ook dit jaar worden de afstanden 30, 50 en 70 
kilometer rondom Nieuw Balinge gefietst met als 
start en finish bij het dorpshuis. (zie poster in 
bijlage). Ook dit jaar steunen we ons goede doel 
de ziekte van Hirschsprung weer, we zijn samen 
met sponsor Bioracer onze fietskleding aan het 
bedenken. En hopen straks dat we kunnen 
schitteren in ons nieuwe tenue. Yannick Wind 
(hirschsprungpatiënt) fietst dit jaar ook mee!! En 
wel  in zijn eigen teamkleding. Vorig jaar konden 
we de vereniging van Hirschsprung een bedrag 
van 2000,- overhandigen. Maar hopen dat we dit 
jaar toch een nog mooier bedrag binnen halen 
voor dit goede doel. Dus twijfel niet en laat uw 
passie voor fietsen zien, door ons te helpen een 
mooi bedrag bij elkaar te fietsen en dit alles voor 
de ziekte van hirschsprung!!!  
Geen passie voor fietsen?! Maar toch een 
steentje bij willen dragen?! Dat kan!!!! 
 Bankrekeningnummer: 1780 97 500 
IBANnummer: NL37 RABO 0178 0975 00 t.n.v 
stichting voor het goede doel te Nieuw Balinge 
Voor meer informatie: 
* Mtbtoertocht:    
 www.mtbtoertocht.nl (vernieuwde site) 
* Vereniging van Hirschsprung:  
 www.hirschsprung.nl 
* stichting Nieuw Balinge voor het goede doel:
 www.stichtingvoorhetgoededoel.nl 
Voor vragen kunt u ons ook bellen of mailen: 
0528-321656 of angelique@mtbtoertocht.nl 
Sportieve groeten namens het mtb bestuur 
Martin, Raymond, Bennie, Marc en Angelique 

http://www.mtbtoertocht.nl/
http://www.hirschsprung.nl/
http://www.stichtingvoorhetgoededoel.nl/








Tienersoos Teenspirit 
 
Februari  Bar   Ouders 
 
1-feb  Maureen - Bart Inge Brinksma     
8-feb  Dicht     
15-feb  Jennifer - Jorn  Petra Kats     
22-feb  Dicht     
1-mrt  Disco in de ronde zaal   
 
 

15 februari  Filmavond met limo en popcorn en de 
leuke film 
 

Entree € 1,50 
     
 
 
 
 
 
 
 

1 maart 2014 
 

Disco in de ronde zaal. 
Voor alle tieners uit Nieuw-Balinge en omstreken  

(t/m 15 jaar). 
 

Teenspirit heeft de tienersoos Broekzzz uit de 
Broekstreek en de tienersoos uit Witteveen 

uitgenodigd om los te gaan op de disco. 
 

Entree € 4,--  inclusief 1 consumptie. 





 
 

Winterbloemen op de ruit 
dat wonder – lang geleden – 

 

winter ‘s morgens in de zon 
de wereld rijp – betoverd 

 

winter – ’t voelt anders buiten 
’t prikt en ruikt naar sneeuw 

 

winter op het gladde water 
bevroren kleuren glanzen 

 

winter – sneeuwstorm op de hei 
verblind – met stijve wangen 

 

winterhemel in de nacht 
sterren ijzig, helder 

 

winter – guur en stil en koud 
winterdagen gloren goud 

 
 

Alexandra van’t Veer 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ledenwerving Plaatselijk Belang. 
We hebben het ledenbestand van onze 
vereniging eens onder de loep genomen. Van de 
425 adressen in en rond Nieuw Balinge, die ons 
dorpsblad Kontakt ontvangen, zijn er een groot 
aantal lid van Plaatselijk Belang. Er zijn ook een 
aantal adressen die nog geen lid zijn. We zijn 
voornemens op deze adressen een brief te 
bezorgen met het verzoek om lid te worden. 
 

Infoboekje 
In opdracht van Plaatselijk Belang is er een nieuw 
infoboekje van Nieuw Balinge gemaakt. Iedereen 
die Kontakt ontvangt zal ook een infoboekje 
ontvangen. 
 
 
Urnenheuvel of strooiveld 
We hebben tot nu toe nog maar een enkele 
aanmeldingen van mensen die aangeven dat zij in 
de toekomst eventueel gebruik zouden willen 
maken van een urnenheuvel of strooiveld. U kunt 
dit doen door een mail te sturen naar 
gertslomp@hotmail.com  Het verplicht u 
uiteraard tot niets. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Plaatselijk Belang Nieuw Balinge 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

ZOMERFEEST NIEUW – BALINGE 
BEDANKT VRIJWILLIGERS! 

 
Toch nog maar weer eens benadrukken hoe trots 
we zijn op de VRIJWILLIGERS die ieder jaar maar 

weer, bereidt zijn mee te helpen met de verloting 
en de lijst collecte voor het Zomerfeest. 

We kunnen niet zonder jullie, zoiets moet 
gezamenlijk opgepakt worden anders is het niet 

te doen. 
We hadden nu een paar Dames extra en dan kun 
je de routes wat korter maken en loopt het voor 

iedereen lekker in een redelijk tijdbestek. 
Valt op dat veel mensen als het donker is de deur 
niet meer open doen, heel begrijpelijk! Gelukkig 

is de lijstcollecte in de zomer dan is het een 
aantal uren langer licht. 

Dames bedankt,  PETJE AF! 
We hopen voor de lijscollecte weer op jullie te 

kunnen rekenen. 
 

St. Zomerfeest 

mailto:gertslomp@hotmail.com




 
 

Activiteitenkalender Nw-Balinge 2014 

   

FEBRUARI 
 
07-02: klaverjassen ijsbaankantine 
15-02: Filmavond tienersoos 
15-02: Dansavond in de Heugte 
19-02: Kinderclub 
21-02: klaverjassen ijsbaankantine 
22-02: Bingo in de Heugte 
 

MAART 
 
01-03: Tienerdisco ronde zaal in de Heugte 
07-03:  klaverjassen ijsbaankantine 
08-03: Oud papier  
15-03: Dansavond in de Heugte 
19-03: Kinderclub 
21-03: klaverjassen ijsbaankantine 

 

APRIL 
 
06-04: Nw.Balinger MTB Toertocht 
 Start 09.00 uur bij de Heugte 
15-04: Kinderclub 
19-04: paaseieren zoeken bij ijsbaan.  
            Org: ijsvereniging. 
 

 

  
 
 

Nog te bestellen: 
 
Het boek:  
 
“Op de rand  
        van veen  
             en zand” 
 

                                                          
                                                     € 10,=  
 
Verkrijgbaar bij Geke Strijker,  
Meeuwenweg 21a, 
321132, of 06 - 22 21 16 44. 
 
(tevens is het boek verkrijgbaar bij kapsalon Priscilla) 

 

 
 
 
 

Gebeurtenissen op school. 
Vanaf de Kerstvakantie zijn alle groepen 
verschillende Cito-toetsen afgenomen. Alleen 
groep 8 heeft nog hun cito-eindtoets nog voor de 
boeg. 
  
Prentenboek 'Ga je mee, kleine beer'. 
In groep 1-2 zijn we bezig geweest met het 
prentenboek 'Ga je mee, kleine beer'.  De 
kinderen hebben allemaal een boek 
meegekregen naar huis, om daar lekker in te 
lezen (en voorgelezen worden). Op school 
hebben we er ook de nodige aandacht 
aangegeven. 
  
Nationaal voorleesontbijt. 
In aanloop naar het Nationaal Voorleesontbijt 
(voor de peuters en kleuters) zijn we op 
woensdag 29 januari naar een voorstelling 
geweest, in de bibliotheek van Westerbork. Deze 
werd gegeven door de Muzetuin uit Beilen. 
Voor een verslag van het Nationaal 
Voorleesontbijt, zie elders in Kontakt. 
  
Oma's kastje. 
In de klas hebben we momenteel een oud kastje 
staan, van oma Antje (Kunst en Cultuur). Oma 
Antje heeft in haar kastje allemaal dingen gestopt 
van vroeger. En daar mogen de kinderen lekker 
mee spelen. De aankleedpop is favoriet. Maar 
ook de oude autootjes en de boekjes van vroeger. 
Oma Antje heeft een heleboel verteld over 
vroeger, toen zij bij ons in de klas op bezoek was. 
Ook een paar kinderen hebben foto's van vroeger 
meegenomen naar school, van hun familie. 
Juf Miranda heeft dia's laten zien, over haar jeugd 
en familie. Dat was interessant, vooral om dat er 
een ouderwetse diaprojector werd gebruikt. Bij 
veel kinderen een onbekend apparaat. 
  
Project 'Samen beter lezen', groep 3 t/m 8. 
Voor de groepen 3 t/m 5 is het project 'Samen 
beter lezen' weer gestart. De bedoeling is dat de 
kinderen thuis veel leeskilometers te laten 
maken, samen met de ouders. Aan het einde van 
deze periode, worden deze kilometers uiteraard 
gevierd op school. 





inderlub    

 Nieuw-Balinge 
 

 
De 1e bijeenkomst  in 2014 op woensdag 15 
januari was een groot succes 
Ca 35 kinderen hebben een leuke middag 
gehad met het maken van een tak met 
daaraan een vetbol en pinda’s voor de vogels 
die in de tuin opgehangen kan worden . 
 
De volgende kinderclub wordt gehouden op 
woensdagmiddag 19 februari 2014. 
Het Thema is CARNAVAL 
We zouden het erg leuk vinden als de 
kinderen verkleed willen komen. 
Er zijn leuke prijsjes te winnen voor degene 
die het leukst verkleed is , maar ook voor de 
winnaars van de spelletjes die gespeeld  gaan 
worden. 
Het deelname bedrag is € 1,50 per kind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mocht u zelf als ouder ook een keer mee 
willen helpen op een middag van de 
kinderclub  en net als de kinderen een leuke 
middag hebben, meld u aan bij Margot 
Smeenge mjk01@ziggo.nl.  
Verder zijn we ook nog op zoek naar mensen 
die het bestuur willen komen versterken. Niet 
alleen ouders, maar mensen zonder kinderen 
of opa’s en oma’s zijn welkom. 
 
Het bestuur van de kinderclub 
 
Anneke Oelen, 
Martha Prins 
Margot Smeenge 
Kim Wielink 
Laura Wielink 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Data komende kinderclub middagen: 
 
 

- 19 februari  

- 19 maart 

- 15 april 

 

mailto:mjk01@ziggo.nl




 

 

 

 

 

Vrijwilligers gezocht: 

Onze peuterspeelzaal heeft zich 

ingeschreven voor NL Doet dit zal zijn 

op vrijdag 21 maart en zaterdag 22 

maart van dit jaar. 

Nou zijn wij op zoek naar vrijwilligers 

die ons willen helpen om de peuters van 

het dorp een mooi speelplein te geven. 

We zouden dan vrijdag 21 maart rond 

11.30u  

s’ morgens het speelplein leeg willen 

halen. 

En zaterdag 22 maart de hele dag 

(vanaf 8.00uur,  beginnend met een 

kopje koffie) om een mooi speelplein te 

realiseren. 

Vrijwilligers kunnen contact opnemen 

met Marian Dijkstra, via email op 

moldenkamp@live.nl of bellen naar 

0528354877 

We hopen op veel vrijwilligers en een 

zeer gezellige dag. 

 
 

 

 

Krrrr….okodil voorleesontbijt 
 

Op 31 januari hadden wij van thuishuis 

Vlinder , psz Duimelot en groep 1 en 2 van 

de Sieberingschool een voorleesontbijt. 

De mannenkookgroep van De Heugte had een 

heerlijk ontbijtje voor ons gemaakt.  

 

 
 

In de speelzaal werd heerlijk gesmuld van 

appelflapjes, omeletjes en vers gebakken 

broodjes. 

Nadat onze buikjes vol waren, gingen we 

naar de klas van de kleuters. Daar las 

wethouder Emco Dolfing ons het boek 

‘krrrr…okodil’ voor. Dit boek is het 

prentenboek van het jaar en staat centraal 

tijdens de nationale voorleesdagen.  

 

 
 

Na het lezen kreeg de wethouder een mooie 

foto van ons als dank voor het voorlezen. En 

de kinderen kregen allemaal een mooie 

krokodil placemats mee naar huis.  

Dit alles werd mede mogelijk gemaakt door 

een donatie van plaatselijk belang. Iedereen 

heel erg bedankt namens de jongste nieuw-

balingers, het was een zeer geslaagde 

morgen. 

mailto:moldenkamp@live.nl






• Zaterdag 
22 februari 2014 

• Zaal open 
19.00 uur 

• Aanvang  

 

• Pakket van € 1.000 aan 
prijzen voor bingo en 

verloting 
 
 
 
 
 

• Hoofdronde t.w.v.  
€ 200 

 
 
 
 
 
• Vaste jackpot van 
€ 100, € 150 en € 300 





 
 

Hallo leden van de ijsvereniging….. 
 

Door een fout bij de bank is er per ongeluk bij een 
aantal leden te veel geld van ieder zijn 
bankrekeningnummer afgeschreven.  
Leden die met meer dan 2 personen lid zijn 
betalen dit jaar €10 euro en leden die met 1 
persoon lid zijn betalen €5 euro. 
Leden die zelf aan internet bankieren doen, 
kunnen het te veel betaalde bedrag zelf 
terugboeken. Bij leden waarbij dit is gebeurd en 
niet zelf aan internetbankieren doen zullen we 
zelf het te veel betaalde bedrag terugstorten. 
Excuses voor het ongemak. 
Namens het bestuur van de ijsvereniging. 
NL doet 
Het Oranje Fonds organiseert op 21 en 22 maart 
2014, samen met duizenden organisaties in het 
land, NLdoet; de grootste vrijwilligersactie van 
Nederland. NLdoet zet vrijwillige inzet in de 
spotlights en stimuleert iedereen om een 
dag(deel) de handen uit de mouwen te steken. 
Op 22 maart doet de ijsvereniging hier ook weer 
aan mee . De ijsvereniging heeft hiervoor een 
bijdrage van het Oranje Fonds gekregen . 
De ijsvereniging   nodigt u hierbij uit,om ons  deze 
dag te helpen met diverse  klussen. Een van de 
klussen zal zijn het betegel en van het plein bij de 
kantine. Er word voor eten en drinken gezorgd.  
De IJsvereniging heeft ook nog ingeschreven bij 
een tweetal fondsen om geld te krijgen om een 
project te financieren. Het gaat hierbij om de 
aanschaf van een nieuwe pomp met toebehoren 
en het duurzamer gebruik van energie.  
50 jarig bestaan IJsvereniging 
Dit jaar bestaat de ijsvereniging 50 jaar  De 
ijsvereniging  wil graag  een beroep op u doen  
om te kijken of u  foto’s  of andere voorwerpen 
voor ons heeft die we voor een tentoonstelling 
kunnen gebruiken  deze kunt nadien weer terug 
krijgen. 
Paas verloting 
In week 12 en 13 komen we bij u aan de deur om 
loten te verkopen voor de jaarlijkse verloting, 
Er veel leuke prijsjes te winnen. De  trekking is op 
19 april na het paaseieren zoeken. 
 
Schaatsen 

In het verleden ging de ijsvereniging  als er dat 
seizoen  geen natuurijs was, met de leden naar de 
kunstijsbaan in Assen om te gaan schaatsen . 
Helaas is dit niet meer te realiseren door de hoge 
kosten van deze activiteit.  
Klaverjassen 
Dit seizoen worden de klaverjasavonden op de 
volgende data gehouden: vrijdag  7 en 21 februari 
en vrijdag 7 en 21 maart 
De uitslagen zijn  terug te vinden op de site van 
de ijsvereniging. Voor vragen of informatie of 
voor het aan en af melden van leden kunt u 
contact opnemen via onderstaand email adres of 
met een van de bestuursleden 
Namens het bestuur van de ijsvereniging, 
 e-mail: ijsverenigingnieuwbalinge @hotmail.com 
 

 
 

UITSLAG VERLOTING 
ZOMERFEEST! 

 
1 ste prijs € 75,- M,van de Woude 

2de prijs € 50,=  Spithorst 

3de prijs  € 25,=  Kroezen  

 

Kruimelvlaai Hilberink 

Kersenvlaai  Meems 

Abrikozenvlaai  Koekoek 

Notentaartje  P.Kamphuis 

Duvel + glas  Kroezen 

Zuidlaarderbol  Profijt 

Zuidlaarderbol  Jagt 

Appeltaartje  Dijkhuis 

Appeltaartje  K. Oelen 

Appeltaartje  T.Jagt 

Suikerbrood  Oving 

Suikerbrood Vreman 

Belg Pralines  Sluier 

Belg Pralines  Harm 321525 

Zeevruchten  Jager 

Zee vruchten D.Mulderij. 

Prijswinnaars allemaal GEFELICITEERD! 

Iedereen Dank voor het kopen van de loten! 

De loten zijn getrokken door Angela, Janita en 

Cynthia onder toeziend oog van de  

Stichtingsleden. 





Uitgifte kavels  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gemeentelijke website 
Onlangs is de website anders ingericht. Daarom volgt hier onder een korte toelichting over hoe de 
algemene informatie over de bouwkavels en het reserveringsformulier is te vinden. 
Door op het woord bouwkavel te zoeken op onze site komen geïnteresseerden terecht bij de juiste 
informatie. Dan is rechts op het beeldscherm een overzicht met veelgestelde vragen. Door te kiezen 
voor “hoe kan ik mij aanmelden om een kavel te kopen?” komt de gegadigde terecht in een scherm 
waar de link “reserveringsformulier woningbouwkavel” staat. Door dit aan te klikken, in te vullen en 
te versturen kan de belangstelling voor een kavel kenbaar worden gemaakt. 
Met vriendelijke groet, Astrid Karsten, beleidsmedewerker grondzaken, Gemeente Midden-Drenthe, 
Afdeling Bouwen & Wonen, Team Ruimtelijk Beleid, t: (0593) 53 93 06,  i: www.middendrenthe.nl  

http://www.middendrenthe.nl/




 

Fruitbomen Breistroekenweg 

Zoals we bijna allemaal vast nog wel weten, zijn eind 2007 langs de Breistroekenweg, perenbomen geplant 

door de kinderen van de 

beide basisscholen van 

Nieuw-Balinge. Het gaat 

hier o.a. om de 

stoofpeer ‘Gieser 

Wildeman’. Dit ras staat 

bekend om zijn 

wisselende 

opbrengsten, het kan dan ook zomaar zijn dat ze het ene jaar veel peren dragen en het jaar daarop bijna 

niet. Dit ras kan zichzelf bestuiven en gedegen onderhoud is erg belangrijk. Elk voorjaar zullen ze 

overweldigend bloeien, zonder dat de vruchtzetting met de sterke bloei in overeenstemming is. Wat de 

jaarlijkse peeropbrengst betreft gaf Plaatselijk Belang in Kontakt van 

oktober 2013 het volgende hierover aan: Iedereen die deze voor 

eigen consumptie wil gebruiken, mag hier wat afhalen, mits dit op 

een normale manier gebeurt. Dus niet met ladders of trappen de 

bomen beklimmen. Gewoon met een lange stok wat van de boom 

schudden. Niet voor de handel, maar voor eigen gebruik in normale 

porties. 

 

Over een tijdje is het  alweer zover en zal de 

Breistroekenweg rijkelijk versierd zijn door de bloesem 

van de dertig fruitbomen die destijds geplant zijn door de 

kinderen. 

Maar… hiermee  kunnen we tevens zeggen dat dit gebied 

in 2007, in ere hersteld is. Want wat waarschijnlijk velen, 

en vooral de jongeren onder ons, niet weten is dat voor 

een jaartje of 60-70 terug, langs de Breistroekenweg (het 

gebied tussen de Breistroekenweg en wat nu Vosseveen 

is) ook fruitbomen stonden. Op de foto hiernaast is dat 

goed te zien. Hierop staat Woltertje Post (later Slomp) – 

Stoffers (in de volksmond ‘olde Woltertie’), die woonde 

aan de Breistroekenweg 5. Later bewoond door Cornelis 

en Wouw Wielink. 

Op de achtergrond op deze foto is het huis te zien van 

Wilco en Dientje Dijkhuis aan de Haarweg, nu bewoond 

door hun zoon Geert. Woltertje staat hier dus met haar 

gezicht naar haar woning gekeerd en poseert ze voor de 

fotograaf die, naar nu blijkt, destijds óók deze ‘fruithof’ 

voor ons prachtig heeft vereeuwigd! 





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

 
Preekrooster 2013 Herv. Kerk te Nw-Balinge 
09-02:  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 
23-02: 10.00 u. ds. M.Noorderijk 
 15.00 u. ds. G.Herwig (Nunspeet) 
02-03: 10.00 u. kand. J.A.A.Geerts (Heiligerlee) 
 15.00 u. ds. J.M.Viergever (Onstwedde) 
09-03: 10.00 u. ds. H.Born (Rouveen) 
 15.00 u. ds. M.Noorderijk 
12.03: biddag 
 14.00 u. ds. M.Noorderijk 
 19.30 u. ds.H.A.v.d.Pol (Wierden) 
 
wijzigingen voorbehouden 
Iedere zondagmorgen is er oppas voor de kleintjes in de 
consistorie bij de kerk. 

 
Preekrooster 2013  Chr.Geref.Kerk  Nw-Balinge 
09-02: 09.30 + 14.30 u. ds. A.K. Wallet 
16-02: 09.30 + 14.30 u. ds. H. Rietveld 
23-02: 09.30 u.:  VHA 
 Ds. J.W.Schoonderwoerd 
 14.30 u.:  Ds. J.W.Schoonderwoerd 
02-03: 09.30 u.:  HA 
            Ds. D.J.T. Hoogenboom 
 14.30 u.: Ds. D.J.T.Hoogenboom 
09-03: 09.30 + 14.30 u. Ds. A.v.d.Weerd 
12-03: 14.00 + 19.30 u. biddag 

Ds. D.J.van Vuuren 
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 (08.30-16.30 uur)    
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 8 maart 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 
…………………………………………………… 
 
 
 

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/


Ophaalschema containers  - iedere woensdag: 
12-02: GROEN 19-02: GRIJS 
26-02: GROEN 05-03: GRIJS 
12-03: GROEN 19-03: GRIJS 
Ophalen grof vuil of container stuk? Bel met: 
gemeente  Midden Drenthe: 0593-539222   
Brengen grof vuil kan naar: 
Milieustraat Beilen, Eursing 2a 
ma. gesloten, di./vr. 8.00 – 12.00/13.00 – 15.00, 
wo./do. 12.30 – 15.00, za. 08.00 – 12.00 
Hingstman Recycling W’bork, de Noesten 82 
Werkdagen 13.00 – 17.00, za. 09.00 – 14.00 
Tel.: 0593-331919 
Zie ook: www.middendrenthe.nl  afvalwijzer 
 

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

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

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

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

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

  

DEL ( draagt elkanders lasten)  

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

…………………………………………………… 
Thuishuis ‘Vlinder’ 
Petra Kamphuis, Schepersweg 1, 7938 RA, 
Nw-Balinge, tel: 0528-321099 
Open van maandag t/m donderdag van: 
07.30u.  -  18.00u. 
Website: www.thuishuis.info 

 

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/


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 
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” 
……………………………………………………… 
 

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


Jeugd en Tienersoos 
Vrijdagavond: jeugdsoos (va. 16 jaar en ouder) 
                         vanaf: 21.00u. tot 24.00 0u. 
Zaterdagavond: tienersoos (va Basisschool tot  
                         16 jaar) 
                         vanaf: 20.00u. tot 23.00u.  
                        er wordt géén alcohol geschonken!! 
 

Openingstijden van de winkels etc. 
 
Kapsalon Priscilla 
Tel: 0528-321644 
Dins-, donder- en vrijdag van: 8.30 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 
 

http://www.qbuzz.nl/
http://www.9292.nl/
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