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Februari 2022    54ste JAARGANG, NR. 2 
 

Colofon 
 
Redactie   

Chantal van Aalderen        (06) 44 38 50 39 
Lisanne de Buck               (06) 10 75 60 88 
Geertje Oelen                   (06) 12 08 97 82 

Karin Gils                         (06) 30 68 49 46 

 
Kopijadres 
E-mailadres  : redactiekontakt@outlook.com 

Postadres  : Verlengde Middenraai 55 
                               7938 PA Nieuw-Balinge 

 
Bezorging 

Dorp   : Familie Jager  (0528) 78 50 54 
De Breistroeken : Familie Blok   (0528) 85 02 02 
 

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  

(Verdana 11). 
✓ 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: 

 
 

 
Dat de speeltuin in de Wolvenhaar en 
Voornweg een metamorfose heeft 

ondergaan. 
 

 
Dat de Tienersoos een doorstart 
maakt. 

 
 

Nieuws vanuit de IJsvereniging en 
van IKC Mr. Siebering. 

 
 
Weer een leuk gevulde 

activiteitenkalender. 
 

 
Dat Natuurmonumenten een 
natuurbegraafplaats wil aanleggen. 

 
 

Weer een lekker recept. 
 
 

 
 

En… nog veel meer. 
 
 

Veel leesplezier! 
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Metamorfose speeltuin Voornweg/Wolvenhaar. 
Eind oktober, begin november heeft de speeltuin van de Voornweg/Wolvenhaar een ware 
metamorfose ondergaan. 
Dit was, zoals eerder verteld in een editie van kontakt vorig jaar, iets wat ook in de 

planning lag. Dankzij medewerking van de gemeente, Plaatselijk Belang en de vrijwilligers 
van de speeltuin zijn er oude toestellen verwijderd en nieuwe voor terug geplaatst.  

Het voordeel van deze toestellen is dat ze onderhoudsvriendelijker zijn en voor nieuwe 
uitdaging zorgen t.o.v. de oude.  

Middels de foto's een kleine impressie van de 

aanleg door het bedrijf Henri Vos.  
Inmiddels wordt er dagelijks al flink gebruik 

gemaakt van de speeltuin.  
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



  

Dorpsblad Kontakt 2022 3 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Mede namens alle vrijwilligers en kinderen van de speeltuin Voornweg/Wolvenhaar heel erg 
bedankt! 
 

                                            Richard van den Bosse. 
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Raadselspel 
 
Voor de maand januari hadden we een ruimtelijke inzicht puzzel. Nog best moeilijk volgens 
ons, want er kwamen van de maar 7 inzendingen ook nog 3 foute antwoorden binnen.  

Het goede antwoord is figuurtje 1. 
 

 Welke opengeklapt figuurtje kun je de kubus maken 

 
 

Uit de 4 goede antwoorden kwam 
Raymond Peters als winnaar uit de bus. 

Van harte gefeliciteerd Raymond, de 
prijs komt snel jouw kant op! 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Voor de maand februari zoeken wij het antwoord op de volgende vraag: 
Waar zijn deze logo’s van? 

 
Het antwoord op het raadsel kunt u mailen naar: redactiekontakt@outlook.com of inleveren 

op het kopij adres (Verlengde Middenraai 55 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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Tienersoos Teenspirit 

 

 

Wij als bestuur van de tienersoos Nieuw-Balinge hebben meegedaan aan het 

jongerenproject van UP2You! Dat is een groep mensen die om de 2 jaar langs dorpen in 

gemeente Midden-Drenthe gaan en kijken wat de kinderen willen om hun woonomgeving 

leuker te maken. Daarvoor kun je een bedrag winnen.  

Wij hebben een plan gemaakt om onze tienersoos op te knappen! Dit is wel nodig nu er 

een stukje van de Tienersoos af is gegaan voor de sportschool. Ook willen wij graag buiten 

een afdak maken. Helemaal een frisse start!! Nieuw bestuur…. nieuwe plannen!! 

Afgelopen week, 21 januari, was het dan zo ver! In een online meeting hebben we te horen 

gekregen dat wij een bedrag hebben gewonnen van 1000 Euro! We zijn daar super blij mee 

en hopen daarmee onze plannen waar te kunnen maken.  

Als de verbouwing klaar is willen we dit gaan vieren met een feestje!! 

Namens het bestuur van Tienersoos Teenspirit, 

Danee Slomp 
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Kinderyoga voor kinderen van 7 t/m 11 jaar 
 

Als je over kinderyoga hoort, denk je misschien aan lekker 
ontspannen. Dat is waar, maar kinderyoga is meer.  

Kinderyoga is vooral leuk om te doen omdat je met je eigen lichaam 
bezig bent.  

We maken kennis met de zonnegroet en de yogahoudingen  door 
middel van spel en verhalen.   

Naast de yoga houdingen oefenen we met ademhalings- en mindfulness oefeningen. 

Kinderyoga is nooit een wedstrijd, je mag het doen op jouw manier. 
Kinderyoga helpt je om bijvoorbeeld:        

       
    jezelf te zijn, dat je goed bent zoals je bent      
    jou zelfvertrouwen te geven       

    je spieren soepel en sterk te laten worden, je houding krachtiger te maken 
    zelfrespect te hebben en respect voor de ander       

    je rustig te leren voelen, goed te ademen  
    beter te kunnen slapen 

    stil te zijn en met aandacht te voelen en aanwezig te zijn     
             
Start: woensdag 16 februari  

Breistroeken 33 Nieuw-Balinge  
Van :15.00 – 15.50 uur  

Het lesgeld is: € 65,00 voor 8 lessen  
Minimaal 4 kinderen en maximaal 6 kinderen 
  

Voor meer informatie mail: bodyfit@live.nl – bel: 06 216 36 165 
Opgave kan t/m 14 februari 

www.yogasport-hoogeveen.nl 
    
Wees welkom bij Cisca, de kinderyoga juf   

Kidsyoga® opleiding afgerond 2016   
________________________________________________________________________ 
Vrijwillige bijdrage Kontakt  
 
Medio maart zullen onze vrijwilligers weer bij u langskomen 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 gemist hebben of geen kleingeld in huis 

hebben, 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.  

 
Onze vrijwilligers houden rekening met de 
coronamaatregelen en zullen alles op veilige 

afstand met u invullen. 

 
 

Met vriendelijke groet,  
De redactie  

 
 
 

 

mailto:bodyfit@live.nl
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Wie ben je, waar woon je en met wie? 

Hai, Ik ben Jolanda Strijker-Pruiksma, 

samen met Marco Strijker en onze twee 

kinderen Ruben en Rayen Strijker wonen wij 

aan de Verlengde Middenraai. 

Wat doe je voor (vrijwilligers-)werk, 

opleiding of voor de hobby? 

Ik werk in de ouderenzorg als verzorgende-

IG bij de Herbergier, Marco werkt als 

installatie monteur bij Van Panhuis. onze 

hobby ś zijn: klussen, wandelen en er tussen 

uit gaan met onze camper. 

Hoelang woon je al in Nieuw-Balinge? 

Wij zijn vorig jaar juli hier komen wonen, 

hiervoor hebben wij tien jaar in Wachtum 

gewoond. 

Wat vind je het mooiste aan wonen in 

Nieuw-Balinge?  

De plek waar wij wonen, een landelijke 

omgeving. het bos zit mooi in de buurt. 

Daarnaast vinden wij het mooi dat de 

school, bso en kinderopvang bij elkaar 

zitten. 

Wat is er minder fijn of wat mis je op 

het dorp? 

Niks, wij zij inmiddels gewend dat we de 

supermarkten niet om de hoek hebben. 

Lees je Kontakt altijd? Zo ja online of 

het krantje?  

Ja, ik lees altijd het krantje. 

Wat maakt jou blij? 

Wat niet? De kinderen, de natuur.. veel 

eigenlijk wel. 

Wat maakt jou boos? 

Op dit moment niks. 

Heb jij een bucketlist, wat wil je nog 

heel graag doen? 

Uiteraard, eerst willen we graag de woning 

klaar hebben, wat er daarna volgt zien we 

dan wel weer..  

 
In deze vaste rubriek komen wij 

in contact met een dorpsgenoot.  
Deze maand komen wij in contact 
met Jolanda Strijker-Pruiksma 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

In ‘Kontakt’ met…  
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Ligt jouw toekomst ook in Nieuw-Balinge? 

Ik denk zeker dat we op deze plek ons geluk hebben gevonden, we maken het huis 

levensloopbestendig. 

                                                            

 
 

Jolanda bedankt voor je openheid!  
Volgende maand komen wij weer in Kontakt met een nieuw dorpsgenoot. 
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Prijsveranderingen per 1 januari 2022 

 
Op 25 oktober heeft het Dagelijks bestuur van dorpshuis De Heugte het Stichtingsbestuur 
verzocht om akkoord te gaan met een prijsverhoging van de (alcoholische) drankjes. De 

inkoopprijzen van drankjes zijn al een aantal jaren stijgende, maar hier is nooit een 
correctie op uitgevoerd. Inmiddels zijn we genoodzaakt dit wel te doen. De verhoging gaat 

in per 1 januari 2022. 
 
De prijzen zijn als volgt: 

Koffie en thee € 1,75 
Ranja € 0,75 

Frisdrank € 2,00 
Bier van de tap € 2,25 
Bierflesje (Amstel, Radler 2% 

en Radler 0.0% € 3,00 
Apple Bandit (of aanverwant) € 3,25 

Speciaal bier (inkoopprijs maal 2) 
Wijn/port/bessen/jenever/berenburg € 2,75 

Buitenlands gedistilleerd € 3,25 

 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
 

Advertentie 
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De Blonde koe 
Hallo allemaal!  
Wij zijn Jacco en Sharon, vader en dochter 
met een grote passie voor blonde d ‘Aquitaine 

vleeskoeien. Wij fokken met onze stamboek 
koeien en verkopen het (h)eerlijke vlees.  

Een deel van onze koeien loopt in 
Rheezerveen bij Jacco op de boerderij en een 
deel van de koeien loopt in Orvelte, waar 

Sharon straks gaat wonen met haar man.  
Wij bieden elke drie maanden vleespakketten 

van 5 of 10 KG aan en het hele jaar door is er 
losse verkoop aan huis en hebben wij het 
beste barbecue vlees! Ons vlees is vacuüm 

verpakt, ideaal om in te vriezen. Het vlees is 
op afspraak af te halen in Rheezerveen of 

Aalden. Kom gerust eens langs om te kijken 
bij onze koeien, wij laten ze graag zien aan 

u/jou! 

 
Vragen of bestellingen? Wij zijn te bereiken 
via: info@deblondekoe.nl 

Jacco Zantinge 06 - 55 37 49 39 
Sharon Bouwhuis-Zantinge 06 - 39 00 00 42 
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Nieuws vanuit IKC Mr. Siebering,  
groep 3, 4 en 5  
 
Inmiddels gaan we alweer 3 weken naar school sinds 
de kerstvakantie, die ineens een week langer duurde. 
Voor de vakantie hebben we afscheid genomen van 

juf Greetje, omdat na de vakantie juf Lianne weer terug is gekomen van zwangerschaps- 
en bevallingsverlof.  

 
Deze maand willen we een beetje laten zien hoe het leren lezen tegenwoordig gaat in onze 
groep.   

In groep 3 leren we niet meer lezen met het oude leesplankje met aap-noot-mies en ook 
de versie die veel ouders van onze leerlingen nog kennen met maan-roos-vis gebruiken we 

niet meer. 
Wij werken met de methode Lijn 3. Met buslijn 3 gaan de kinderen een jaar lang op reis 
door Leesstad. De buschauffeur Ben Bus vertrekt vanaf het schoolplein en brengt de 

kinderen langs 12 haltes. Bij iedere halte maken de kinderen kennis met de letters en 
woorden rondom het thema. Bovendien ontdekken en leren ze er van alles over de wereld 

om hen heen. De letter die we leren lezen, leren we dan ook schrijven.  
Op dit moment zijn we halverwege het jaar. We hebben bijna alle letters en klanken 
geleerd. Deze kun je zien op dit bord hieronder.  

 

 
 

 We leren deze letters en klanken stuk voor stuk door middel van een filmpje met een 

daarbij horende wandkaart. Die kaarten zien er zo uit. Ernaast ziet u de volgorde waarop 

we de letters en klanken leren.   

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Op IKC-meester Siebering werken we echter op een speciale manier. De kinderen van 
groep 2 beginnen namelijk al op een heel rustig tempo met het leren van de letters en 

klanken van de eerste twee thema’s.  
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Dit vinden zij ontzettend leuk om te doen en het geeft de kinderen de ruimte om aan het 
begin van groep 3 nog even wat vaker terug te gaan naar die vertrouwde kleuterklas om 

nog even lekker te spelen. Dit doen wij nu al een aantal jaar en dat bevalt ons ontzettend 
goed.  

 
Wordt er dan in groep 4 en 5 helemaal geen les meer gegeven in lezen?  

Zeker wel! Voor het technisch lezen gebruiken we de methode Estafette. Bij deze methode 
krijgen de kinderen instructie in groepjes op hun eigen niveau. Het ene kind leert nu 
eenmaal vlotter lezen dan het andere kind, dat is helemaal prima!  

Voor begrijpend lezen gebruiken we Tekstverwerken en soms ook andere teksten en 
leesvormen.  

 
Daarnaast beginnen we elke dag 
met 15 minuten stillezen; meestal 

zittend aan je eigen tafel maar 
heel soms lezen we ook “op een 

lekker plekje”. Dan mag iedereen 
zelf weten hoe of waar je leest, of 
dat nou in de vensterbank, onder 

de tafel of op de bureaustoel van 
juf is.  

 
Ook doen we in de klas (en op het 
plein) 

vaak spelletjes waarbij je ook 
moet lezen.  

 
 
 

 
In de vakanties doen we vaak een leesbingo. Daar staan dan opdrachten op als “Lees 10 

minuten met een zaklamp” of “Lees voor aan je knuffels”.  Af en toe krijgen de juffen dan 
via de telefoon een foto van lezende kinderen en daar worden we heel blij van!  
 

 
 

 
Van de Ouderraad hebben alle kinderen voor de 

kerstvakantie een boek gekregen. Dit is ontzettend goed ontvangen en wij willen de 
Ouderraad daar dan ook hartelijk voor bedanken! 
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Nieuws van de IJsvereniging 

 
Het is alweer enige tijd geleden dat wij iets van ons hebben 
laten horen, wij hebben echter niet stil gezeten. Door de 

coronamaatregelen kon de jaarvergadering in november helaas 
geen doorgang vinden, kon het klaverjassen niet door gaan en 

zijn er meerdere dingen afgezegd. Bij komende versoepelingen 
zijn er mogelijk weer dingen die weer in gang gezet kunnen 
worden. 

 
DOEK: 

Wij hebben voor de verbouwing van het dak van de kantine , meegedaan aan het project 
DOEK van de gemeente Midden-Drenthe. Voor die aanvraag moesten wij een filmpje 
maken en daarin uitleggen wat wij precies van plan waren. Zaterdag 22 januari was de 

prijsuitreiking van het project, en wij hebben € 5000,- mogen ontvangen uit het project. 
Een mooi bedrag om mee te starten, het totale bedrag wat wij hiervoor nodig zijn is echter 

fors hoger. Wij zullen hiervoor nog enige doelen aanschrijven en hopen nog enige financiële 
ondersteuning te kunnen krijgen. 

 
Ervan uitgaande dat dit gaat lukken, zijn wij voor de verbouwing vrijwilligers nodig die de 
vereniging een warm hart toedragen en ons willen helpen met de verbouwing. 

Diegenen die bereid zijn hier een deel vrij tijd in te willen steken, kunnen zich opgeven bij 
Petra van der Weide (0625229566) of bij Roelof Bisschop (0650746052) 

Belangrijkste onderdeel bij de start van de werkzaamheden is het verwijderen van het 
oude dak, hier zal het nodige sloopwerk voor moeten gebeuren. Zodra de werkzaamheden 
van start gaan (ergens in juni) zullen wij dit laten weten via Kontakt en via de website. 

 
Contributie: 

Binnenkort zal de contributie van de ijsvereniging weer worden afgeschreven van uw 
rekening. Van diegenen waar dit nog niet gelukt is, krijgen deze nogmaals een verzoek tot 
betaling. Mocht er iets mis zijn gegaan met uw betaling, kunt u dit melden aan een van de 

bestuursleden of via ijsverenigingnieuwbalinge@gmail.com  
 

Jaarvergadering 
Door de versoepelingen in de coronamaatregelen is het mogelijk om alsnog de 
jaarvergadering te gaan houden. Wij hebben het voornemen om deze jaarvergadering te 

gaan houden op  donderdag 23 februari 2022 om 20:00 uur in de kantine van de ijsbaan.  
De notulen van de laatstgehouden jaarvergadering zullen nogmaals worden geplaatst in 

het Kontakt, het financiële verslag en de begroting 2022 wordt uitgereikt op de 
vergadering. 
 

Klaverjassen: 
Ook kan het klaverjassen weer doorgang vinden door de versoepelingen en wij zullen dus 

de eerste komende vrijdag weer van start gaan met deze competitie. Eenieder is welkom 
op deze avonden zowel aspirant als geoefende speler, zowel dames en heren. 
Door coronamaatregelen is het wel toegestaan maar moet de activiteit om 22:00 uur 

worden afgesloten. 
 

Verhuur gebouw: 
De verhuur van het gebouw wordt ook weer mogelijk, diegenen die iets willen organiseren 
kunnen hiervoor contact opnemen met 0650746052 om de data vast te leggen voor 

activiteiten. Door coronamaatregelen is het wel toegestaan maar moet de activiteit om 
22:00 uur worden afgesloten. 
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Pasen: 
Verder zijn we bezig met de voorbereidingen voor Pasen en zullen het traditionele eieren 

zoeken weer gaan organiseren voor de jeugd. De activiteit zal plaats vinden op zaterdag 16 
april om 10:00 uur bij de ijsbaan, indien de Coronamaatregelen dit toelaten. 

Tevens zal er weer een verloting worden gehouden om diverse activiteiten te financieren. 
Hiervoor zullen weer een aantal vrijwilligers bij u aan de deur komen voor de verkoop van 

de loten. De lotenverkoop zal omstreeks week 12-13-14 plaatsvinden. 
 
Wel dient men er rekening mee te moeten houden dat de op het moment geldende 

Coronamaatregelen in acht genomen dienen te worden bij georganiseerde activiteiten!!!!! 
 

Met vriendelijke groeten, 
Namens het bestuur van IJsvereniging Nieuw-Balinge 
i.o. Roelof Bisschop 

 
Tel. 0650746052 
E-mail: ijsverenigingnieuwbalinge@gmail.com 

___________________________________________________________ 

Ledenvergadering 2021 IJsvereniging Nieuw Balinge 
 
Geachte leden, 

 
Hierbij nodigen wij u uit voor de jaarlijkse ledenvergadering van de IJsvereniging Nieuw-
Balinge, op woensdag 23 februari 2022 a.s., aanvang 20.00 uur in de kantine aan de 
Mantingerweg 48. 

 
Het financiële jaarverslag zal op de jaarvergadering worden verstrekt. 
De notulen van de vorige jaarvergadering worden vermeld in het Kontakt. 

 
- Opening door de voorzitter 
- Mededelingen 

- Notulen vorige jaarvergadering 26-11-2019 
- Jaarverslag secretaris 
- Jaarverslag penningmeester 

- Verslag kascommissie Aaldert Span, Ton Moret res. Jan Smeenge 
- Benoeming kascommissie Ton Moret, Jan Smeenge, Res. ???????? 

- Verkiezing bestuur 
   Aftredend en herkiesbaar Marleen Pol en Jan Sikkkinga 
   Het bestuur zoekt naar mensen die bereid zijn om plaats te nemen in het bestuur. 

 
- Pauze 

 
- Corona en invloed op de ijsbaan 

- Investeringen (maaier/veger, 
- Begroting 2021/2022 

- Contributie verhoging 
- Rondvraag 
- Sluiting 
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Notulen van de ledenvergadering IJsvereniging Nieuw-Balinge 26-11-2019.     
 

Aanwezig:  
Bestuur: Roelof Bisschop, Petra van der Weide, Jan Sikkinga, Marleen Pol, Jan Gosink 

Leden: Dieneke Kats, Aaldert Span, Jan Smeenge. 
 

Opening: 
De voorzitter Petra van der Weide opent de vergadering om 20:15 uur en heet eenieder 
welkom op de vergadering. 

 
Mededelingen: 

Er is een mededeling vanuit Dorpshuis “De Heugte” gekomen dat het huidige bestuur per 1 
januari hun taken neerleggen en er een nieuw bestuur gevormd moet worden. 
 

Notulen vorige vergadering: 
De notulen van de jaarvergadering van 20-11-2018 zijn afgedrukt in Kontakt en op de 

vergadering doorgenomen. De oorzaak van de stank in de wc’s wordt veroorzaak door de 
schrobputjes, deze drogen op en hierdoor werkt het waterslot niet meer. Om het probleem 
op te lossen moet er regelmatig wat water in de schrobputjes gegoten worden.  De notulen 

worden door de vergadering goed gekeurd en door de secretaris en de voorzitter 
ondertekend. 

 
Jaarverslag secretaris: 
Het jaarverslag wordt voorgelezen door de secretaris Roelof Bisschop. 

Hier zijn geen op of aanmerkingen en de voorzitter dankt de secretaris voor het verslag. 
 

Jaarverslag Penningmeester: 
Het jaarverslag loopt van 15 november 2018 tot 15 november 2019. 
Penningmeester Jan Gosink legt naar aanleiding van een aantal vragen door leden, enkele 

zaken in het jaarverslag uit zodat het duidelijk is voor de aanwezigen. We lopen € 2700,- 
negatief, echter nog niet alle contributie is binnen bij de penningmeester. Jan Gosink moet 

nog enige informatie verwerken in de ledenlijst. De ledenlijst is dan volledig bijgewerkt en 
kan de incasso-opdracht naar de bank voor het innen van de contributie. Door de actie 
onder de leden die geen automatische incasso hadden is nu het overgrote deel van de 

leden hiertoe overgestapt en kan de contributie via de bank geïnd worden.  
 

 
Er zal nog een actie volgen om meer leden te werven onder de “nieuwkomers” op het dorp 
en onder mensen die nog geen lid zijn. 

De klootschieters hebben hun activiteiten stopgezet en hierdoor loopt de ijsvereniging een 
bedrag van  ca.€ 1700,- mis. 

Jan Gosink geeft ook uitleg over de begroting voor 2019-2020 waarbij een post is 
opgenomen voor het herstel van het dak van ca. € 7000 euro. Het dak lekt op meerdere 

plaatsen bij stevige regenbuien. In het verleden zijn er etherniet platen over het oude dak 
geplaatst en is het oude dak niet verwijderd. Het plan is nu het gehele dak te verwijderen 
en een nieuw dak te plaatsen waarbij de nokhoogte omhooggehaald wordt en de dakhelling 

steiler gemaakt zal worden. Verder zal er in de voorgevel thermopane geplaatst worden om 
de energiekosten omlaag te brengen, hiervan zijn de kosten ca. € 700.- € 800,-. 

De begroting voor 2020 wordt door de vergadering goed gekeurd. 
 
Verslag kascommissie:  

De kascommissie Dieneke Kats en Aaldert Span waren tevreden over de financiën. Alles is 
gecontroleerd en er zijn geen onvolmaaktheden gevonden. Bij nacalculatie bleek er zelfs € 

9,- positief saldo in de kas aanwezig te zijn. De commissie adviseert dan ook de 
vergadering om het bestuur decharge te verlenen. De vergadering gaat hierin mee en 
verleend decharge aan het bestuur. 
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Benoeming kascommissie: 

Dieneke Kats is aftredend,  Aaldert Span en Ton Moret doen de kascontrole voor 2020. Jan 
Smeenge wordt reserve kascontrole lid. 

 
Verkiezing bestuur: 

Petra van der Weide en Jan Gosink zijn aftredend en herkiesbaar. Beide worden voor de 
komende periode herkozen. 
Doordat het bestuur nu erg klein wordt, gaat men op zoek naar nieuwe bestuursleden. 

 
Mogelijkheden verplaatsing ijsbaan: 

Er is over de verplaatsing van de ijsbaan meerdere malen gesproken. Echter er is nu een 
reële mogelijkheid ontstaan. De gronden die liggen aan de  Verlengde Middenraai  zijn van 
Prolander. Daar zit een bufferzone bij van grasland. Dit loopt vanaf de Verlengde 

Middenraai tot aan de Robertusweg en grenst aan het bosje wat er nu staat. Dit stuk 
grasland is voldoen om een ijsbaan op te realiseren. In gesprekken met Prolander is 

gebleken dat er van hun kant geen financiële hulp te verwachten is bij een verplaatsing 
waardoor het moeilijk zal worden om het begrootte bedrag van ca.€ 30.000,- bij elkaar te 
krijgen wat nodig is.  

 
Er was hoop dat de jaarvergadering enige duidelijkheid zou verschaffen naar de mening 

van de leden over dit item, hiervoor waren er te weinig leden op de vergadering aanwezig. 
Het bestuur overweegt nu een bijzondere ledenvergadering uit te schrijven om antwoord 
op deze vraag te krijgen. 

 
Contributieverhoging: 

De contributieverhoging in 2020 wordt door de aanwezigen op de vergadering nodig 
bevonden. 
Het lidmaatschapsbedrag voor 2020/2021 wordt verhoogd en wordt dus €10,- voor een 

enkel lidmaatschap en € 20,- voor een familie lidmaatschap. 
De volgende jaarvergadering zal opnieuw bekeken worden of het nodig is om de contributie 

aan te passen. 
Er komt een vooraankondiging in Kontakt zodat de leden van de ijsvereniging ruim van 
tevoren weten wanneer het geld voor hun lidmaatmaatschap wordt afgeschreven van hun 

rekening. Zo kan niemand voor verrassingen komen te staan. 
 

Rondvraag: 
Dieneke Kats: 
Hoe kunnen vakantiegangers die op het dorp verblijven, gebruik maken van de ijsbaan? 

Antw: Voor vakantiegangers wordt er gewerkt met dagkaarten. De dagkaarten zijn 
verkrijgbaar bij  Theehuis “Bi’j oons” (Jan Slomp) aan de Verl. Middenraai. 

 
Sluiting: 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter Petra van 
der Weide de vergadering 22:00 uur en dankt een iedereen 
voor de inbreng en wenst een iedereen wel thuis. 

 
Voor akkoord Voorzitter:    Voor akkoord 

secretaris:  
Petra van der Weide                              Roelof Bisschop 
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  PRIKBORD 

Gezocht dorpsgenoten voor 

‘In Kontakt met…’ 
 

Hebben jullie ook nieuwe buren  

en wilt u ze beter leren kennen? 
Bent u zelf nieuw in het dorp, 
schroom dan niet om via ‘in 

Kontakt met..’ onze nieuwe 
dorpsgenoten beter te leren 

kennen. Mail naar 
redactiekontakt@outlook.com 

 

Verzoek 
Om het jullie en ons makkelijk te 

maken is er een verzoek voor 
diegene die maandelijks een item 
insturen: zouden jullie alvast het 

stukje willen typen in onze 
huisstijl “Verdana” en lettergrote 

11? Maken jullie er werk van 
passen wij het weer aan naar 

onze huisstijl met het gevolg dat 

het stukje er net weer anders 
uitziet dan jullie hebben 

ingeleverd. Ook graag in Word-
bestand in PDF kunnen wij niet 
werken. Scheelt een hoop werk 

en misschien teleurstelling. 

Dankjewel! 

Eieren te koop 
 

 
 

Hallo, 
Wilt u lekker een vers eitje hebben?? 

Kom dan naar Luna 

Onze eieren worden op de dag van de 
leg voorzien van de datum 

Groetjes Luna 
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Natuurmonumenten over ’natuurbegraven’ in Nieuw-Balinge 
 

Verslag van de digitale informatiebijenkomst van dinsdagavond 18 januari 2022 

Inleiding 

Natuurmonumenten is van plan om een natuurbegraafplaats voor 5.000 graven te 

ontwikkelen op de akkers en het bosgebied aan de dorpszijde van de Hullenzandweg, nabij 

het munitiedepot. 

Natuurmonumenten heeft hierover zelf al het een en ander in het vorige nummer van 

Kontakt geplaatst. 

 

In de tweede week van januari heeft Natuurmonumenten gesproken met enkele 

dorpsgenoten (waaronder ondergetekende), die zeer dicht bij de voorgenomen 

begraafplaats wonen. 

Op dinsdagavond 18 januari was er vervolgens een digitale bijeenkomst georganiseerd, 

waaraan ongeveer 50 mensen online deelnamen. 

Tijdens deze bijeenkomst presenteerde Natuurmonumenten samen met ‘Natuurbegraven 

Nederland’ de hoofdlijnen van hun plan. Zie ook de schets van het gebied op de afbeelding. 

Vervolgens was er voor de dorpsgenoten de mogelijkheid tot het stellen van schriftelijke 

vragen (via de chat-mogelijkheid).  

De volgende vragen werden door de deelnemers gesteld en beantwoord door 

Natuurmonumenten en Natuurbegraven Nederland: 

Hoe dicht komen de graven bij het dorp? Er staat niet op de plattegrond waar de 

graven precies komen. 

Niet aan de rand van het gebied. Daar is begroeiing gepland. De plekjes worden pas 

gekozen nadat bekend is hoe de natuur er uit gaat zien. 

Het terrein ligt tegen Natura 2000 gebied aan. Wordt dit Natura 2000 gebied 

zoveel mogelijk ontzien? 

De parkeerplaats komt niet op Natura 2000 gebied. De locatie is tegenover het ven op de 

akker naast de huidige jachthut. 

Komt er ook een ruiterpad of mountainbike pad over de begraafplaats? 

Nee 

Waarom valt het ven Molenplak buiten het gebied? 

Het is daar te laag voor natuurbegraven. 

Staan de grenzen van het gebied al vast? 

Het is een globale omgrenzing 

De beide vennen worden meegenomen in het inrichtingsplan van Prolander. 

Hierover informeert Prolander de inwoners van Nieuw-Balinge in februari/maart. 

Hoeveel graven komen er en hoeveel begrafenissen per jaar? 

5000 graven. 

Krijgt de begraafplaats een duidelijke poort? 

Nee.  
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Hoe vinden jullie 5000 begraafplaatsen in verhouding staan tot het aantal 

inwoners van Nieuw-Balinge? 

De begraafplaats is niet alleen voor de dorpsbewoners van Nieuw-Balinge, maar heeft een 

regionale functie (Noot: in principe kan elke Nederlander een graf kopen op deze 

begraafplaats). 

Hoe zit het met het aantal verkeersbewegingen? 

Tijdens een begrafenisceremonie is er op de parkeerplaats ruimte voor 35 auto’s. Naast de 

bezoekers van de ceremonie zijn er gemiddeld 10 bezoeken per dag. 

Op 5 minuten afstand van ons dorp is al een natuurbegraafplaats voor 5000 

graven. (Mepperdennen). Hoe zien jullie dat? 

Natuurbegraven Nederland heeft samen met Natuurmonumenten naar een mooie plaats 

gezocht en zijn op deze plaats uitgekomen. (noot: Er wordt niet ingegaan op de geringe 

afstand tussen de 2 begraafplaatsen) 

Wordt de slechte bestrating van de Hullenzandweg aangepast? 

Dat is wel nodig, in overleg met de Gemeente. 

Hoe verloopt de procedure nu verder? 

We (Natuurmonumenten) willen graag nog per mail reacties van bewoners ontvangen die 

we dan zoveel mogelijk in het inrichtingsplan zullen verwerken. Deze kunnen worden 

gemaild naar Ruud Kreetz van Natuurmonumenten. Als het inrichtingsplan gereed is, gaan 

we in overleg met de gemeente. Daarna zal een bestemmingsplanwijziging worden 

opgesteld, inclusief de effecten op de archeologie, flora en fauna (o.a. dassen). Vervolgens 

zal de Gemeente het bestemmingsplan publiceren. 

Iedere betrokkene kan hierop een zienswijze indienen. Die wordt beoordeeld door de 

Gemeente. 

De Gemeenteraad beslist uiteindelijk over het al dan niet doorgaan van het plan. 

Eenieder die het niet eens is met de genomen beslissing kan in beroep gaan, tot aan de 

Raad van State toe. 

Veel Nieuw-Balingers hebben deze ‘vergadering’ gemist. Pas een week geleden 

kregen zij de eerste informatie via contact. Bovendien zijn veel oudere 

dorpsbewoners niet computervaardig. Kan er hierom toch een 

voorlichtingsbijeenkomst in het dorpshuis komen? 

Als en zodra Corona het toelaat willen we een excursie met de bewoners doen. 

Kunnen de informatie en de vragen worden afgedrukt in Kontakt? 

 

Gaat Natuurmonumenten regelen. 

Hoe is het plan ontstaan? 

Uit de samenwerking tussen Natuurbegraven Nederland en Natuurmonumenten. 

De Gemeente wilde niet dat er meer begraafplaatsen bij zouden komen boven de al 

bestaande begraafplaatsen (noot: uit een notitie blijkt dat er in de Gemeente al voldoende 

begraafplaatsen zijn). 

De Gemeente heeft bij deze Natuurbegraafplaats zelf geen beheertaken. 
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Hebben jullie aan de maïscampagne gedacht? Er gaan elk najaar veel trekkers 

over het pad. 

Natuurmonumenten is eigenlijk niet zo blij met dit zware verkeer door dit gebied. 

Er is hier zelfs al met betrokken instanties over gesproken. Met de Gemeente moet wel 

overlegd worden over welke andere weg dit vervoer dan moet gaan. Dit is dus nog wel een 

dilemma. 

Klopt het dat de natuurbegraafplaats over een periode van 30 jaar gepland is? 

Het begraven stopt als er geen plaatsen meer over zijn. Mensen kiezen bij leven een plek. 

Dat kan inderdaad zo’n 30 tot 40 jaar duren. 

Het lijkt een fantastisch plan, maar waarom een natuurbegraafplaats? 

O.a. op basis van bezoeken aan andere natuurbegraafplaatsen.  

Wordt het dorp wel ontzien voor wat betreft het zware landbouwmaterieel? 

Hier is geen antwoord meer op gekomen. 

 

 

Volgende maand komt natuurmonumenten met een artikel over dit onderwerp met 

uitgebreide informatie. Via onderstaande link kunt u alvast kijken voor meer informatie. 
 

https://dorpnieuwbalinge.nl/2022/01/21/natuurbegraven/  
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Nieuws van PB “De Vooruitgang” 
 

Nieuwbouw starters en senioren; 
In December hebben we een samenkomst 

gehad met aannemer, architect en een 
stedenbouwkundige, en er is door hen een 

prachtig plan gepresenteerd aan PB waarbij 
ook twee vertegenwoordigers van gemeente 
Midden-Drenthe aanwezig waren. Het plan zal 

bij de gemeente ingediend worden, zodat 
binnen de gemeente getoetst kan worden bij 

de diverse betrokken afdelingen wat de 
mogelijkheden zijn. 
 

Uiteraard, houden wij  jullie op de hoogte van 
ontwikkelingen!! 

 
Natuurmonumenten heeft op 18 januari digitaal een plan gelanceerd om een natuur 
begraafplaats vlak bij Nieuw-Balinge te realiseren, tussen het dorp en het munitiedepot 

willen ze in totaal 5000 plekken realiseren. 
Een aantal mensen uit het dorp heeft bij PB aangegeven dat zij middels de chat tijdens de 
voorlichting niet geheel bevredigende antwoorden hebben gekregen, er zijn ook mensen 

die wat minder gemakkelijk digitaal volgen, uiteraard voor ons aanleiding om direct met 
natuurmonumenten contact op te nemen. Natuurmonumenten heeft aangegeven graag 

verder te praten met de inwoners tijdens een bijeenkomst of een excursie door het gebied 
voordat door hen verdere stappen worden ondernomen. 
Het lijkt ons verstandig om een commissie te vormen die zich hier mee bezig gaat houden. 

Als je punten hebt, of graag zitting neemt in deze commissie, neem dan contact met ons 
op via de mail, plaatselijkbelangnieuwbalinge@gmail.com of telefonisch, of even 

persoonlijk aanmelden bij een van de bestuursleden kan natuurlijk ook. 
Het is belangrijk dat we alle ideeën en positieve als ook negatieve aspecten wegen om met 
Natuurmonumenten tot een voor iedereen zo goed mogelijk plan te komen. 

 

De gemeente Midden-Drenthe is positief over ons plan om op een aantal plaatsen in het 

dorp nieuwe vuilnisbakken te plaatsen, zodat hondenbezitters netjes kunnen opruimen wat 
de vrolijke viervoeters achter laten, ondertussen hebben we een leverancier gevonden die 
mooie en zeer degelijke bakken kan leveren, en proberen we de financiering rond te 

krijgen. 

 

In navolging op de prachtige gekleurde kerstboom bij de Heugte, hebben we het plan 
opgevat om volgend jaar aan de Haarweg ook kerstverlichting aan te brengen. Het geeft 
een fijne uitstraling in de donkere dagen rond kerst. We willen dit graag samen met de 

bewoners op gaan pakken! 

 

Als er zaken zijn die je zelf graag onder de aandacht wilt brengen, neem contact met ons 
op!!! 

 
 
Vriendelijke groeten!!!  

Bestuur plaatselijk belang “De vooruitgang”  
  

mailto:plaatselijkbelangnieuwbalinge@gmail.com
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Nieuws van Bi’j Oons 
 
Dag allemaal, 

 
Na wederom een lange lockdown mogen we 
weer open. Het afleveren van allerlei 

lekkernijen is natuurlijk goed, maar 
samenkomen bij elkaar is natuurlijk veel fijner! 

We hebben de gezelligheid gemist en we zijn er 
dan ook hard aan toe. 
 

We hebben het theehuis weer even lekker spik 
en span gemaakt zodat we iedereen weer met 

open armen kunnen ontvangen. Wel hebben we 
ons aan de huidige regels te houden vandaar 
dat we bezoekers om de QR-code vragen. 

Vergeet daarbij ook de legitimatie niet te laten 
zien! Op deze manier kunnen we weer gastvrij 

voor iedereen zijn. 
 
Het einde van de lockdown betekent ook dat we 

weer samen kunnen eten op vrijdag. Je eet met 
ons mee met wat de pot schaft. Vanaf 18 uur 

staat er een bord klaar en voorzien we je van 
een lekker hoofdgerecht met een smakelijk 
toetje na. Rechts zie je welke gerechten we 

wanneer serveren. Deze kan je bij ons opeten, 
maar thuis laten bezorgen hoort ook tot de 

mogelijkheden! Reserveren kan tot uiterlijk de 
donderdag ervoor via tel: 06-25390885.  

 
Hartelijk groet, 
 

Jan, Aukje, Wiljo en Jessica 

 
 
 
 
 

Voor Hapjesschalen…        IJs…                 En lekkernijen… 

 

 
 

 
 
 

  

Vrij. 11 feb: Gebakken 

aardappels, groente en kip 

Vrijdag 18 feb: Indiase 

kip madras 

Vrijdag 25 feb: Snert en 

bruine bonensoep 

Vrijdag 4 mrt: Lekkere 

wraps 

Vrijdag 11 mrt:  

Spaghetti en lasagne 
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Recept 
 
Pittige Rijst Met Kip En Witte Kool 
Hoofdgerecht voor 4 personen, 20-30 minuten 
 

Dit rijstgerecht bevat zeer weinig calorieën, zodat je rustig een tweede keer kunt 
opscheppen. 

 
 

                                                              
                                                               Ingrediënten: 
                                                              √ 1 pak rijst 

                                                             √ 3-4 ons kipfilet,  
                                                               in kleine blokjes gesneden. 

                                                             √ 1 grote ui, gesnipperd 
                                                            √ 1 rode paprika, klein gesneden 
                                                                   √ 250 gram witte kool 

                                                                    √ zwarte peper 
                                                                     √ knoflookpoeder 

                                                                      √ olijfolie. 
 
                                                                    Voor de marinade: 

                                                                     √ 50 ml. Ketjap 
                                                                      √ 3 eetlepels azijn 

                                                                         √ zwarte peper 
                                                                           √ knoflook 
                                                                         √ cayennepeper 

Benodigdheden: 
Kookpan 

Wok 
Houten lepels 
 

Voorbereiding: 
Doe de ingrediënten voor de marinade in een afsluitbare kom en roer de blokjes kipfilet er 

goed doorheen. 
Zet daarna minstens 2 uur in de koelkast. 
 

Bereidingswijze: 
1)Rijst koken volgens de gebruiksaanwijzing op de verpakking. 

2)Verwarm de wok en doe de olijfolie erin. 
Controleer met een houten lepel of de olie heet is. (er ontstaan belletjes tegen het hout) 
3)Roerbak de ui en de paprika. 

Voeg daarna het vlees met de marinade toe en bak het gaar. 
Dan de gesneden witte kool erdoor roeren en ongeveer 5 minuten roerbakken of tot de 

gewenste gaarheid. 
 

Tot slot de rijst erdoor roeren, of indien gewenst 
apart serveren.  
Maak op smaak met peper en knoflookpoeder. 

 
Houd je van pikant, vervang dan de zwarte peper 

door Spaanse peper.    
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Digitale informatiebijeenkomst Verlengde Middenraai  
 
Het gebied de Verlengde Middenraai gaat er anders uitzien. Het wordt omgevormd tot een 
natuurgebied. De provincie Drenthe heeft het startsein hiervoor gegeven. Prolander is de 

samenwerking aangegaan met aannemer Fuhler BV uit Emmen om deze 
inrichtingswerkzaamheden te realiseren. Dat betekent dat we in 2022 te gast zijn in deze 

mooie omgeving voor de herinrichting van het gebied.  
 
Om alle omwonenden en belangstellenden op de hoogte te stellen van wat er de komende 

tijd staat te gebeuren organiseren we een digitale informatiebijeenkomst. Deze vindt plaats 
op woensdagavond 2 maart van 19.30 uur tot uiterlijk 21.00 uur. Ook beantwoorden we op 

deze avond al uw vragen rondom de Verlengde Middenraai. 
 
Aanmelden 

 
Door de coronamaatregelen is de informatiebijeenkomst digitaal. Dit zal via Teams of Zoom 

plaatsvinden. Aanmelden hiervoor kan via het mailadres oudediep@prolander.nl 
Heeft u zich aangemeld? Dan ontvangt u op 2 maart, via de mail, een link om deel te 

kunnen nemen.  
 
Achtergrondinformatie   

  
Binnen het provinciale programma “Brede Kijk op het Oude Diep” is vorig jaar het 

inrichtingsplan voor de Verlengde Middenraai vastgesteld. Vanuit Natura 2000 is dit gebied 
aangewezen voor het versterken van de kwaliteit van de natuur van het Mantingerzand. 
Prolander coördineert in opdracht van de provincie Drenthe het realisatieproces.   

                                                                        

_____________________________________________________________________________________ 

Niet vergeten Valentijnsdag 14 februari 
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Menukaart Dorpshuis de Heugte 

 
Patatzakken      Snacks 
 

Klein   € 3,50   Frikandel    € 1,30   
Middel  € 4,50   Frikandel met    € 1,60 

Groot  € 5,50   Frikandel speciaal   € 2,00 
      Br. Frikandel excl. Saus  € 2,00 
Patat      Frikandel XXL   € 3,00 

      Frikandel XXL speciaal  € 3,50 
Patat    € 1,50  Kroket    € 1,30 

Patat met  € 1,80  Kroket mayo/mosterd  € 1,60 
Patat Joppie  € 2,00  Br. Kroket excl. Saus   € 2,00 
Patat Oorlog  € 2,50  Br. Kroket mayo/mosterd  € 2,30 

Patat Speciaal € 2,20  Hamburger    € 1,50  
Patat Saté  € 2,20  Hamburger speciaal   € 2,20 

Grote patat  € + 0,25  Br. Hamburger excl. Saus  € 2,20 
      Br. Hamburger speciaal   € 2,90 

Sauzen & Uien    Gehaktbal    € 2,50 
      Gehaktbal mayo/mosterd  € 2,80 
Joppiesaus bakje 80 ml     € 0,50 Bapao excl. Saus    € 1,75 

Joppiesaus bakje 200 ml    € 1,50  Bamischijf    € 1,50 
Mayo/Curry/Ketchup   Berehap     € 2,30 

Mosterd/Chili bakje 80 ml   € 0,30 6 stk. Bitterballen   € 2,00  
Mayo/Curry/Ketchup   6 stk. Bitterballen met saus € 2,30 
Mosterd/Chili bakje 200 ml € 1,00 8 stk. Gemengde       

      bittergarnituur incl. Saus  € 2,70 
Satésaus bakje 80 ml    € 0,70 Braadworst     € 2,00 

Satésaus bakje 200 ml    € 2,00 Halve kip    € 4,00 
Shoarmasaus bakje 80 ml  € 0,30 Kaassouffle    € 1,50 
Uien bakje 80 ml      € 0,25 6 stk. Kipnuggets   € 2,00 

Uien bakje 200 ml      € 0,60 Kipschnitzel    € 2,75 
      Loempia    € 2,75 

      Mexicano    € 2,00 
      Nasischijf    € 1,50 
      Pikanto    € 2,00 

      Varkenssaté + saté  € 3,50  
       Vietnamees kip loempia’s  € 2,50 
        

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
0528-321300 
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Veldbijeenkomst: de uitbreiding van het Mantingerzand 
 

Op zaterdag 5 maart organiseert Prolander een veldbijeenkomst in de vorm van een 

fietstocht om alle geïnteresseerden te betrekken bij het werk dat volgend jaar nabij het 

Mantingerzand zal worden verricht. In de afgelopen jaren zijn er diverse onderzoeken 

uitgevoerd voor de ontwikkeling van de nieuwe natuur rond het Mantingerzand. In 2022 

wordt het ontwerp verder uitgewerkt en in 2023 zullen de werkzaamheden van start gaan. 

Prolander, Natuurmonumenten, de provincie Drenthe, gemeente Midden-Drenthe en 

Waterschap Drents Overijsselse Delta betrekken daarbij graag alle omwonenden. 

 

Op verschillende punten langs de fietstocht zullen medewerkers van Prolander en de 

gebiedspartners staan. Zij geven elk uitleg over de uitbreiding van het natuurgebied. Bij 

het startpunt ontvangt u een kaartje met de locaties van de sprekers. De route is bedoeld 

om te fietsen maar kan ook bewandeld worden en is geschikt voor alle leeftijden. Tijdens 

de bijeenkomst of na afloop kunt u genieten van een kopje koffie of thee bij het Dorpshuis, 

aangeboden door Prolander. 

 

Veldbijeenkomst:  

Zaterdag 5 maart, 13-15 uur (vrije inloop vanaf 13uur) 

Startpunt: Dorpshuis, Lijsterstraat 1, 7938PK Nieuw-Balinge 

 

Ook hebben we een nieuwe webpagina voor de projecten in Oude Diep opgericht, met een 

pagina over het Mantingerzand. Houd de website in de gaten voor nieuwe ontwikkelingen 

en meld u aan voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van nieuws: 

www.provincie.drenthe.nl/oudediep.  

Voor vragen kunt u per email contact opnemen met Christina Oosterhoff via 

mantingerzand@prolander.nl 
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                                                                    Activiteitenkalender 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
                                                              2022 

 
 
                         FEBRUARI 

 
                         16 februari            Kinderyoga 

 
                         23 februari            Ledenvergadering IJsvereniging 
 

 
 

                          MAART 
 
                           2 maart              Online-bijeenkomst Prolander 

 
                          5 maart               Fietstocht bijeenkomst Prolander 

 
                       11 maart              Klaverjassen IJsvereniging 

 
                         25 maart              Klaverjassen IJsvereniging 

 
                       26 maart              Bingo De Heugte 
 

                         Medio maart         Lijstcollecte vrijwillige bijdrage Kontakt 
 
 

 
                          APRIL 
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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 

• Huisartsenpraktijk Westerbork 

   Groeneweg 3 

   Tel. (0593) 37 15 80 

 

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 
• Beilen, Raadhuisplein 1 

Maandag 8.30 – 16.30 uur 

Dinsdag 8.30 – 14.30 uur 

Woensdag 8.30 – 16.30 uur 

Donderdag 8.30 – 20.00 uur 

Vrijdag 8.30 – 16.30 uur 

• Smilde, Hoofdweg 24 

  Maandag van 8.30 tot 12.00. 

• Tel. (0593) 53 92 22   

 

• De gemeente is ook per WhatsApp 

bereikbaar: (06) 52 56 75 73. 

 

• Spoedeisende storingen buiten kantoortijden: 

(06) 55 87 39 09 

 

  E-mail: gemeente@middendrenthe.nl 

  Website: www.middendrenthe.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 

 

 Buurtpreventie App 

 

Wilt u lid worden van de buurtpreventie 

WhatsApp groep? Neem contact op met  

Bennie Slomp: 06-53173643 

Preekrooster 2021 

Chr. Geref. Kerk te Nieuw-Balinge 

 

● Zondag 13 februari  

9.30 uur Prof. dr. G.C. den Hertog 

14.30 uur Prof. dr. G.C. den Hertog 

●Zondag 20 februari 

9.30 uur Ds. C. Cornet 

14.30 uur Ds. C. Cornet 

●Zondag 27 februari  

9.30 uur Prof. dr. A. Huijgen 

14.30 uur Prof. dr. A. Huijgen 

●Zondag 6 maart  

9.30 uur Ds. B.L.C. Aarnoudse 

14.30 uur Ds. B.L.C. Aarnoudse 

●Woensdag 9 maart (biddag) 

14.30 uur Ds. C. Cornet 

19.30 uur Ds. C. Cornet 

●Zondag 13 maart  

9.30 uur Ds. G.J. Capellen 

14.30 uur Ds. G.J. Capellen 

 

 

Wijzigingen voorbehouden. In de ochtend is er 

oppas voor de kleinsten in het jeugdgebouw ‘Het 

Anker’ 

 

 

 

 

Preekrooster 2021 

Ned. Hervormde Kerk Nieuw-Balinge 

 
● Zondag 13 februari 2022 

10:00 uur ds. J.F.K. v. Santen (Leusden) 

15:00 uur ds. T. Beekman 

●Zondag 20 februari 2022 

10:00 uur ds. G.H. Koppelman (Nunspeet) 

15:00 uur ds. G.H. Koppelman (Nunspeet) 

●Zondag 27 februari 2022 

10:00 uur ds. W.G. Hulsman (Genemuiden) 

15:00 uur ds. K.H. Bogerd (Wouterswoude) 

● Zondag 6 maart 2022 

10:00 uur ds. T. Beekman 

15:00 uur ds. J.W. van Bart (Harderwijk) 

●woensdag 9 maart ( Biddag ) 

14.00 uur ds. T. Beekman 

19:30 uur ds. C. v.d. Worp (’t Harde) 

● Zondag 13 maart 2022 

10:00 uur ds. W.J. Bakker (Nieuweroord) 

15:00 uur ds. T. Beekman 

 

 

In de ochtend is er oppas voor de kleinsten in 

de consistorie bij de kerk. 
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Gym 55+ers in Dorpshuis de Heugte 

Dinsdag van 9.15 uur tot 10.00 uur, 

Loop gerust eens binnen! 

Wilt u ook informatie van uw vereniging, 

bedrijfje of club delen op deze infopagina? 

Mail dan naar redactiekontakt@outlook.com  

 

Ophaalschema container 

9 februari   GROEN           4 maart  GRIJS 

16 februari  ORANJE         9 maart  GROEN 

23 februari  GROEN         16 maart  ORANJE 

2   Maart     ORANJE        23 maart  GROEN 

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. De datums voor 2022 zijn: 

9 maart, 11 mei, 6 juli, 7 september,  

9 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!  

Wegbrengen grofvuil of container stuk? 

Gemeente Midden-Drenthe: (0593) 53 92 22 

Grofvuil kunt u brengen naar; Milieustraat 

Beilen. Openingstijden:  

Maandag - gesloten 

Dinsdag   -  8.00-12.00 en 13.00-15.30 

Woensdag - 13.00 tot 15.30 

Donderdag - 13.00 tot 15.30 

Vrijdag - van 8.00-12.00 en 13.00-15.30  

Zaterdag – 08.00 – 15.00 

  

www.middendrenthe.nl > Afvalwijzer 

 

Politie 

Bureau Hoogeveen, Griendtsveenweg 5,  

Postbus 107, 9400 AC Assen 

Geopend: ma t/m za 9.00 – 17.00 uur 

vrijdagavond tot 21.00 uur. 

 

Bureau Beilen, Ettenstraat 9 

Postbus 107, 9400 AC Assen 

Geopend: Woe en do 08:30 tot 16:00 uur 

Ma, di en vrij 08:30 tot 12:00 uur. 

Telefoonnummer: 0900 88 44 

Alarmnummer: 112 

Meld Misdaad Anoniem: 0800 70 00 

 

Voor aangifte via internet, contact met 

wijkagent etc.: www.politie.nl  

Wijkagent Bert Eefting ook te volgen via twitter: 

@BertEefting 

 

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 Ziekenhuis Groen. (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 

• Uitvaartverzorgster:  

  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 

Bodyfit 

 

Yin Yang Yoga 

Woensdagavond 19.00- 20.00 uur 

Yoga studio - Breistroeken 33  

 

Info en opgave:  

Cisca Lunenborg van Melzen 

06 216 36 165  

Mailen: bodyfit@live.nl 

www.yogasport-hoogeveen.nl 
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IKC Meester Sieberingschool 

Haarweg 27 – Tel. (0528) 32 13 55   

e-mail: info.sieberingschool@kitsprimair.nl  

 

Schoolfonds mr. Sieberingschool 

Word ”Vrienden van IKC mr. Siebering”. 

Vanaf 1979 bestaat het schoolfonds al. De leden 

van Vrienden van IKC mr. Siebering zijn mensen 

die het IKC een warm hart toedragen en daarom 

jaarlijks een financiële bijdrage geven die ten 

goede komt aan de leerlingen (hierdoor kunnen er 

extra activiteiten/materialen worden geregeld en 

soms een presentje voor de kinderen). 

Rond oktober/november komt mevr. Zijnge-Hulshof 

bij u langs voor een vrijwillige bijdrage van 

minimaal €5,-. Nieuwe leden zijn van harte 

welkom, opgeven kan bij één van de 

bestuursleden. Mochten er nog vragen zijn, dan 

kunt u contact opnemen met één van onderstaande 

bestuursleden:  

Richard Blok (06 51 84 55 37) 

Hiske Wielink 

Jan-Peter Strijker 

Mariska Pot (06 13 74 87 43) 

Wout Strijker (06 51 35 23 49) 

Albert Wielink (32 13 23) of 

José Post (32 13 54) 

  

Vertegenwoordiger van het schoolteam: 

Tel. (0528) 32 13 55 

Kindcentrum Siebering (0-12 jaar) 

Voor opvang van uw kinderen en/of ter 

voorbereiding op de basisschool. 

 

*Peutergroep, maandag-, woensdag- en 

vrijdagmorgen, 8:30-11:30 van 2 tot 4 jaar.  

*Thematisch aanbod middels Uk en Puk ter 

voorbereiding op de basisschool. Ook 

worden er gezamenlijke activiteiten met de 

school gedaan.  

 

*Kinderopvang, 5 dagen per week van 

06:30 uur tot 18:30 uur. 

*BSO (buitenschoolse opvang) voor school 

aan en/of na 14:00 uur. Of vakantieopvang, 

voor opvang alleen in de vakanties. 

Op de BSO en de kinderopvang kunnen 

kinderen vrijspelen, maar werken wij ook 

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

lifestyle programma met themakisten met 

leuke activiteiten.  

 

Er zijn verschillende opvangmogelijkheden, 

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. 

E-mail: kc.siebring@kitsprimair.nl  

Tel.nr: (0528) 820996 

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! 

Voor het toevoegen in de app van 

openingstijden kan je Aline Koekoek een 

appje sturen. 06-83273270 

 

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: 

 

Voorzitter: Menno van der Zwaag (06-51270240) 

Secretariaat: Winfred Sallomons (06 22331414) 

Penningmeester: Richard Kats: (06-52715544) 

 

Bestuursleden: 

Dirk Tump (06 52662877) 

Chris Schutte (06-55621935) 

 

Website: www.svnieuw-balinge.nl 

 

Openingstijden dorpshuis de Heugte 

 

Vrijdag: 17:00-20:00 

Keuken: 16:30 - 19:30 

Zaterdag: 22:30-01:30 

Keuken Bingo: 20:30-23:30 

Zondag: 17:00-20:00 

Keuken: 17:00-19:30 

 

Snacks kunnen op vrijdag en zondag ook 

telefonisch besteld worden: (0528) 321300 

Het dorpshuis is op alle dagen, voor diverse 

activiteiten, geopend op afspraak.  

 

U kunt ons bereiken op (0528) 321300 of 

per e-mail: infodeheugte@gmail.com 

Voor meer info kijk op 

www.dorpnieuwbalinge.nl/dorpshuis 
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GJVV 

Bestuur: 

Heidi Koekoek (voorzitter)  06 57952950 

Linda Lunenborg (secretaris) 

Evelien Sok (penningmeester) 06 10605866 

Mariska Schonewille (lid) 

Gerlinda Mulderij (lid) 

 

Tijden: 

Volleybal: 

Maandag:    19:00-21:00 dames volleybal 

Dinsdag:     19:15-20:00 uur  mini's 

                  20:30-21:30 uur heren volleybal 

Gymnastiek: 
Donderdag: 17:00-17:45 uur     groep 1 

                  17:45-18:30 uur    groep 2 

                  18:30-19:15 uur     groep3 

Volleybal: 
Donderdag   19:30- 20:30 uur  dames volleybal  

 

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 geopend van 8.50 – 18.00. 

Donderdag en vrijdag geopend van 8.50 tot 18.00.  

Zaterdag geopend van 8.00 tot 13.00.  

 

Elke 1e dinsdag van de maand knippen zonder 

afspraak tussen 18.00 en 19.30! 

 

www.kapsalon-priscilla.nl 

Plaatselijk Belang ‘de Vooruitgang’ 

Het bestuur vergadert maandelijks en 1 keer 

per jaar wordt er 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 het bestuur via volgend tel. 

nummer 0653173643 of mailen naar 

plaatselijkbelangnieuwbalinge@gmail.com 
 

Anne Hekker; IJzer en metalen 

 

IJzer en metalen, Anne Hekker komt het halen!  

 

Melkbussen, accu’s, fietsen, kabel, aanhangwagens 

enz. Het kan ook gebracht worden.  

 

Haarweg 91, Nieuw-Balinge.  

Tel. (0528) 32 13 84 

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. 

 

www.studiotyara.nl 
 

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! 

 

Duofiets reserveren 

De fiets staat bij de familie Sok aan de 

Verlengde Middenraai nummer 34. 

 

U kunt hem telefonisch reserveren tussen 

18:00 en 20:00 uur op telefoonnummer: 

0528-321221. 
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