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MEI 2022    54ste JAARGANG, NR. 5 
 

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. 

✓ 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: 
 
 

Hoe het was in Nieuw-Balinge tijdens 
de 2e wereldoorlog. 

 
 
Wie het gouden paasei heeft 

gevonden bij de Ijsvereniging. 
 

 
Dat de kleuters bij de Fam. Jonkman 
zijn geweest. 

 
 

Een volle kalender en prikbord. 
 
 

Wat de prijzen worden van de 
nieuwe fitnessruimte. 

 
Nieuws van plaatselijk belang. 
 

 
 

En…  
 
nog veel meer. 

 
 

Veel leesplezier! 
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Raadselspel 
 
In de maand april konden jullie een prijs winnen met de oplossing van deze rebus. 
Dat was ook gelijk het antwoord! ‘ met de oplossing van deze rebus kan ik een prijs 

winnen’. 

  
 
 

 
 
 

 
Er waren 10 inzenders met allemaal het goede antwoord. We hebben weer eerlijk gelood, 

zie onze facebookpagina en de winnaar van deze maand is José Post. 
Van harte gefeliciteerd José, de prijs komt snel jouw kant op! 
 

 
 

Voor de maand mei, sturen wij jullie naar 
buiten. We hebben al heel wat heerlijke 
lentedagen achter de rug. Ga op een 

mooie dag lekker naar buiten, kijk om je 
heen en zoek waar deze foto is genomen! 

 
Geef een duidelijke omschrijving door op 
de vraag waar is deze foto gemaakt? 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
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 of telefoonnummer. 
 

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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Mededelingen plaatselijk Belang 
 
Paasvuur: 

Het paasvuur was maandag 18 April eindelijk weer in de 
verre omtrek zichtbaar en het was een groot succes!! Veel 
gezellige mensen, en heel veel jeugd die zich prima 

vermaakten. 
Veel gehoord onder de mensen dat de zondag eigenlijk een betere dag zou zijn, zodat de 

jeugd de volgende dag niet zo vroeg uit bed hoeft en de ouders gezellig een biertje of 
wijntje extra kunnen nemen…We gaan het voorstellen bij de gemeente!! 
 

Afval / Hondenpoep: 
Om hondenbezitters in staat te stellen netjes achter hun 

hond op te ruimen heeft PB samen met de gemeente 
bakken aangeschaft en geplaatst. Ze zijn zeer degelijk 
gebouwd van 2mm plaatstaal en voorzien van een zakjes 

dispenser. 
Er wordt ondertussen flink gebruik van gemaakt, en we 

hopen dat dit overlast vermindert, of zelfs voorkomt. 
Ze staan op strategische plaatsen op wandelroutes in het 
dorp.  

 
Informatieavond Natuurbegraafplaats Nieuw-Balinge: 

Dinsdag 12 April 2022 is er in dorpshuis De Heugte een 
inloopavond gehouden over de geplande 
natuurbegraafplaats vlakbij Nieuw-Balinge, ongeveer 70 

inwoners hebben de avond bijgewoond. 
Om meer beeld te krijgen van de mening van alle inwoners 

komt er een korte enquête, via een folder of via een opiniesite kan iedereen meedoen, 
meer hierover elders in deze editie van Kontakt. 

 
Nieuwe bewoners in ons dorp: 
Ben je nieuw in het dorp en wil je lid worden van plaatselijk belang? Je kan je aanmelden 

via de mail, of via een bestuurslid, de contributie bedraagt  €7,-per jaar.  
 

Nieuwbouw starters,- en seniorenwoningen: 
Als je dit leest, en ook geïnteresseerd bent, neem dan alstublieft contact met ons op zodat 
we jou kunnen toevoegen want hoe meer animo, hoe sterker we staan! 

 
Verkeersveiligheid: 

We zijn bezig om knelpunten voor wat betreft verkeersveiligheid in kaart te brengen, heb 
je situaties in of rond het dorp waar verbetering mogelijk is, meld het dan bij de 
bestuursleden. Acute zaken kunnen uiteraard ook rechtstreeks bij de gemeente worden 

gemeld. 
 

Kerstversiering: 
Eind van het jaar willen we graag samen met bewoners de Haarweg mooi verlichten, we 
houden u op de hoogte van ontwikkelingen. 

  
Met vriendelijke groet, 

Bestuur Plaatselijk Belang “De Vooruitgang” 

 
plaatselijkbelangnieuwbalinge@gmail.com  
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Recept Asperge- doperwtjessoep met dragon 
 
Een lekkere soep voor 4 personen, in 15 - 30 minuten klaar. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Ingrediënten: 
• 1 tl olijfolie  
• 1 grote ui, gesnipperd 
• 1 sjalot, gesnipperd 
• 800 ml kippenbouillon 

• 0,5 kg groene asperges 
• 200 gr diepvriesdoperwten 

• 3 tl verse dragon + extra om te garneren 
• Zout en versgemalen zwarte peper 
• Slankroom 

 

 
 
Bereiding: 

• Verhit de olie en fruit de ui en de sjalot. 
• Voeg de helft van de bouillon toe. 

• Snijd de asperges in stukken van 3 á 4 cm. 
• Doe ze in de soep met de doperwten en dragon. 
• Laat de soep 20 minuten met het deksel op de pan zachtjes koken. 

• Bewaar een paar mooie stukken asperge als garnering. 
• Pureer de soep en voeg de rest van de bouillon toe. 

• Breng de soep op smaak met zout en peper. 
• Garneer met de overgebleven asperges, dragon en een scheutje slankroom. 

 

                                                     Eet smakelijk! 
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Wandel, fiets of rij langs de bloeiende tulpenvelden!   
 
De Middenweg uit Vledder en Maatschap Joling uit Dwingeloo hebben samen met de 
Drentse bloembollentelers ook dit jaar weer routes langs de tulpenvelden gemaakt! Er gaat 
één fietsroute en twee wandelroutes door Westerveld. Kijk voor alle routes op de website: 

www.maatschapjoling.nl 



10 Dorpsblad Kontakt 2022 

 

Nieuws vanuit ikc Mr. Siebering vanuit  
groep 1 en 2 
 

Wat hebben we drukke, maar superleuke weken 
achter de rug. 
Het begon met ons project over de lente. We hebben 

veel gezaaid en gepoot. Ook hebben we geleerd hoe je compost moet maken. Hier werden 
we zo goed in, dat we het zelfs in kleine zakjes konden verkopen, met zaadjes erbij. 

Uiteindelijk hebben we voor 4,40 euro verkocht. Op verzoek van de kinderen, hebben we 
hier wat lekkers voor gekocht. 

Daarna zijn we overgegaan naar jonge dieren en 

hebben we een broodmachine van de familie 
Kreeft in de klas. En ook hebben zij de eieren 

geleverd. Na schouwing van de eieren op 
donderdag 14 april, zijn er nog 15 eieren over, 
die eventueel kuikentjes gaan leveren. Hopelijk 

hebben we voor de meivakantie wat kuikentjes 
in de klas. We kijken er naar uit! 

  
Doordat de kinderen met eigen doelen 
werken, hebben we soms wat hulp 

van buitenaf nodig. Want juf weet wel 
veel, maar toch niet alles.  

Omdat iemand graag wilde weten hoe 
koeien gemolken worden, waren we 
van harte welkom bij de familie 

Verkleij op de boerderij. Het leek erop, 
dat het weer ons tegen zou zitten, 

maar op het moment dat wij er naar 
toe zouden gaan, brak de zon door. 

Agnes en een stagiaire, hadden een 
soort klasje gemaakt in de stal met 
wat strobalen. Na wat uitleg, hebben 

we een rondgang gemaakt over de 
boerderij. We hebben veel gezien en 

geleerd. De kinderen vonden de 
kalfjes en lammetjes vooral erg schattig.  

De koeien waren natuurlijk al 

gemolken, maar we hebben we 
gekeken in de ruimte waar de 

koeien naar toe gaan, om 
gemolken te worden. De 
uitnodiging is dan ook, dat 

iedereen mag komen kijken, op 
een zaterdagmiddag. Maar wel 

even een afspraak maken van 
tevoren! 
Voor het terug gaan, was er nog 

iets lekkers te proeven in ons 
‘klasje’  in de stal. Heerlijke 

yoghurt, melk en kwark. En was er 
voor iedereen nog een kleur- en 
bouwplaat, zonnebloemzaadjes. 
Heel veel dank familie Verkleij. We 
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komen graag nog een keertje terug! 
En daarna was het al snel Pasen. Op woensdag 13 april hebben we alvast een voorproefje 

op dit feest genomen, door een ‘ high-ranja’, geïnspireerd op een high-tea. We konden de 
groepen eindelijk weer mixen en zo zijn we met de hele school, in 8 groepen bezig gegaan 

met het klaarmaken van heerlijke dingen. En dat is in ruime mate dan ook gebeurd. Wat 
een heerlijke dingen lagen er op de buffettafel. 

Nadat alles aan kant was, heeft de bovenbouw de tafels gezellig gedekt en konden we 
allemaal (ook de peuters) aan tafel schuiven. We begonnen om 11.00 uur met eten en na 

12.00 uur, waren er nog steeds kinderen lekker aan het 

smullen. Het was allemaal ook zo lekker! Veel dank aan 
iedereen, die geholpen heeft! 

  
Op donderdag 14 april was er weer wat bijzonders op 
school! Het mobiele planetarium stond klaar in het 

gymlokaal. Daar mochten alle klassen naar toe. In de 
tent was er van alles te zien en te leren over de ruimte. 

Het was een hele beleving. 
  
Sinds een paar weken komt juf Geertje bij ons af en toe 

in het Drents voorlezen. Zo leuk om te zien, dat de 
kinderen het Drents zo goed begrijpen. Drents is ook 

iets om trots op te zijn. 
  
Op vrijdag 22 april waren de Koningsspelen weer. 

Samen juf Rianne, hebben we er een leuke middag van 
gemaakt. Het was mooi om te zien, hoe iedereen was 

uitgedost. 
 

_________________________________________________________________  
 

Wandel 4-daagse Nieuw-Balinge, 31 mei t/m 3 juni 2022 
 

We kunnen weer!!  

We zijn verheugd je mede te delen dat we weer gaan 
starten met de wandel 4-daagse op: dinsdag 31 mei t/m 

vrijdag 3 juni.  
We starten om 18.30 uur vanaf het plein voor het 

dorpshuis (let op!! een half uurtje later en iets andere 
locatie dan dat jullie gewend zijn) Schrijf het direct op de 

kalender of in de agenda, zodat je het niet mist. We 
lopen allemaal dezelfde route van ongeveer 5 á 6 km. De 

deelname bedraagt: 4 euro met medaille en 2 euro 
zonder medaille. 

 
We gaan er als vanouds weer gezellige en sportieve 

dagen van maken!! Doen jullie mee? We zien jullie allen 
graag weer aan de start verschijnen.  

 

Lijkt het je ook leuk om mee te helpen en/of wil je ons team komen versterken, 
laat het ons weten!  

 
Groeten het Wandel-4-daagse team, Jitske, Chantal en Korina.  
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Wie ben je, waar woon je en met wie? 
Ik ben Elice Thomas en ik woon samen met 

Jeroen Span aan de Voornweg. 
 

Wat doe je voor (vrijwilligers-)werk, 
opleiding of voor de hobby? 
Ik werk in woonzorgcentrum de Beatrix in 

Hollandscheveld hier ben ik als Verzorgende 
IG aan het werk. Jeroen werkt als 

vrachtwagenmonteur bij de Daf in Hoogeveen. 
Als hobby voetbal ik bij de vrouwen op 
vrijdagavond in Nieuw- Balinge, samen 

wandelen we graag met onze hond in het 
Mantingerveld.  

 
Hoelang woon je al in Nieuw-Balinge? 
Wij wonen vanaf September op de Voornweg 

en daarvoor hebben wij 2 en een half jaar in 
Geesbrug gewoond, Jeroen is opgegroeid in 

Nieuw-Balinge, hierdoor zijn we hier samen 
gaan wonen.  
 

Wat vind je het mooiste aan wonen in 
Nieuw-Balinge?  

Het is hier mooi en rustig om te wonen, en we 
kunnen hier makkelijk met de hond naar het 
Mantingerveld of naar het Staatsbos.  

 
Wat is er minder fijn of wat mis je op het 

dorp? 
Eigenlijk missen wij niks op het dorp.  
 

Lees je Kontakt altijd? Zo ja online of het 
krantje?  

Ja, de Kontakt lezen wij uit het krantje.  
 
Wat maakt jou blij? 

Dat we het hier naar ons zin hebben en de 
vriendelijke buurt.  

 
Wat maakt jou boos? 

Onrecht.  
 
Heb jij een bucketlist, wat wil je nog heel 

graag doen? 
Wij willen nog graag een keer een paar weken 

naar Canada om daar een paar weken rond te 
trekken.  

 
Ligt jouw toekomst ook in Nieuw-

Balinge? 
Ja, onze toekomt ligt absoluut in Nieuw- 

Balinge.  
 

 
In deze vaste rubriek komen wij 

in contact met een dorpsgenoot.  
Deze maand komen wij in 
contact met Elice Thomas en 

Jeroen Span 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

In ‘Kontakt’ met…  
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    Wat keuze vragen, wat voor type ben je? 

x Koffie       o Thee? 
X Alcohol    o Fris?  

x Ochtend   o Avond? 
o Sporten 50/50  o  Luieren? 

o  Kat        x Hond? 
x Zomer    o Winter? 
x Buiten werken o een kantoorbaan? 

o Luxe hotel x basic kamperen?  
o Bungeejumpen x diepzeeduiken? 

x Broodeter o warme maaltijd? 
 
 

    Een aantal dilemma’s waar je uit moet kiezen: 
 

                    Nooit meer werken of nooit meer op vakantie gaan? 
 
                          Niet kunnen zien of niet kunnen horen? 

 
    Een maand geen smartphone of een maand niet douchen? 

 
                                Jeuk hebben of pijn hebben? 
 

                        Altijd alleen zijn of omringt met irritante mensen?   
 

 
 
 

Elise en Jeroen, bedankt voor jullie openheid! 
 

Volgende maand komen we in kontakt met ook een jong stel dat opgegroeid is in Nw-
Balinge en er ook is gaan samenwonen. 
_________________________________________________________________ 

❗ BELANGRIJK BERICHT ❗  
 
Eerder plaatsten we heel enthousiast dat we 16, 17, 18 en 19 juni 

de feestweek wilden vieren. Deze data stond de vorige editie ook 
in Kontakt. We hebben ons uiterste best gedaan maar helaas lukt 
dit om diverse redenen niet..  

 
De nieuwe en ook zeker definitieve datum is daarom nu 3, 4, 5, 6 en 7 augustus!  

We kunnen wel bekend maken dat dan de kermis ook aanwezig zal zijn! En op zaterdag 6 
augustus de band 'DE MOEFLONS' komt om er samen een knalfeest van te maken!  
 

 
We zijn heel druk met de  

planning en zodra er meer 
bekend is, laten we het 
weten!  

Schrijf het in je agenda en 
zeg het voort.. 
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Wensboom  
Hallo jongens en meisjes uit Nieuw-Balinge (t/m 15 jaar). 
Dit jaar komt er voor jullie in het zomerfeest een wensboom 

waar jij je mooiste, liefste en leukste wens voor in kan leveren. 
Uit alle ingezonden wensen kiest de jury een aantal, die we in 

vervulling laten gaan op de zaterdag 6 augustus. Het kan van alles zijn dus wees creatief.  
Denk je nu al, dan kan ik niet, vul alsnog je wens in, wie weet kunnen we kijken naar een 

andere data..  
Vul hieronder je kaartje in en lever hem vóór 1 juli in bij:  
Tjitske Bruinenberg 

Haarweg 39, Nieuw-Balinge 

  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  

Naam: 
Leeftijd:  
Telefoonnummer ouder: 
Wens: 
 
 
 
 
 

Naam: 
Leeftijd: 
Telefoonnummer ouder: 
Wens: 
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Schuur “Heeres” afgebroken  

Aan de Verlengde Middenraai staat een schuur die in de volksmond de schuur van Heeres 

wordt genoemd. Deze is gesloopt. Bert van Lienden houdt een blog bij over activiteiten 
binnen natuurmonumenten. Op onze facebookpagina staat een link naar zijn blog. Voor de 

liefhebber is daar alles te lezen over de schuur en de sloop ervan. 
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PRIKBORD 

De 25e nieuwe deadline  
 

Wij hebben een nieuwe deadline 

gekozen om ervoor te zorgen dat 
Kontakt de 1e zaterdag van de 

maand (behalve als de 1e 
zaterdag de datum 1 of 2 heeft) 
bij jullie in de bus kan liggen. 

Dus de input kan ingeleverd 
worden tot de 25e (tot 12 uur ‘s 

avonds) en dan zorgen wij ervoor 
dat het krantje op tijd in de bus 

ligt.  
 

 
De redactie 

Samen tekenen en 

schilderen 
 

Je bent welkom om met Brigitte 

mee te doen: 
Locatie: Haarweg 17 Nw-Balinge 

Data: Dinsdagmiddagen 

 10-5 / 17-5 / 24-5 / 31-5 
7-6 / 14-6 / 21-6 / 28-6 

Tijd: 13.30 tot 16.30 uur met 
een pauze 

Geschikt voor: max. 3 personen 

per keer, niet-rokers, 
hondenliefhebbers, alle 

materialen behalve olieverf. 
We werken aan tafels, ieder op 

zijn eigen niveau, met eigen 

materialen en een zelf bedacht 
onderwerp. De bedoeling is dat 

we een gezellige en leerzame 
middag hebben. 

Er zijn geen kosten aan 

verbonden, aangezien het geen 
lessen of workshops zijn. 

Inschrijving en/of vragen via 
brigitte.vermij@hotmail.com 

 

 

Rommelmarkt 

 
DV zaterdag 21 mei van 10.00 
tot 14.00 uur rommelmarkt bij 

de Gereformeerde Kerk 
Drosteraai Noordscheschut. 

Tevens een verloting en 
gelegenheid voor een hapje en 

een drankje. 
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Seniorfit 

Elke dinsdagochtend van 9:30-

10:30 
Durf jij de uitdaging aan? 

Je bent van harte welkom! 

Grote Rommelmarkt 
 

Van 8.30 tot 12.00 uur op 

Zaterdag 14 mei a.s. 
Ten behoeve van het bouwfonds 

van de 
Nederlandse Hervormde Kerk 

Te Nieuw-Balinge 
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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  € 2,20  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 5 stk. hotwings   € 3,50 
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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Wandel, fiets of rij langs de bloeiende tulpenvelden!  
 
Wie neem jij mee?  
De Middenweg uit Vledder en Maatschap Joling uit Dwingeloo hebben samen met de 

Drentse bloembollentelers ook dit jaar weer routes langs de tulpenvelden gemaakt! Er gaat 
één fietsroute en twee wandelroutes door Westerveld. 

Kijk voor alle routes op de website: www.maatschapjoling.nl  
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Informatieavond natuurontwikkeling Mantingerveld 

 
Op 12 april organiseerden Natuurmonumenten en Natuurbegraven Nederland in De Heugte 
een inloopbijeenkomst over de natuurontwikkeling in combinatie met natuurbegraven in 

het Mantingerveld.  
 

“Mijn vragen zijn, ondanks dat ik nog steeds een beetje terughoudend ben, wel 
beantwoord” was de reactie van een bezoeker aan het einde van de avond. De bijeenkomst 
had als doel om met bewoners uit Nieuw-Balinge in gesprek te gaan over het project. De 

avond trok aardig wat bezoekers, ongeveer 60 tot 70 mensen. Per onderwerp was er een 
tafel met kaartmateriaal, informatie en voorbeelden. Bezoekers konden ook vragen en 

ideeën achterlaten of aangeven of ze mee willen op excursie naar een locatie waar de 
combinatie van natuurbegraven en natuurontwikkeling al te zien is. De ervaring leert dat 
dit de beste manier is om een goede indruk te krijgen van zo’n natuurgebied. 

Geanimeerde gesprekken 

Het gesprek ging over natuurontwikkeling die mogelijk gemaakt wordt in combinatie met 

natuurbegraven. Natuurmonumenten lichtte toe hoe dit natuurgebied aansluit bij de andere 
natuurontwikkeling rondom Nieuw-Balinge. Vanuit Natuurbegraven Nederland gaven twee 

medewerkers toelichting op hoe natuurbegraven eruitziet. Leden van het projectteam 
beantwoordden vragen over de schets, de plannen en het vergunningstraject. Het doel was 
vragen beantwoorden, dat is ruimschoots gelukt. Een aantal mensen gaf al aan dat ze 

graag als één van de eersten in de gelegenheid willen zijn om een mooie plek uit te kiezen. 

Vragen en antwoorden 

Een veelheid aan onderwerpen kwam deze avond voorbij.   
Hieronder lichten we er enkele onderwerpen uit die regelmatig langskwamen: 
 

De behoefte om te begraven en de locatie: 

• Waarom maakt Natuurmonumenten natuurbegraven mogelijk? 

Natuurmonumenten wil de natuur in Nederland behouden, versterken én ontwikkelen. Door 
tegemoet te komen aan de behoefte van mensen aan een laatste rustplaats in de natuur 
kunnen wij onze ambitie dichterbij brengen. De bijdragen uit natuurbegraven ondersteunen 

de ambitie om natuur in Nederland te behouden, versterken en ontwikkelen. We realiseren 
alleen natuurbegraafplaatsen in gebieden waar we kunnen garanderen dat de natuur erop 

vooruitgaat. 
Met de keuze voor een natuurgraf bieden we mensen een mogelijkheid om zelf een 
bijdrage te leveren aan behoud, versterking en ontwikkeling van de natuur: een manier om 

meer natuur na te laten voor generaties na ons. We werken hierbij samen met 
Natuurbegraven Nederland  

 
• Waarom is gekozen voor deze locatie en voor de aanleg van natuur met de mogelijkheid 

van begraven in de natuur? 

Natuurmonumenten wil in het Mantingerveld het oorspronkelijke heidelandschap behouden 
en vergroten, de kwaliteit van de natuur versterken en het gebied verbinden met 

omliggende natuurgebieden. Dat is vastgelegd in de Natuurvisie 2021-2030. 
Op deze plek van ongeveer 22 hectare zien wij kansen om de oude dekzandrug, die is 
verloren is gegaan door het agrarische gebruik, te herstellen met een kleinschalig halfopen 

heidelandschap met heide, vennen, heischraal grasland, struweel van jeneverbes, brem en 
vrijstaande eiken, wandelpaden en de mogelijkheid tot natuurbegraven. Daarbij willen we 

ook het oude reliëf terugbrengen. De voormalige landbouwgronden en een deel van het 
aangrenzende bos zijn hiervoor geschikt. Bovendien is de locatie goed te ontsluiten en 
goed bereikbaar voor gasten. 
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• Kan natuurbegraven ook op een andere plek in het Mantingerveld?  
Er zijn op gronden van Natuurmonumenten in het Mantingerveld geen andere locaties die 

op basis van bodem, grondwater en bereikbaarheid geschikt zijn. Het landbouwperceel is 
een zeer geschikte plek om als overgang tussen het dorp Nieuw-Balinge en het 

Munitiemagazijncomplex een halfopen heidelandschap te creëren waarmee we een 
belangrijke stap zetten in onze ambitie voor het Mantingerveld.  

 
• Hoeveel natuurgraven komen er op deze natuurbegraafplaats? 
De natuur bepaalt waar natuurgraven mogelijk zijn. Natuurmonumenten en 

Natuurbegraven Nederland hebben als uitgangspunt dat op maximaal 10% van de 
natuurbegraafplaats gegraven wordt voor een graf. Op 90% wordt dus niet gegraven. Elk 

natuurgraf kent een eeuwigdurende grafrust en ieder plekje wordt maar één keer gebruikt. 
Na 30 tot 40 jaar, nadat de laatste natuurbegraving heeft plaatsgevonden, zullen er naar 
verwachting 5.000 overledenen hier hun laatste rustplaats in de natuur gevonden hebben. 

 
• Waarom komen er tot 5.000 graven? 

Natuurmonumenten wil de natuur op het Mantingerveld behouden, versterken en 
ontwikkelen. Met de bijdrage uit natuurbegraven kunnen we onze ambitie realiseren. Het 
belang van de natuur staat bij ons altijd voorop en daarom bepaalt de natuur waar graven 

kunnen komen. Ons uitganspunt is dat er op maximaal 10% van het gebied begraven kan 
worden en 90 % niet. De grootte van dit gebied laat toe dat er ruimte is voor ongeveer dit 

aantal graven. 
 

Ontsluiting gebied en stikstof: 

• Hoe wordt de ontsluiting van de natuurbegraafplaats, wat is de route erheen? 
De toegangsroute is via de Hoogeveense weg, Haarweg en Hullenzandweg. Op deze manier 

gaat het verkeer niet door de kern van het dorp Nieuw-Balinge. 
 
• Wat wordt de verkeersdruk? Hoeveel auto’s gaan er naar de natuurbegraafplaats? 

Het aantal auto’s dat naar een uitvaart komt varieert. Gemiddeld genomen gaan we uit van 
zo’n 30 auto’s per uitvaart.  

 
• Is dit initiatief wel mogelijk in het kader van de stikstofproblematiek? 
Voor de inrichting van het natuurgebied moeten we, net als andere projecten en 

initiatieven, vergunning aanvragen. Daarin wordt beoordeeld of we voldoende maatregelen 
nemen tijdens de uitvoering om de stikstofuitstoot te beperken, bijvoorbeeld door het 

gebruik van elektrische trekkers, zo min mogelijk vervoersbewegingen, etc. 

 
 

 

 
 

Mee op excursie? 

Er is veel interesse voor de excursie naar een natuurbegraafplaats. Gaat u ook met ons 
mee? 
De excursie is op zaterdag 21 mei 

We vertrekken ’s morgens rond 9.00 vanuit Nieuw-Balinge, deelname is gratis en aan de 
lunch wordt gedacht. Ter plaatse aangekomen is een presentatie van Natuurbegraven 

Nederland en Natuurmonumenten en heeft u de mogelijkheid om het natuurgebied in te 
gaan. U bent naar verwachting om 15.00 uur weer terug in Nieuw-Balinge. 
 

Aanmelden vóór 14 mei bij Sanne van Gemerden:  s.vangemerden@natuurmonumenten.nl  
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Nieuw-Balinge tijdens de tweede wereldoorlog 
 

Ondanks het feit dat Nieuw-Balinge niet enorm zwaar te lijden heeft gehad van de 
oorlogshandelingen in 40-45, is het niet zo dat er geen geschiedenis werd geschreven. De 

moeite waard om het zwart op wit te zetten. O.a.   

 
 

Vliegtuigcrash nabij het plaggendorp 
 

Op de late avond van 12 juni 1943 werd 
de Lancaster ED916 PM-‘J ‘ van het 
Engelse103 Squadron, neergeschoten in 

het luchtruim boven Nieuw-Balinge. De 
Avro Lancaster was een grote 

viermotorige Engelse bommenwerper, 
die in nachtvluchten massaal tegen 
Duitsland werd ingezet.  

 
Duitse gevechtsvliegtuigen met hun 

zware mitrailleurs die in gevecht waren 
met Canadese of Amerikaanse jagers 
hoog in de lucht, gaf altijd en angstig 

gevoel. Het was ook zeer gevaarlijk om dan buiten te zijn.   
Een paar jonge knapen liepen buiten en zagen het aangeschoten vliegtuig dalen. Ze 

vreesden het ergste voor de inzittenden! 
 
Plotseling was alles stil,  alleen een rode vuurgloed was zichtbaar. ‘Die ligt vlakbij!’ riep een  

van de jongens in een opwelling, ‘gaan we kijken?’ ‘Nee, laten we dat niet doen’, ging een 
ander er direct op in, ‘tegen die tijd dat wij er zijn, zijn  de Duitsers of de SS’ers er ook!’ 

(De Duitsers maakten tijdens de Tweede Wereldoorlog gebruik van een avondklok. 
Nederlandse burgers mochten ’s avonds na acht uur niet meer de straat op zonder 
vergunning. De Duitse bezetter handhaafde strenge nachtregels om verzet tegen te gaan 

en om nachtelijke bombardementen moeilijker te maken). 
 

Er waren twee doden te betreuren, n.l.: Sergeant Francis Norman Jay, oud 20 jaar, 
waarnemer, en de Canadese Flight Lieutenant Guy B. Milner, één van de boordschutters. 
De captain van het toestel, Pilot Officer Guy D.J. King, en vier van zijn bemanningsleden 

konden zich met hun parachutes redden. 
 

Koop Kreeft en zijn vrouw Jantje hebben deze piloten onderdak verschaft en ze verzorgd. 
Maar de Duitsers hadden ze tóch weten  te vinden waarop de twee Canadese piloten door 
hen werden afgevoerd. Wat er met deze piloten gebeurd is, is nooit bekend geworden.  

 
Op de plaats waar het vliegtuig is neergestort, bevindt zich 

het  voormalige munitiedepot. De afstand tussen deze plek 
en de woning van de familie Kreeft, was ongeveer 75 tot 

100 meter. Dit  gebied, waar nu de plaggenhut staat, 
werd vroeger in de volksmond  ‘Het Plaggendorp’ 
genoemd. 

 
 

 
 
Koop Kreeft   &   Jantje Kreeft-Prins 
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Het ‘bommengat’ aan de Twaalf-ellenweg 
 

Vaak gebeurde het, tijdens luchtgevechten, dat bommenwerpers 
hun zware ‘lading’ moesten droppen om zich sneller uit de voeten 

te kunnen maken, op zoek naar een veiliger luchtruim. Zeer 
waarschijnlijk is dat ook de reden waarom destijds op deze plaats 

een bom gedropt is.  
Aan de zuidzijde van de Twaalf-ellenweg, ongeveer ter hoogte 
van huisnummer 6A is een bom gedropt welke een krater heeft 

geslagen van zo’n  6  meter doorsnede. Grond en leem waren door de klap en de druk 
weggeslagen waardoor de krater zich vulde met zeer schoon, helder water. Omwonenden 

maakten daar in die tijd gebruik van voor het dagelijks halen van schoon water voor de 
vaat en de was. 
Het ‘bommengat’ aan de Twaalf-ellenweg is natuurlijk al lang verdwenen en inmiddels 

bewerkt tot akker, maar een dergelijke krater is heden min of meer nog zichtbaar en wel in 
het bosje, aan de noordzijde van de Steendervalsweg, de weg van Mantinge naar Drijber. 

 
De Hongerwinter 

 

Ook op het platteland kregen de mensen distributiebonnen uitgedeeld, maar iedereen had 
een groentetuin waar ze de dagelijkse kost verbouwden. Alhoewel veel van eigen goederen 

ingeleverd moest worden. Soms werd er, bijvoorbeeld rogge, wel wat achtergehouden om 
brood te bakken. Of uit werken gaan voor wat graan, waar men dan weer een brood van  
kon bakken. Ook aardappelen waren genoeg voor handen. Die werden soms zelfs gebakken  

tussen twee sneetjes brood gegeten. In de grote steden werd hongergeleden maar op het 
platteland was er meestal wel genoeg. Veel mensen uit de stad liepen honderden 

kilometers om aan eten te komen. Ook in Nieuw-Balinge zag je dagelijks mensen uit de 
grote steden, in schamele kleren, soms blootsvoets voorbijkomen, al bedelend van 
boerderij naar boerderij om aan eten en kleding, en soms ook onderdak te komen.  

Hieronder een aantal gebeurtenissen die inwoners van ons dorp toen meemaakten: 
 

➢ Soms hartverscheurende taferelen. Zoals de moeder die ook van ver naar Nieuw-
Balinge kwam. Ze liep achter een onderstel van een kinderwagen en was op zoek 
naar voedsel. Ze had een versleten jas aan die los hing omdat er geen enkele knoop 

meer aan zat. Naast haar liep haar zoontje van een jaar of acht. Het kereltje droeg 
een versleten bloesje onder een oud jasje waarvan alleen het bovenste knoopje de 

boel nog bij elkaar hield, met gescheurde knoopsgaten en rafels aan zijn mouwtjes. 
Het kind liep met blote voetjes in een paar schoenen die zo versleten waren dat zijn 
licht bebloede teentjes er aan de voorkant uit staken.   

➢ Maar ook aandoenlijke, bijna grappige dingen, zoals het jongetje van een jaar of 
negen, tien. Hij leek alleen gekomen te zijn. (Óf z’n moeder of ouders stonden 

ergens te wachten in de hoop dat hun kind wat hulp zou krijgen). De jongen kon 
aanschuiven en genoot van een flink bord bruine bonen met aardappelen. Het 

manneke genoot zichtbaar van zijn warme maaltijd. Na het eten schoof hij zijn stoel 
naar achteren, wreef zich héérlijk verzadigd over z’n buikje en zei; ‘Zo, mijn buikje is 
weer héérlijk gevuld en rond!’. Hij dankte de vrouw des huizes netjes en verliet de 

woning.  Zeker werd iedereen die langs kwam, als dat enigszins maar mogelijk was, 
geholpen. Dagelijks kwamen veel mensen voorbij, van diverse pluimage. Bestek en 

serviesgoed had je niet zo dagelijks voor handen in die tijd, dat was in elk ‘doorsnee’ 
gezin het geval. Brood eten met mes en vork zo we dat nu kennen was sowieso niet 
gebruikelijk.  

➢ Zo kreeg een gezin een keer bezoek van een ‘heer’ die vanaf kamp Westerbork was 
komen lopen, waar het net bevrijd was, en kwam vragen naar eten. En ook nu weer 

werd hulp geboden. ‘Gaat u zitten', werd de man vriendelijk begroet. Er was nog 
brood aanwezig, dus de man kreeg boterhammen met roomboter en daarbij een 
heerlijke kop warme melk of koffie geserveerd. ‘Meneer’ bleef maar stil zitten, het 
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leek dat ie ergens op zat te wachten voor hij begon met eten. Omdat de heer des 
huizes dat nogal vreemd vond, wilde hij daar meer van weten. Hij vroeg de man 

netjes waarom hij niet at, of er misschien iets niet in orde was met het brood of het 
drinken. De man keek hem aan en gaf eindelijk antwoord. Hij eiste er een bord, en 

zéker bestek bij. Zo bont had het nog niemand gemaakt! De heer des huizes hoefde 
hier niet lang over na te denken. Hij liet hem de keus; óf met een lege maag direct 

de straat weer op, óf  tóch de maaltijd opeten, maar dan zónder bestek. De man 
koos natuurlijk voor het laatste. In deze tijden van armoede en voedselschaarste 
was dit een zeer bijzondere reactie van de man. Dit zijn juist verhalen om nooit 

meer te vergeten! 
➢ Zo kwam het eens voor dat iemand zich, na zoveel honger te hebben geleden, 

tegoed deed aan een overheerlijke bereide maaltijd van bruine bonen met gebakken 
spekkies die hij bij mensen in ons dorp had aangeboden gekregen. Deze heerlijke 
maaltijd was waarschijnlijk net iets te veel van het goede, want hij bleek er later 

behoorlijk ziek van te zijn geweest. (De magen van de mensen waren door het 
ontzettende tekort aan voedsel, het ‘gewone’ eten niet meer gewend). 

➢ Om behoeftigen in nood te helpen, kon je nog meer mogelijkheden bedenken. 
Vanwege de werkverschaffing werden eind jaren dertig in Nederland werkkampen 
gebouwd. Ook in Drenthe kwamen een aantal van die kampen, waaronder eentje 

tussen Mantinge en Nieuw-Balinge. ‘Kamp Mantinge’ was een relatief groot kamp 
waar 240 mensen terecht konden die aan de slag moesten op het land. Het 

kampterrein lag op het eind van de weg, het Koolveen. De kampen werden vanaf 
1942 bevolkt door Joodse mannen die op last van de Duitsers ontginningswerk 
moesten verrichten. De Joodse mannen uit kamp Mantinge waren vooral bezig met 

het omspitten van het Hullenzand. Een paar jonge knapen uit Nieuw-Balinge die bij 
de ondergrondse waren, zorgden er vaak voor dat de joden in dit kamp, knollen 

kregen toegeworpen over de afrastering. De ‘voorman’ die voor de Heidemij te werk 
was gesteld in het kamp, was de vader van één van de knapen, en ook die werd 
ingelicht over het gooien van de knollen.  De vader van de jongeman zorgde er dan 

weer voor dat de knollen de andere dag gevonden werden door de joodse 
kampbewoners. De vader nam zelfs, vaak met gevaar voor eigen leven en dat van 

zijn gezin, regelmatig een groep mannen uit het kamp mee naar huis om ze te 
voorzien van een gedegen warme maaltijd. En zo werd door menig Nieuw-Balinger 
veel hulp geboden! 

Werkkamp  

‘Kamp Mantinge’ (foto: aan het eind van de straat  

Koolveen, tussen Mantinge en Nieuw-Balinge) 
 
Op 9 januari 1942 kregen 2000 joodse mannen het 

bericht dat zij zich voor een keuring moesten 
melden bij de Joodsche Raad in Amsterdam. Een dag 

later werden ze naar de werkverruimingskampen in 
de noordelijke provincies gestuurd om met name 

ontginningswerkzaamheden voor de Heidemij te 
verrichten.  De werkverruimingskampen waren in de 

jaren dertig door de Nederlandse Regering gebouwd om werklozen in het kader van de 

werkverschaffing te huisvesten. Een aantal van deze kampen werd ontruimd om plaats te 
maken voor door anti-Joodse maatregelen werkloos geworden joodse mannen.  

Van werken kwam in de eerste maanden weinig terecht. De grond was bevroren en de 
verveling sloeg toe. Het schrijven van een brief naar vrienden of familie, een wandeling in 
de omgeving of het leggen van een kaartje zorgden voor wat afleiding. Na deze eerste 

groep zouden nog vele joodse mannen uit alle delen van het land volgen. Niemand was 
voorbereid op de omstandigheden in de werkkampen. Het zware werk op het land was de 

meesten volstrekt onbekend. Het thuisfront moest in de vorm van kleding, geld en eten 
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voor de nodige aanvulling zorgen. Deze hulp kwam ook vaak uit de directe omgeving, zoals 
we al eerder hebben kunnen lezen. 

Begin 1942 werd door de nazi’s definitief besloten tot deportatie en vernietiging van de 
joden. Het gevolg was dat in het voorjaar en de zomer van 1942 de omstandigheden in de 

meer dan veertig werkkampen sterk veranderden. Het regime werd zwaarder en was vaak 
op Duitse leest geschoeid. De rantsoenen en de lonen werden minder en verlof en bezoek 

beperkt. Op de brieven kwam censuur en straffen werden vaker uitgevoerd. De eerste 
deportaties naar kamp Westerbork - en vervolgens naar Oost-Europa - deden onzekerheid 
en angst toenemen. Sommigen melden zich vrijwillig voor transport naar Westerbork, bang 

dat ze misschien hun familieleden zouden missen. Anderen namen de benen. De 
opengevallen plaatsen werden opgevuld met nieuwe arbeidskrachten die vaak nog minder 

geschikt voor het werk waren. Ongeveer tachtig dwangarbeiders werd opgedragen de trein 
uit te stappen en te voet naar het werkkamp Mantinge te gaan. Een boerenwagen stond 
klaar om de bagage te vervoeren. Of dit de 

eerste of laatste groep was die naar Mantinge 
werd gestuurd, is niet duidelijk.  Wel is bekend 

dat de dwangarbeiders hard moesten werken: 
sloten graven, land ontginnen en wegen 
aanleggen. Mantinge was het enige kamp waar 

de joodse rituelen werden gerespecteerd. In de 
keuken werkte een joodse kok en joods 

personeel. De maaltijden werden volgens de 
spijswetten en onder toezicht van het Rabbinaat 
vervaardigd. Eén van de dwangarbeiders in Mantinge was René Lijdesdorff. Hij schreef 

later: 'In het midden van de barakken bestaande uit zalen bevond zich een grote barak, 
waarin we ons eten kregen en we ons, als we niet te moe van het werk waren, konden 

verpozen. Er was voor ons echter niets te koop. Het eten was slecht en zeer onvoldoende 
(…) We waren helemaal van de buitenwereld afgesloten en konden 's avonds het kamp niet 
uit. Elke ochtend moesten we in gesloten kolonne marcheren naar ons werk.' Loon werd 

niet uitbetaald en de mannen kregen geen verlof. Bezoek mochten ze ook niet ontvangen. 
Lijdesdorf maakte zijn bril kapot en kreeg van de kampcommandant toestemming om naar 

de opticien in Hoogeveen te fietsen. Op deze manier kon hij stiekem zijn ouders 
ontmoeten. Op de avond van de 14de juli 1942 werd de joodse mannen in de kantine 
medegedeeld dat zij de volgende ochtend onder politiebegeleiding naar kamp Westerbork 

zouden worden gebracht. Lijdesdorff schreef: 'Iedereen maakte pakjes met horloges, 
vulpennen, ringen enzovoort klaar om naar huis te sturen. Zo stuurde ik mijn fototoestel 

op. De kampcommandant beloofde dat hij de pakjes naar huis 
zou sturen, maar hij heeft het nooit gedaan.'  Het merendeel 
van de mannen uit kamp Mantinge werd doorgestuurd naar 

kampen in het oosten. René Lijdesdorff werd in kamp 
Westerbork bevrijd. Een groep joden uit kamp Mantinge die 

daar geplaatst was om, onder toezicht,  het Hullenveld om te 
spitten. Hard werken en weinig eten. Dhr Evert Sok sr. 

woonachtig te Nieuwe-Balinge (op de foto met stok), die 
voorman was daar, nam ze, wanneer hij de kans schoon zag 
(met risico voor zichzelf en zijn gezin) mee naar huis om ze af 

en toe eens van goede kost te voorzien! Op de foto zien deze ‘arbeiders’ er nog redelijk 
verzorgd uit, maar hoe langer het duurde, hoe slechter het werd voor hen.   

 
Kamp Westerbork en de bevrijding 
De Canadezen hebben het kamp op 12 april 1945 bevrijd. Squadron B en C lagen bij het 

Oranjekanaal en trokken die ochtend naar Spier waar zij Franse paratroepers ontmoetten, 
die in de nacht van 7 op 8 april waren gedropt tijdens de operatie Amherst. In de middag 

van 11 april zijn de Duitsers gevlucht.  
Een groep verzetsmannen uit Nieuw-Balinge was bij deze bevrijding aanwezig (zie laatste 
hoofdstuk van het boek Het Jachtterrein van Freek Stok) 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Oranjekanaal_(Drenthe)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Spier_(Drenthe)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Operatie_Amherst
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Ramon van der Sleen toch niet in gemeenteraad Midden-Drenthe 
 
Hoe kan dát nu? Hij stond toch op de 3e plaats van de kandidatenlijst van de PvdA, die met 
4 zetels de nieuwe gemeenteraad binnentrok? Dat klopt, maar de voorkeursdrempel deed 

hem de das om. 
De voorkeursdrempel is het aantal stemmen dat op een kandidaat moet worden 

uitgebracht om met voorrang te worden gekozen. En hoe groot is die drempel? Antwoord: 
25% van de kiesdeler oftewel van het aantal uitgebrachte geldige stemmen gedeeld door 
het aantal te verdelen zetels. Dus voor Midden-Drenthe 25% van 15807 : 23 is 171. 

Op deze democratische wijze krijgt eenieder op de kandidatenlijst voor de verkiezingen de 
mogelijkheid om in de Raad gekozen te worden, ook al bungelt hij/zij onderaan die lijst. 

 
En hoe zit dat nu met Ramon, de nummer 3 op de 
lijst? Hij kreeg in de gemeente 114 stemmen, dus 

minder dan de voorkeursdrempel. Echter Jan Beugel 
uit Westerbork, nummer 4 op lijst, behaalde 604 

stemmen en was dus gekozen. Toen bleek verrassend, 
dat de 19-jarige Patricia Lauffer uit Beilen, nummer 6 

op de lijst, 253 stemmen verzameld had en daarmee 
ook gekozen was. Dit had tot gevolg dat Ramon naar 
plaats 5 zakte en daarmee buiten de boot viel, doordat 

de PvdA maar 4 zetels in de Raad toegewezen 
gekregen had. 

 
Patricia Lauffer studeert journalistiek op Windesheim. 
Zij maakt zich volgens internet sterk voor het 

bestrijden van armoede, voor toegankelijkheid van de 
gezondheidszorg en het tegengaan van ongelijkheid 

tussen man en vrouw. Aan jeugdig idealistisch 
enthousiasme dus geen gebrek. 
 

 
Tot slot moet vermeld worden, dat in het artikel over de verkiezingsuitslag in het vorige 
nummer van KONTAKT onbedoeld nagelaten werd te rapporteren, dat ook dorpsgenoot 

José Post kandidaat voor de gemeenteraad was. Zij stond als nummer 20 op de kieslijst 
van de PvdA. Zij wist echter maar 11 stemmen te trekken, waarvan 9 in Nieuw-Balinge. 
Ook zij behaalde dus de voorkeursdrempel niet en werd zodoende niet gekozen evenals 

Ramon van der Sleen en Agnes Jongman. 
 

Op deze plaats excuses aan José voor de omissie, maar ook aan de lezers van KONTAKT 
die recht hebben om volledig en correct te worden geïnformeerd. 
Jur, voortaan je huiswerk beter doen! Ramon zegt, dat hij het met deze vermaning eens is 

(ha, ha!) 
 

 
Jur H. (25 april 2022) 

 

 

  



  

Dorpsblad Kontakt 2022 23 

 

  



24 Dorpsblad Kontakt 2022 

 

  



  

Dorpsblad Kontakt 2022 31 

 

❗ Update Fitnessruimte ❗  
 

We horen van veel kanten positieve verhalen over mensen die gebruik willen gaan 

maken de fitnessruimte, leuk! Ook wij kijken hier erg naar uit. Op het moment van 
schrijven kunnen we helaas nog niet veel zeggen over de opening, hou hiervoor 

echt de facebookpagina van ‘Dorpshuis de Heugte’ in de gaten.  
Wat wij nu al wel vast kunnen bekend maken zijn de ledenprijzen.  

Abonnement Prijs per maand Toelichting 

1-2x per week  16 euro  2x per week toegang. 

Onbeperkt  19,50 euro Onbeperkt toegang tot 

de fitness binnen de 
openingstijden.  

Gezin 35 euro  Vanaf 2 personen 

binnen 1 huishouden 
(14 t/m 15 jaar onder 

begeleiding van 
ouder).  

Jeugd 12,50 euro 16 t/m 21 jaar.  

60+ (enkel) 15 euro Alleen overdag  
(tot 17:00 uur) 

60+ (duo of gezin) 22.50 euro Alleen overdag  
(tot 17:00 uur)  

__________________________________________________________________ 

 
Woordzoeker 
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60 + Actief op visite bij de buren! 
Donderdagmiddag 21 april jl. zijn 12 mensen van 60+ actief samen afgereisd naar 
Witteveen. Op uitnodiging van Naoberkracht mochten we aanwezig zijn bij de Zingende 
broeder! De huiskamer van het Dorpshuis was mooi gevuld met de 60+’ers. 

En iedereen genoot van al die gezellige oude liedjes die door de broeder werden gezongen 
met ondersteuning van zijn gitaar! De sfeer was alsof we op een bruiloft waren uit de jaren 

60 / 70. Bijna het gehele repertoire wat voorbijkwam, kon meegezongen worden. Een 
gezellige ontspannen middag voor alle aanwezigen. 
Voor herhaling vatbaar, was de conclusie. Onze 60+’ers zien het wel zitten, gezellig feestje 

en dan echt in de sfeer van vroeger? Een advocaatje met slagroom, boerenjongens, maar 
ook een glaasje wijn en borrelhapje mag dan niet ontbreken. Gezelligheid kent geen tijd! 
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Nieuws van de ijsvereniging. 
 
Pasen: 
We mogen weer dus is het bestuur van de ijsvereniging van start gegaan 

met de organisatie van het jaarlijkse Paaseieren zoeken. Dat betekende 
een hoop geregel in de verloting, sponsering, eieren bestellen, paashaas 

pakken enz. Ook moesten de loten verkocht worden, hiervoor zijn weer 
een aantal enthousiaste vrijwilligers gevonden die bereid waren deze taak op zich te 
nemen, waarvoor onze hartelijke dank. Toen de organisatie achter de rug was kon het 

feest beginnen voor de kinderen. Een 60-tal kinderen hadden zich opgegeven voor het 
eieren zoeken en het was dus ook een drukte van belang bij de ijsbaan. Eenmaal aan de 

slag deed eenieder zijn uiterste best om zoveel mogelijk eieren te vinden die door de 
organisatie goed verstopt waren. Maar natuurlijk ging een ieders belangstelling het meeste 
uit naar het gouden ei, waar per leeftijdsgroep een prijs aan verbonden was.  

 
De gelukkige winnaars van de prijzen 

voor het gouden ei waren:  
Leeftijd 1-4 jaar Milou 

Leeftijd 5-8 jaar Britt 
Leeftijd 9-12 jaar Daan 
 

Na afloop van het eieren zoeken deed 
eenieder zich te goed aan een broodje 

knakworst en bij het naar huis gaan 
kregen alle kinderen nog een zakje chips 
mee voor onderweg. 

 
Na de festiviteit was er nog de uitreiking 

van de prijzen van de verloting, deze is 
als volgt getrokken: 
1e prijs Job Boekweitstraat 1 

2e prijs Dijkstra Vosseveen 28 
3e prijs Smeenge Meeuwenweg 9 

4e prijs van der Weide Voornweg 
5e prijs Wielink Voornweg 10 
6e prijs Wielink Kievitstraat 19 

7e prijs Kleine Mantingerweg 20 
8e prijs Harke Voornweg 7 

9e prijs Bisschop Haarweg 53 
10 prijs Kingsma Kievitstraat 14 
11e prijs Koster Haarweg 26 

12e prijs Schroteboer Verl.Middenraai 52 
13e prijs Hans Wolvenhaar 

 
Wij willen de sponsoren voor de verloting hartelijk danken voor hun bijdragen! 
 

DOEK: 
De verbouwing van de kantine van de ijsbaan loopt enige stagnatie op, de gemeente wil 

een bouwkundige tekening van de verbouwing, hiermee was geen rekening gehouden. Een 
plaatselijk architect is bereid gevonden om ons hierbij te helpen, hij zal de tekening maken 
en daarna kan de omgevingsvergunning worden aangevraagd. 

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) 
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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 juli) zullen wij dit laten weten via Kontakt en via de website. 
 

Contributie: 
De contributie van de ijsvereniging is weer 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  
 

Klaverjassen: 
Het klaverjas seizoen is ten einde, we hebben nog een maand 
extra gespeeld i.v.m. de Coronamaatregelen. De definitieve 

eindstanden zullen nog worden uitgerekend en zullen in het volgende Kontakt vermeld 
worden. 

 
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.  

 
Vissen: 
Ook het visseizoen gaat weer van start, wij willen eenieder vragen het terrein netjes te 

laten, geen rommel achter te laten en deze in de daarvoor bestemde vuilnisemmers te 
deponeren en honden aangelijnd te houden en de poep in de vuilnisbak doen. 

 
 
Met vriendelijke groeten, 

Namens het bestuur van IJsvereniging Nieuw-Balinge 
i.o. Roelof Bisschop 

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

_____________________________________________________________________________________ 
                                         
 
                                                        

                                                       Zonnestraal… 

Als ik een zonnestraal zou zijn 
Dan scheen ik heel de dag op jou 

Een warme deken 
Van liefde en licht 

Omarmd je dan 
Wat zal je 

Dan gaan stralen 

En als mijn zonnestraal 
Iets doven gaat 

Straal dan 
Een zonnestraal 

Naar mij 
Zodat we samen 

Blijven(d) stralen!  
                              Gedachten en gedichten van Ria           
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Nieuws van Bi’j Oons 
 

Dag allemaal, 
 

We hebben weer een beetje kunnen 
genieten van het mooie weer! De dagen 

worden langer en de temperatuur schiet 
omhoog. Het terras zit dan ook steeds 

vaker lekker vol met wandelaars en fietsers. 
De kopjes koffie met ons versgebakken 

appeltaart vliegt de toonbank over. Ook de 
verkoop van ijs komt weer lekker op gang. 

Het belooft wat dat betreft een mooie 

zomer te worden. 
 

En dat is fijn! Want op 21 en 22 mei start 
de wandel tweedaagse weer vanuit het 

theehuis. We hebben routes van 10, 15, 20 
en 30 kilometer. Er is dus voor iedereen wel 

een geschikte afstand te vinden. Opgeven 
hoeft niet per se, je kunt die data gewoon 

starten vanuit het theehuis. 
 

Rest ons nog het nieuwe menu voor de 
komende vrijdagen. U kunt die dag mee 

eten met wat de pot schaft. Vanaf 18 uur 
staat er een bord klaar en voorzien we u 

van een lekker hoofdgerecht met een 

smakelijk toetje na. Rechts ziet u het menu 
van de komende maand. Reserveren kan 

tot uiterlijk de donderdag ervoor via tel:  
06-25390885.  

 
Hartelijk groet, 

 
Jan, Aukje, Wiljo en Jessica 

 
 

Voor Hapjesschalen…        IJs…                 En lekkernijen… 
 

                     
  

Vrijdag 13 mei: kippen-
soep, tomatensoep en 

brood 

Vrijdag 3 juni:  

Verschillende ovenschotels 



  

Dorpsblad Kontakt 2022 29 

 

  



30 Dorpsblad Kontakt 2022 

 

  



  

Dorpsblad Kontakt 2022 39 

 

 



40 Dorpsblad Kontakt 2022 

 

                                                                   Activiteitenkalender 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

                                                          2022 
 

                          MEI 
 
                          11 mei                Oud papier 

 
                          14 mei                Rommelmarkt Hervormde Kerk 

 
                          21 mei                Excursie natuurmonumenten    
 

                          21 mei                Wandel 2-daagse Bi’j Oons 
 

                          21 mei                Rommelmarkt Kerk Noordscheschut 
 
                          28 mei                Bingo De Heugte 

 
                          31 mei                Wandel 4-daagse               

 
                           
                          JUNI 

    
                            5 juni                 Motortourtocht 

 
                          24 juni                Survival Tiendeveen     
 

                           
                          JULI 

 
                          30 juli                 Bingo De Heugte 
 

                          
                          AUGUSTUS 

 
                           3 t/m 7 aug      Zomerfeest 
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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 8 mei 

9.30 uur Ds. P.D.J. Buijs 

14.30 uur Ds. P.D.J. Buijs 

● Zondag 15 mei  

9.30 uur Ds. J. Jonkman 

14.30 uur Ds. J. Jonkman 

● Zondag 22 mei  

9.30 uur Ds. C. Cornet  

14.30 uur Ds. C. Cornet 

● Donderdag 26 mei (Hemelvaartsdag) 

9.30 uur Ds. C. Cornet 

● Zondag 29 mei 

9.30 uur Ds. B. de Graaf 

14.30 uur Ds. B. de Graaf 

● Zondag 5 juni (1e pinksterdag) 

9.30 uur Ds. C. Cornet 

14.30 uur Ds. A.A. Egas 

● Maandag 6 juni (2e Pinksterdag) 

9.30 uur Ds. C. Cornet 

 

Wijzigingen voorbehouden. In de ochtend is er 

oppas voor de kleinsten in het jeugdgebouw ‘Het 

Anker’ 

 

 

Preekrooster 2021 

Ned. Hervormde Kerk Nieuw-Balinge 

 
● Zondag 8 mei (einde meivakantie) 

10:00 uur ds. J.A.A. Geerts (Zalk-Veecaten) 

19:00 uur ds. E. van den Noort (Nijkerk) 

● Zondag 15 mei (VHA) 

10:00 uur ds. A.J. Post (’t Harde) 

19:00 uur ds. T. Beekman 

● Zondag 22 mei (HA) 

10:00 uur ds. T. Beekman 

19:00 uur ds. T. Beekman 

● Donderdag 26 mei (Hemelvaartsdag) 

10:00 uur ds. A.D. Goijert (Nijkerk) 

● Zondag 29 mei 2022 

10:00 uur ds. M. Noorderijk (IJsselmuiden) 

19:00 uur ds. T. Beekman 

● Zondag 5 juni (1e Pinksterdag) 

10:00 uur ds. T. Beekman 

19:00 uur ds. H. Westerhout (Hasselt) 

● Maandag 6 juni (2e Pinksterdag) 

Om half 10 dienst in Tiendeveen 

 

 

In de ochtend is er oppas voor de kleinsten in 

de consistorie bij de kerk. 
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Senior Fit 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 

11 mei    ORANJE           1 juni   GROEN 

18 mei    GROEN            8 juni   ORANJE 

25 mei    ORANJE          15 juni   GROEN 

27 mei    GRIJS             22 juni   ORANJE 

Contactgegevens Humanitas  

• Midden-Drenthe 

   midden-drenthe@humanitas.nl 

• Zuid-Drenthe 

   zuid-drenthe@humanitas.nl 

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

Oud Papier 

Oud papier wordt opgehaald door de mr. 

Sieberingschool. De datums voor 2022 zijn: 

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 

Bloedafname en laboratorium onderzoeken 

Iedere dinsdagmorgen in Dorpshuis de Heugte. 

Aanvang om 10.15 uur tot ±10:30 (tot de 

laatste cliënt geweest is) 

Voor trombose check, voor het prikken van 

bloed voor onderzoek en het inleveren van 

overige laboratoriumonderzoeken zoals urine.  

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 

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 (0618354493) 

Mariska Pot (06 13 74 87 43) 

Wout Strijker (06 51 35 23 48) 

Albert Wielink (32 13 23) of 

José Post (0613621011) 

  

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: 17:00 - 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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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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