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NOVEMBER 2022    54ste JAARGANG, NR. 10 
 

Colofon 
 
Redactie   

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              
25e 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: 
 
 

Nieuws vanuit de Ijsvereniging 
 

 
Dat wij een nieuwe columnist hebben 
 

 
Nieuws vanuit plaatselijk belang 

 
 
Dat er nieuwe 

zomerfeestbestuursleden zijn   
 

 
Dat er 2 dames nog zangleden 

zoeken 
 
 

Een gevuld prikbord 
 

 
Nieuws van de tienersoos 
 

 
 

 
En…  
 

nog veel meer. 
 

 
Veel leesplezier! 
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Raadselspel 
 
Voor de maand oktober zochten wij het antwoord op de vraag: 

Ik bezit bossen zonder bomen, 

zeeën zonder water, 

woestijnen zonder zand 

en huizen zonder stenen 

Rara wat ben ik? 
We hadden in totaal 10 inzenders. 
Het juiste antwoord is een landkaart. Iedereen had het goed. 
Grietje Tielken heeft deze maand gewonnen.  

 
Gefeliciteerd Grietje, de prijs komt snel jouw kant op! 

 
Voor de maand november zoeken we de oplossing van onderstaande filippine puzzel.  
Mail het woord door wat komt de staan in de grijze balk 

 
Oplossing: 
   1        2        3        4        5        6        7 

       
 
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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___________________________________________________________ 
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Menukaart Dorpshuis de Heugte 

 
Patatzakken      Snacks 

 
Klein   € 3,60     Frikandel    € 1,40  
Middel  € 4,60     Frikandel met     € 1,70 
Groot  € 5,60     Frikandel speciaal   € 2,10 
       Br. Frikandel excl. Saus  € 2,10 

Patat       Frikandel XXL    € 3,10 
       Frikandel XXL speciaal  € 3,60 
Patat    € 1,60    Kroket     € 1,40 
Patat met  € 1,90    Kroket mayo/mosterd   € 1,70 
Patat Joppie  € 2,10    Br. Kroket excl. Saus    € 2,10 
Patat Oorlog  € 2,60    Br. Kroket mayo/mosterd  € 2,40 
Patat Speciaal € 2,30    Hamburger    € 1,60  
Patat Saté  € 2,30    Hamburger speciaal    € 2,30 
Grote patat           +€ 0,50               Br. Hamburger excl. Saus   € 2,30 
       Br. Hamburger speciaal   € 3,00 
Sauzen & Uien     Gehaktbal    € 2,60 
       Gehaktbal mayo/mosterd  € 3,00 
Joppiesaus bakje 80 ml   € 0,60  Bapao excl. Saus    € 1,85 
Joppiesaus bakje 200 ml  € 1,60   Bami schijf    € 1,60 
Mayo/Curry/Ketchup     Berehap     € 2,40 
Mosterd/Chili bakje 80 ml  € 0,40  6 stk. Bitterballen   € 2,10  
Mayo/Curry/Ketchup     6 stk. Bitterballen met saus  € 2,40 
Mosterd/Chili bakje 200 ml  € 1,10  8 stk. Gemengde      
                  bittergarnituur incl. Saus  € 2,80 
Satésaus bakje 80 ml   € 0,80  Braadworst     € 2,10 
Satésaus bakje 200 ml  € 2,10  Kaassouffle    € 1,60 
Shoarmasaus bakje 80 ml   € 0,40  6 stk. Kipnuggets   € 2,10 
Uien bakje 80 ml    € 0,35  Kipschnitzel    € 2,85 
Uien bakje 200ml   € 0,70  Loempia    € 2,85 
       Mexicano    € 2,10 
       Nasischijf    € 1,60 
       Pikanto    € 2,10 
       Varkenssaté + saté   € 3,60 
       Vietnamese kip loempia’s (3 stuks)  € 2,60 

 

0528-321300 
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YOGA SAMEN 2 Oktober- THEMA AFRIKA 
 
Het was heel leuk met mijn oma/mamma dit te doen. 

We gingen op reis naar Afrika, eerst met het vliegtuig, daarna met de boot. 
Toen kwamen we aan land en scheen de zon en deden we de zon en de aarde begroeten. 
Daarna kwamen we allerlei dieren tegen, de leeuw, de olifant een aap een krokodil, 

Afrikaanse vogel, we deden de dieren na met een yoga houding. 
Toen hoorden we Afrikaanse muziek en gingen we dansen en we mochten zelf op de drum 

en klankschaal slaan en belletjes rinkelen. 
Toen gingen we rusten en Cisca vertelde een mooi verhaaltje over Afrika. 
Er lag een kleurplaat van een Afrikaan die op een drum sloeg en die mochten we kleuren, 

we kregen drinken een stukje banaan en lekkere koek. 
Toen gingen we naar huis. 

 
Dank je wel Cisca! Tot een volgende keer!  
Stukje in de mail naar Cisca 

________________________________________________________________________ 
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Nieuws van de ijsvereniging Nw. Balinge:  
Het is alweer enige tijd geleden dat wij info hebben verstrekt van de IJsvereniging, dit 
heeft o.a. te maken met de vakantieperiode. 
Hierbij dan toch weer enige info over de gang 

van zake. 
 

DOEK: 
De verbouwing van de kantine van de ijsbaan loopt enige stagnatie op, de gemeente wilde 
een bouwkundige tekening van de verbouwing, hiermee was geen rekening gehouden. Een 

plaatselijk architect is bereid gevonden om ons hierbij te helpen, hij heeft de tekening 
gemaakt en daarna de omgevingsvergunning aangevraagd, deze is inmiddels afgegeven. 

Ook hebben wij extra financiering mogen ontvangen van het RABO-fonds, hier is via dit 
fonds een bedrag van € 10.000 beschikbaar gesteld, waarvoor onze hartelijke dank. 
In een overleg met de aannemer die het constructie werk voor het dak gaat maken, kwam 

het volgende probleem aan het licht, de levertijden van het benodigd materiaal. Sommige 
materialen zijn moeilijk leverbaar en hebben een grote levertijd. Binnenkort staat er een 

afspraak gepland om de situatie te verkennen en verdere afspraken te maken wat planning 
betreft. 

Voor de verbouwing hebben wij 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 zullen wij dit laten weten via Kontakt en via de website. 
Klaverjassen: 

Het klaverjas seizoen gaat weer beginnen en de data van spelen zijn: 
7-10-2022 18-11-2022 30-12-2022 10-2-2023 24-3-2023 

21-10-2022 2-12-2022 13-1-2023 24-2-2023 
4-11-2022 16-12-2022 27-1-2023 10-3-2023 
Verhuur gebouw: 

De verhuur van het gebouw is 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 is weer van start, wij willen eenieder vragen het terrein netjes achter 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. Helaas is er 

een volgend probleem ontstaan, namelijk het “wildpoepen”, wij hebben bordjes geplaatst 
om aandacht te schenken aan dit item en hopen hiermee het probleem te hebben opgelost. 
Brandhout: 

Na een periode van zo’n 20 jaar heeft Natuurmonumenten besloten deze goede 
verstandhouding stop te zetten. Wij mogen vanuit de IJsbaan niet langer brandhout zagen 

in het naastgelegen bos. De nieuwe beheerder en de “ecoloog” van Natuurmonumenten 
hebben besloten om “geen beheer” toe te passen op dit bos, wat inhoudt dat er niets meer 
aan onderhoud aan het bos gaat gebeuren en men het bos “in elkaar laat storten”. 

Ook betekent dit voor de IJsvereniging dat er geen zaag en bosmaaiercursus, jaarlijks 
georganiseerd door Landschapsbeheer Drenthe, meer georganiseerd kan worden. 

Voor de ijsvereniging betekent dit een financiële strop van ca. € 3000,- 
Tevens betekent dit dat wij onze “vaste klanten” in de toekomst moeten teleurstellen en zij 
hun benodigd brandhout elders moeten betrekken. 

Oude website: 
Nog steeds lopen wij tegen het probleem aan dat mensen info proberen op te halen van de 

oude website van de IJs vereniging. Deze info is verouderd en niet meer van toepassing en 
voor up to date info dient men te gaan naar: https://dorpnieuwbalinge.nl 

 



  

Dorpsblad Kontakt 2022 9 

 

Jaarvergadering: 
Binnenkort is er weer de jaarvergadering van de ijsbaan, deze staat gepland op 23 -11-

2022 
Om 20:00 uur in de kantine van de ijsbaan aan de Mantingerweg 48. 

Na de jaarvergadering gaan wij weer bezig met het innen van het lidmaatschapsgeld, deze 
is vorig jaar in de jaarvergadering aangepast naar: 

Gezinslidmaatschap € 22,50,- 
Enkel lidmaatschap € 11,25,- 
 

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

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

                                    ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

 
Ledenvergadering 2022 IJsvereniging Nieuw Balinge 
 

Geachte leden, 
Hierbij nodigen wij u uit voor de jaarlijkse ledenvergadering van de IJsvereniging Nw. 
Balinge, op woensdag 23 november 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 25-02-2022 
- Jaarverslag secretaris 

- Jaarverslag penningmeester 
- Verslag kascommissie Ton Moret, Jan Smeenge 

- Benoeming kascommissie Jan Smeenge, Jan Gosink, Res.??? 
- Verkiezing bestuur 
Aftredend en herkiesbaar Petra van der Weide, Roelof Bisschop 

- Pauze 
- Verbouw kantine ijsbaan 

- Zaagwerkzaamheden Nat.Mon.  
- Investeringen, 
- Begroting 2022/2023 

- Contributieverhoging 
- Rondvraag 

- Sluiting 

                           ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Notulen van de ledenvergadering  IJsvereniging Nieuw-Balinge 23-02-2022. 
 

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

Leden: Dineke Kats, Aaldert Span, Jan Smeenge, Willy Speelman, Monique Gengler. 
Afwezig m.k. Jan Sikkinga,(ziek) 
 

Opening: 
De voorzitter Petra van der Weide opent de vergadering om 20:10 uur en heet eenieder 

welkom op de vergadering. 
 
Mededelingen: 

Geen 
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Notulen vorige vergadering: ( 26-11-2019)       
   

Tekstueel: Dieneke Kats moet zijn Dineke Kats 
Naar aanleiding van: 

De notulen van de jaarvergadering van 20-11-2019 zijn afgedrukt in Kontakt en op de 
vergadering doorgenomen. 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: 
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. De contributie voor 
het komende jaar is nog niet binnen bij de penningmeester. De ledenlijst is 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.  

 
Verslag kascommissie:  

De kascommissie  Aaldert Span en Ton Moret waren tevreden over de financiën. Alles is 
gecontroleerd en er zijn geen onvolmaaktheden gevonden. De commissie adviseert dan 
ook de vergadering om het bestuur decharge te verlenen. De vergadering gaat hierin mee 

en verleend decharge aan het bestuur. 
 

Benoeming kascommissie: 
Aaldert Span is aftredend en Ton Moret en Jan Smeenge doen de kascontrole voor 2022. 
Jan Gosink wordt reserve kascontrole lid. 

 
Verkiezing bestuur: 

Marleen Pol en Jan Sikkinga zijn aftredend en beide herkiesbaar, beide worden voor de 
komende periode herkozen. Jan Gosink is aftredend en niet herkiesbaar. Doordat het 
bestuur nu erg klein wordt, is men op zoek gegaan naar nieuwe bestuursleden. Willy 

Speelman en Monique Gengler bieden zich hiervoor aan om in het bestuur plaats te nemen. 
In eerste instantie zal Willy Speelman in het bestuur plaats nemen om het aantal 

bestuursleden oneven te laten uitkomen, op een later tijdsstip zal ook Monique Gengler in 
het bestuur zitting nemen. 
 

Corona: 
Door versoepeling van de Corona maatregelen zijn er weer meerdere dingen toegestaan. 

Zo kan het klaverjassen weer doorgaan en ook de verhuur van het gebouw is weer 
mogelijk. Ook de activiteiten kunnen weer plaatsvinden, men is weer bezig met de 

organisatie van het paaseieren zoeken en de verloting. 
 
Begroting 2022: 

Verder wordt de begroting voor 2022 besproken, de bedragen waar bij de leden voor 
goedkeuring wordt gevraagd zijn: 

1. Aanschaf van een andere maaimachine, voorstel is om een machine aan te schaffen 
met grotere wielen en 4 x 4 aangedreven, deze kan dan voor meerdere doeleinden 
worden ingezet. Kosten van de machine ca. € 3000,- 

2. Ook de begroting voor de verbouwing wordt doorgenomen, hiervoor wordt besloten: 
Extra bijdrage vanuit het eigen vermogen van de vereniging voor het aanpassen van 

het dak en isolatie van het gebouw en het plaatsen van zonnepanelen.  
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Er wordt besloten om een reserve te houden van € 7500,- en de resterende gelden 
in te zetten voor de verbouw. Ook zullen er nog een aantal fondsen worden 

aangeschreven voor een bijdrage in de verbouwing. 
3. In de jaarvergadering van 2019 is er al toegestemd in een investering van € 7000,- 

voor de verbouw van de kantine. 
4. Er is in de voorgevel thermopane geplaatst om de energiekosten omlaag te brengen, 

hiervan waren de kosten ca. € 800,-. 
Voor genoemde bedragen wordt door de vergadering ingestemd. 
 

Contributieverhoging: 
De contributieverhoging in 2023 wordt door de aanwezigen op de vergadering nodig 

bevonden. 
Het lidmaatschapsbedrag voor 2023/2024 wordt verhoogd en wordt dus €11,25,- voor een 
enkel lidmaatschap en € 22,50,- 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: 

Monique Gengler: 
Is het misschien verstandig om voor de IJsvereniging de ANBI-status aan te vragen? Dit 
kan de mogelijkheid geven om bv. Btw terug te vragen en is het makkelijker om bij 

fondsen een financiële bijdrage te vragen 
Antw: Het bestuur gaat zich verdiepen in de mogelijkheden en bezien wat er voor nadelen 

en voordelen aan deze status hangen en komen hier dan op terug. 
Dineke Kats: 
Is er nog brandhout beschikbaar en indien men brandhout wil moet men zich hiervoor 

aanmelden?  
Antw: Er is geen brandhout meer voorradig, het hout is al verzegd aan de “vaste klanten”. 

Voor het komende jaar is het nog onzeker of er nog brandhout beschikbaar komt i.v.m. het 
lage aantal vrijwilligers en de toestemming van Nat. Mon. 
 

Sluiting: 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter Petra van der Weide de vergadering om 

22:20 uur en dankt eenieder voor de inbreng en wenst iedereen wel thuis. 
 
Voor akkoord Voorzitter:    Voor akkoord secretaris:  

Petra van der Weide Roelof Bisschop 
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PRIKBORD 

Huurder gezocht 

 
Beste dorpsgenoten, 

Voor de periode van medio 
januari 2022 t/m medio maart-

april ben ik op zoek naar een 
huurder voor mijn bungalow in 

Nieuw-Balinge. Mijn woning 
bevat 3 slaapkamers, een 
woonkamer, keuken en 

badkamer, met een totale 
oppervlakte van zo’n 50m3.  

Kent u iemand of bent u 
misschien zelf op zoek naar 

tijdelijke woonruimte neem dan 

gerust contact met mij op  
(per email: 

slw1612aqua@hotmail.com  
of per telefoon 06-40195687). 

                     

Kerstmarkt Tiendeveen 
 

U bent van harte welkom 

op zaterdag 10 december tussen 
15.00 en 19.00 uur. 

De kerstmarkt wordt in en om 
het MFC De Eiken, Molenweg 4 

Tiendeveen, gehouden. 

 
Wil je als ondernemer met een 

eigen kraam op deze gezellige 
kerstmarkt staan om je 

producten te promoten of te 

verkopen? 
Of ken je iemand die dit zou 

willen? 
 

Neem dan contact met ons op, 

door een email te sturen naar: 
activiteiten-

tiendeveen@hotmail.com 

 

        
 
 
 

Winterfair 
DV zaterdag 26 november van 

15.00 tot 18.00 uur is er een 
winterfair, bij de gereformeerde 

kerk drostenraai te 
Noordscheschut. 
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Tienersoos Teenspirit Nieuw-Balinge 
 
          Wist je dat: 

• In het dorpshuis een mooie soos ruimte is voor de 

Tieners/Jeugd om samen te komen.  

• Elke 3e vrijdag vd Maand een soosavond of activiteit is 

(tenzij anders is aangegeven) 

• Deze georganiseerd wordt door het tiener bestuur met ondersteuning van een ouder 

bestuur en een jongerenwerker van welzijn Midden-Drenthe.   

• Tieners die in groep 8 zitten (of 12jaar zijn) t/m 15 jaar van harte welkom zijn.  

• De datums voor dit jaar 18 november en 16 december zijn. 

• De tienersoos ook een Facebookpagina heeft. 

• Je hier informatie kunt vinden wanneer en wat er te doen is. 

• We graag met je delen wat de Tieners gedaan hebben aan activiteiten. 

• We het mooi zouden vinden, dat je de FB-pagina: Tienersoos ‘Teenspirit’ gaat 

bezoeken en leuk gaat vinden. 

• We hopen, dat zo nog meer tieners de weg naar de soos weten te vinden.  

• Het geen probleem is dat je geen sociale media hebt, we proberen altijd ook te 

plaatsen in het dorps blad Kontakt. 

• Het dus een goede reden is om het Kontakt in de gaten te houden. 

• Bij vragen altijd contact opgenomen kan worden met het ouder bestuur.  

• De tel nummers achterin het Kontakt staan.  

          

Target point 
Vrijdag 21 oktober veel plezier gehad bij Target point in Assen: 
Samen lasergamen, tussendoor poolen, simulatie schieten en chillen onder het genot van 

een drankje en heerlijke bitterballen. 
Al met al een geslaagde avond!! 
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Nieuwe columnist 
 
Vanaf deze maand hebben wij een (nieuwe) columnist. 
Hij deed de redactie een bericht of hij elke maand wel een stukje mag schrijven voor 

Kontakt. Altijd leuk initiatieven vanuit het dorp! 
Hij stelt zich hieronder even voor en op de bladzijde hiernaast zijn eerste column. 

 
MOIN, 
Om te beginnen 

Wibo Westra   05-01-1953 
Getrouwd met Dikkie bijna 50 jaar  

2 zoons  1 dochter  en 1 kleinkind 
In Deventer autorijschool gehad en in begin jaren 90 fulltime artiest met opname studio 
begonnen. 

Stadsprins van Deventer geweest en ook radioprogramma Deventeromroep.  
Daarna radio bij RTV OOST met eigen programma op de maandagmorgen (deed daar 

typetjes). 
Ook jaren De Sint bij OOST, met ook nog een paar jaar voor de TV De Sint Soap gedaan. 

Van Deventer naar Stadskanaal en daarna 10 jaar in Duitsland gewoond. 
Totdat mijn vrouw in 2013 een hersenbloeding kreeg, zijn we weer terug naar Nederland 
gegaan. 

En sinds 2015 heb ik haar thuis en ben nu mantelzorgen en wonen nu met veel plezier in 
het mooie Nieuw-Balinge. 

Optreden doe ik al vanaf jaren 70 en heb de lat wel wat lager gezet.....niet meer 6 in een 
weekend, maar 1 per maand is prima. 
Google maar op Wibo Westra of YouTube.         

  
Gr Wibooooo 
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Column 
Toen hij nog maar een jochie was van zo een jaar of acht 
Keek hij uit naar 5 december de Sint die werd verwacht 
Had dagen van tevoren steeds in de schoen gedaan 

Eten en drinken voor het paard om de kou ‘s nachts te doorstaan 
Briefjes met de vraag: een auwto , een puusel of een heel mooj spel 

T’ is wel niet goed geschreven maar dat snapt de Sint vast wel. 
S’ nachts  kon hij moeilijk slapen, de wind, de regen, gestommel op het dak 
Een schaduw door het venster, het leek net, het paard en piet met de zak 

De volgende morgen werd hij wakker en moeder was reeds  benee 
Zij had de kachel op zitten porren wat ze in de winter altijd dee 

Hij liep gelijk naar de kachel want daar had hij zijn schoen gezet 
En zag daarin een muis van chocola en ballen in een net 
Zijn tas gepakt en hup naar school om te vertellen in de klas 

Hij kwam op school in zijn lokaal en toen schrok hij echt pas 
Het hele lokaal was overhoopgehaald dat is toch niet normaal 

De juf zei: Dat heeft vast een Piet gedaan ik vind dat heel brutaal 
Alles weer netjes opgeruimd  en eenieder deed zijn best 

In de pauze speculaas en werd met chocomelk de dorst gelest  
Aan het einde van de dag ging hij hard rennend naar huis toe gescheurd  
Om moeder te vertellen wat er die dag op school was gebeurd 

‘s Avonds na het eten rond de tafel knus om even bij te komen 
Samen zingen: ”Zie de maan schijnt door de bomen” 

Dan ineens een harde klap iemand klopte op het 
raam 
Dat zal hem zijn en hij zag de deur zachtjes 

opengaan 
Daar kwam een zwarte hand met pepernoten 

gooiend in het rond 
Je zag verder ook helemaal niets je wist niet wie 
daar stond 

Nadat hij wat pepernoten had opgeraapt en in 
zijn broekzak had gedaan 

Ging de deur helemaal open en daar zag hij hem 
staan 
Sinterklaas met een volle witte baard en een 

mooi donkerrood pak 
En ook een zwarte piet met de staf van 

sinterklaas en kadootjes in een zak 
Hij durfde niets te zeggen en kroop het liefst ver 
weg ergens in een hoek 

Sinterklaas ging zitten en zwarte piet gaf Sint het 
boek 

De sint wist hoe de jongen heette en wat hij zoal 
had gedaan 
Hij snapte daar niets van hoe dat allemaal in dat 

boek kon staan 
Kreeg van zwarte piet nog wat snoep een kadootje en gelukkig niet de roe 

Toen moest de Sint weer verder ja naar andere kinderen toe 
Zij zongen met z’n allen voor de Sint nog een mooi afscheid lied 
Dag Sinterklaasje daag daag daag daag en natuurlijk ook zwarte piet 

Nog even napraten over de Sint en zwarte Piet eenieder was weer blij 
Je leeft er zo naar toe maar wat gaat het toch weer snel voorbij 

Zo is aan het einde alles toch nog goed gegaan 
De Sint die moest vertrekken want de Kerstman komt eraan  
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Nieuws vanuit IKC Mr. Siebering 

 

Schoolpraat 
Dit keer Giga-Groen-nieuws uit 

groep 3/4/5 
 
 
 
 

 

 
 

Afval opruimen 
 

Dit jaar was het thema van de kinderboekenweek, 

Giga Groen. Misschien heeft u ons wel zien lopen 

door het dorp. We hebben namelijk afval 
opgeruimd. De ouderraad had via de gemeente 

afvalprikkers en vuilniszakken geregeld. Er werd 
druk gezocht en de opbrengst was dan ook groot. 
Als bedankje kregen we van de ouderraad een 

boek van Andre Kuipers.  

 
 

Bezoek van de boswachter 

Dinsdag kregen we bezoek van 

boswachter Roan de Mars. Hij had 
veel opgezette dieren mee. Hij 
vertelde over de een wezel, een 

boommarter, een buizerd en een 
huismus. 

Ook liet hij het gewei van een edelhert 
en een ree zien.  We hebben die 

middag heel veel geleerd.  

 

 

      
 
 

 

 

 

Vogelvoer 

 
Misschien heeft u ze al zien staan, de mooie 

vogelvoer-stokken. 

Oude theekopjes hebben we gevuld met vet 
en diverse zaden. Alle kinderen moesten een 

dikke, stevige stok mee van huis.  Die hebben 
we versierd met lapjes. 

Het lijmen van de kopjes op de stokken was 

nog een hele klus, maar het resultaat is 
prachtig geworden. 
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Aandacht voor de natuur bij IKC-meester Siebering 
Ingezonden door communicatie van Kitsprimair. 

 
Van 5 tot en met 16 oktober was het Kinderboekenweek en dat was te merken in Nieuw-
Balinge. Het thema was dit jaar Gi-Ga-Groen. Daarom gingen kinderen van integraal 

kindcentrum meester Siebering op 5 oktober met grijpers het dorp in om de boel eens flink 
op te schonen.  

 
Ondertussen konden ze 
luisteren naar verhalen van 

ouders. Die lazen op 
verschillende plekken in het 

dorp voor uit een boek 
met het thema van de 
Kinderboekenweek. 

 
Naast de opruimactie waren er 

ook allerlei creatieve 
activiteiten in de groepen en 
was er aandacht voor dieren 

in de natuur.  
 

 
 
 

 
Op 11 oktober kreeg het IKC bezoek van boswachter Roan de Mars en een collectie 

opgezette dieren. Onder andere een wezel, een boommarter, een buizerd en een 
huismus. Hij vertelde de kinderen over de natuur en hoe dieren zich aanpassen aan de 

omgeving. Ook liet hij het gewei van een edelhert en een ree zien.  
 
 

IKC-directeur Leonie 
Okken kijkt terug op een 

interessante middag.  
“De kinderen zaten vol 
verhalen en vragen, erg 

leuk. Ze kijken vanaf nu 
vast en zeker met 

andere ogen naar de 
natuur om hen heen.”  
  

Vrijdag 14 oktober vond 
de afsluiting van de 

Kinderboekenweek 
plaats.  
Het Lifestyleteam van 

Kits Primair verzorgde 
die dag een voorstelling 

met het thema Gi-Ga-
Groen. 
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Nieuws van Bi’j Oons 
 

Dag allemaal, 
 

Een drukke periode breekt aan.  
Onze agenda vult zich goed met 

allerlei leuke feestjes en ook de 
feestdagen staan weer voor de deur. 

Goed om te weten dat we uiteraard 
dit jaar weer een kerstmarkt 

organiseren!  
Zondag 11 december vanaf 14:00 

vult ons terrein zich met allerlei leuke 

kraampjes en eettentjes. Wie ook 
graag een kraam op de kerstmarkt 

wil is van harte welkom.  
Neem even contact met ons op via 

tel: 06-25390885 en dan regelen we 
het! 

 
 

Dan nog het menu voor de 
vrijdagavond!  

Reserveer uiterlijk de donderdag 
ervoor via tel: 06-25390885 een 

maaltijd, dan staat deze vrijdag om 
18:00 uur voor je klaar.  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Voor Hapjesschalen…                   IJs…           En lekkernijen… 
 
 
  

Vrijdag 18 november: 
Stamppot rode bieten 

Vrijdag 25 november: 
Verschillende stoofpotjes 

Vrijdag 2 december: 
gebakken aardappelen, 
schnitzel, groente 

Vrijdag 9 december: 
Stamppot boerenkool/stamppot 
snijbonen 

Vrijdag 16 december: 
Pasta pesto met kip 
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Mededelingen Plaatselijk belang “De Vooruitgang”  
 
Natuurmonumenten 

Op 26 september heeft het PB op verzoek van 
Natuurmonumenten (NM) een bijeenkomst met hen 
belegd om, na de miscommunicatie van de afgelopen 

maanden, betere afspraken te kunnen maken.  
Natuurlijk stond het onderwerp Natuurbegraafplaats 

hoog op de agenda.  
We hebben de redenen waarom bijna 70 % van de 
Nieuw Balingers geen Natuurbegraafplaats bij het 

dorp wil, voor het eerst serieus kunnen bespreken. 
In de eerste plaats hebben we gekeken hoe de begraafplaats minder zichtbaar voor de 

bewoners zou kunnen zijn. Wij hebben een plan voorgelegd waarin er een brede strook met 
een wandelpad wordt aangelegd tussen het dorp en de begraafplaats. Dit pad zou kunnen 
aansluiten bij het wandelpad op het Mantingerveld, zodat je een mooie wandeling rond het 

dorp kan maken. De strook kan zo ingericht worden dat wandelaars niet of nauwelijks 
geconfronteerd worden met rouwende mensen. Ook kunnen dan bestaande bosjes 

beschikbaar blijven voor het dorp. Trouwens, NM heeft aangeven dat er sowieso geen 
bomen gerooid gaan worden. Dit plan zal wel betekenen dat er minder graven gerealiseerd 
kunnen worden. De projectmanager, heeft aangegeven dat 500 tot 1000 graven minder 

wellicht bespreekbaar zal zijn. Hij zal het plan met zijn achterban bespreken en er op de 
volgende bijeenkomst op 14 november op terugkomen. 

Daarnaast hebben we gekeken hoe de problemen die zullen ontstaan met het gebruik van 
de Hullenzandweg als toegangsweg kunnen worden opgelost. Omdat deze weg vooral in de 
oogsttijd door grote voertuigen gebruikt zal worden, lijken passeerhavens een goede 

oplossing. Ook dit punt zal op de volgende bijeenkomst verder uitgewerkt worden. 
Dat er al een Natuurbegraafplaats in Meppen is, blijkt voor ons geen haalbaar argument te 

zijn. Zoals Bennie Slomp zei: "Autodealers gaan ook bij elkaar zitten”.  
We zijn de onderhandelingen met NM begonnen met in ons achterhoofd de gedachte wat er 

met het gebied gebeurt als er geen Natuurbegraafplaats komt. Natuurmonumenten is daar 
duidelijk over: "Als dit er niet komt dan zetten we er waarschijnlijk een hek omheen en 
laten we er vee lopen. Dan hebben jullie er helemaal niets aan”. Met ons plan hopen we 

minimaal overlast te hebben en een mooie rondwandeling te kunnen creëren. 
 

Om de communicatie met NM blijvend te verbeteren en in de toekomst misverstanden te 
voorkomen, hebben we vervolgens afgesproken dat er vier keer per jaar zogenaamde 
kwartaalbijeenkomsten gehouden zullen worden. Daarbij zal naast de projectmanager van 

het nieuwe Mantingerveldproject, dhr. Randy Leeper, ook de beheerder van het bestaande 
Natuurmonumenten gebied, dhr. Bernd Danhof aanwezig zijn.  

De bedoeling is dat de dorpsbewoners, die concrete voorbeelden hebben van slecht 
onderhoud van NM, zoals het niet maaien van de wandelpaden, die via het PB kunnen 
voorleggen aan de beheerder.  

De eerste Kwartaalbijeenkomst zal op maandag 14 november gehouden worden. Dus 
mocht u concrete voorbeelden hebben, meldt die dan zo spoedig mogelijk aan ons, zodat 

wij die aan NM kunnen voorleggen. 
 
Daarnaast hebben we afgesproken dat de uitkomsten van de “Monitoring”, het onderzoek 

dat vanaf de start van Goudplevier naar de natuurontwikkeling van het gebied gedaan is, 
ook aan ons wordt doorgestuurd. zodoende krijgen wij als dorpsbewoners een beter beeld 

van wat er verbeterd of verslechterd is in de afgelopen 30 jaar. Uiteraard geldt dat ook 
voor de nieuwe gebiedsontwikkeling. 
Tot slot nog dit, het Mekelermeer is géén eigendom van NM maar van Staatsbosbeheer! 

 

 



26 Dorpsblad Kontakt 2022 

 

Nieuwbouw. 
Op 29 september hebben we een gesprek gehad met Nico Beukema, die door de provincie 

is uitgeleend aan de gemeente om de nieuwbouwinitiatieven in de dorpen weer op te 
starten en te ondersteunen. Hij vertelde dat de vorm waarmee we meeste kans hebben het 

vormen van een Collectief Particulier Ondernemerschap (CPO) is. Dat betekent dat in plaats 
van een ontwikkelaar een groep mensen zelf het initiatief neemt om te bouwen. Met deze 

vorm kunnen we er zeker van zijn dat alleen dorpsbewoners in aanmerking komen voor de 
nieuwbouw. 
De mensen die bij ons op de lijst staan worden uitgenodigd voor een bijeenkomst waar 

Nico Beukema deze vorm van bouwen zal toelichten. Mensen die geïnteresseerd zijn maar 
geen uitnodiging verwachtten, kunnen zich aanmelden via de mail van het PB. 

Ook gaan we toch weer kijken wat we kunnen doen op het gebied van nieuwe 
huurwoningen. We hebben Woonservice uitgenodigd voor een gesprek. Mensen die niet 
geïnteresseerd waren in een koopwoning maar wel in een huurwoning, kunnen dat bij ons 

aangeven. 
  

Verkeersveiligheid. 
We blijven overleggen met de gemeente welke mogelijkheden er zijn om de veiligheid te 
vergroten, binnen de beperkingen die er nu eenmaal zijn met een wegennet dat in 1900 

werd ontworpen. Ook blijkt het lastiger te zijn dan we dachten om bijvoorbeeld de 
maximumsnelheid te verlagen: er blijken wettelijk afspraken over te zijn! 

 
Landarbeiderswet. 
De samenwerking met Prolander verloopt goed, met name wat de inrichting van 

het  Landarbeiderswet-gebied aan het Koolveen betreft. Prolander heeft aangekondigd in 
november graag een informatieavond te willen houden voor alle dorpsbewoners om een 

indruk te geven van hoe het gebied er in de toekomst uit gaat en hoe het beheerd gaat 
worden. Helaas is de datum nog niet bekend, maar dat zullen we z.s.m. laten weten via de 
Sociale media. 

 
Buslijn 37. 

Helaas valt over dit onderwerp nog weinig nieuws te melden, behalve dan dat het OV-
bureau Groningen Drenthe van plan blijft de buslijn per 9 december definitief op te heffen. 
Ze hebben wel op 27 september aangegeven in gesprek te willen met o.a. ons, Witteveen 

en de Broekstreek, de gemeente Midden-Drenthe en de gemeente Hoogeveen om 
alternatieven te bespreken. Of dat nog voor 9 december gebeurt is onduidelijk. 

 
Kerstbomen 
Tot slot nog iets leuks!  

Het  duurt nog even maar de kerstdagen staan zo weer voor de deur. Het leek ons leuk om 
het dorp eens te versieren met verlichte kerstbomen tijdens Kerst en Oud en Nieuw, zoals 

de Broekstreek dit al jaren doet.. 
De bedoeling is dat wij zo’n 20 bomen plus de verlichting (op batterijen) inkopen en die op 

verschillende plaatsen neer zetten. We beginnen dus klein om te zien wat jullie ervan 
vinden.  
Iedere straat krijgt er 1 of 2 bomen afhankelijk van de lengte van de straat. Jullie als 

straatbewoners gaan gezamenlijk de boom versieren, uiteraard samen met de kinderen! 
We maken er een competitie van, want er komt een jury die van elke straat 1 boom gaat 

beoordelen.   
In het nieuwe jaar wordt in het dorpshuis de winnaar bekend gemaakt, de datum hiervoor 
maken we bekend in het decembernummer van Kontakt. 

De versieringen dienen nadien opgeruimd te worden en wij halen de bomen plus de 
verlichting weer op. 

Vind je het leuk om in het “werkgroepje Kerstbomen “te komen meld je dan aan, deze 
werkgroep plaatst de bomen en haalt ze ook weer op. 
Aanmelden kan bij Laura de Bie, 06-10171840, via Whatsapp of een belletje. 
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Jaarvergadering Plaatselijk Belang “de Vooruitgang” woensdag 30 November 
2022 

De vergadering is alleen toegankelijk voor leden van de vereniging.  
De algemene Ledenvergadering van Plaatselijk Belang wordt gehouden op woensdag 30 

November om 20.00 uur in het dorpshuis “de Heugte” in Nieuw-Balinge. 
Agenda: 

1) Opening, met koffie. 
2) Notulen van de jaarvergadering van Oktober 2021 
3) Ingekomen stukken van Oktober ‘21 tot November ‘22 worden besproken bij jaarverslag 

4) Verslag penningmeester,  
5) Verslag van de kascommissie. Femmie Bos en Roelof Bisschop (Dineke Kats Reserve) 

6) Benoeming nieuw kas commissielid. 
7) Jaarverslag werkzaamheden 2021 en activiteitenplan 2022. 
8) 9) Wisseling(en) in het bestuur en lijst van aftreden 

Bennie 2019-2022 Voorzitter 
Freddy 2019-2022 Penningmeester 

Laura 2020-2023 bestuurslid 
Peter 2020-2023 Bestuurslid 
Erik 2021-2024 Ledenadministratie 

Margot 2021-2024 Bestuurslid 
Leidy 2022-2025 Secretaris 

10) Rondvraag  
11) Sluiting 
 

Verslag van de Jaarvergadering van het Plaatselijk Belang “de Vooruitgang”  
In het dorpshuis De Heugte op woensdag 20 Oktober 2021.  

 
1.Opening, met koffie. 
Er zijn 15 belangstellenden waaronder 6 leden van het bestuur, Miranda als afgevaardigde 

van Kontakt, Femmie Bos voor de kascontrole, Gerie Kleine als nieuwe welzijnswerkster 
voor de dorpen en Tinka Neutel als contactambtenaar. 

2) Notulen van de jaarvergadering van 21 September 2020 
Deze worden in vogelvlucht doorgenomen. Men wil nog even weten hoe het met de 
jachtvergunning is, deze is opgezegd door NM, jager is al op de hoogte. 

Nu de vergadering in het najaar wordt gehouden is er een iets grotere opkomst. 
3) Ingekomen stukken  

Deze worden besproken bij het jaarverslag. 
4) Verslag penningmeester. 
Andre Mol heeft gezien de situatie de financiële stukken toch weer netjes voor elkaar 

gekregen 
In de post inventaris staat een redelijk bedrag voor vervanging van de AED-kastjes, maar 

daar krijgt PB subsidie voor terug. 
De gelden die op de spaarrekening van de DEL stonden zijn overgegaan naar PB en mogen 

naar eigen inzicht besteed worden. 
Het kunstwerk dat geplaatst is, is al in het financiële plaatje meegenomen. 
De penningmeester geeft nog toelichting op de balans van het afgelopen jaar. 

Er wordt gemeld dat PB niet op de nieuwe website van Nieuw-Balinge staat. Dat zal 
geregeld worden. 

Roelof Bisschop vraag wat het bedrag betekent voor de diepvrieskasten. Dat zijn die 
nieuwe vriezers voor de Heugte die hoognodig aan vervanging toe waren. PB heeft een 
bijdrage gedaan van 1500 euro. 

Er kan geïnformeerd worden om een bijdrage te krijgen voor Veilig Verkeer, het vroegere 
verkeersproject. 

De voorzitter geeft uitleg over het Veilig Verkeer. De schoolzone en de daarbij behorende 
projecten moeten door de school zelf aangevraagd worden. 
Tinka Neutel meldt dat via het project “veilig door het veen” daar geld voor beschikbaar is. 
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Het 30km zone bord bij het begin van de zone is niet goed zichtbaar. Het idee wordt 

geopperd om het bord te verplaatsen. Tinka  Neutel geeft aan dat verplaatsing van het 
bord even doorgesproken moet worden met een collega van haar. 
Jose Post vraagt  naar de kosten van het kunstwerk. Het Kunstwerk moet nog feestelijk 
geopend worden. Tinka Neutel geeft aan dat de gemeente kan bijdragen aan de opening. 

Roelof Bisschop vraagt naar de vrijwilligersgroepen die projecten beheren en uitvoeren 
onder PB, zoals de speeltuinen. de 60+ groep, het sportcarrousel, de dorpszorg en de 
groep die de fruitbomen snoeit. Ook de groepen die gefaciliteerd worden door 

landschapsbeheer Drenthe met als beheerder Mart Siebering vallen in principe onder PB 
volgens Roelof.  

Er zijn voor een aantal groepen geen mutaties geweest waardoor ze nu niet in het 
financiële plaatje voorkomen. Roelof zou graag zien dat de kosten van deze groepen in het 
financiële plaatje opgenomen zou worden. De voorzitter geeft aan dat het een levend 

document is dat te allen tijde aangepast kan worden. Dit betekent dat alle projecten die er 
nu niet in staan volgend jaar er wel in kunnen staan. Er wordt uitgezocht welke groepen 

onder PB vallen. 
Jose Post geeft aan dat 60+ ook meedoet als beheerders/hulp tijdens de schoolactiviteiten 
die door landschapsbeheer Drenthe worden aangestuurd. 

5) Verslag van de kascommissie, Kees Wielink en Femmy Bos 
Femmy Bos adviseert de vergadering het bestuur decharge te verlenen. Zij hebben geen 

onregelmatigheden geconstateerd, 
6) Benoeming nieuw kas commissielid voor Kees Wielink. 
Roelof Bisschop neemt het stokje over van Kees Wielink en Dineke Kats wordt reserve lid 

7) Jaarverslag werkzaamheden 2020 en activiteitenplan 2021. 
De voorzitter Bennie Slomp geeft uitleg over de activiteiten van 10-2020 tot 10-2021. 

Ton Bemener neemt nog geen afscheid als penningmeester omdat Freddy Oelen, de nieuwe 
penningmeester, nog niet ingeschreven staat bij de KvK en de bankrekening van PB moet 
ook nog op zijn naam overgeschreven worden. 

De Nieuwe leden van PB zijn Margot Smeenge en Erik Lanting 
8) Wisseling(en) in het bestuur en lijst van aftreden. 

Bennie 2019-2023 
Freddy 2019-2023 
Laura 2020-2024 

Peter 2020-2024 
Erik 2021-2025 

Margot 2021-2025 
4-jaarlijks verkiesbaar, Ton 2021 aftredend en niet meer verkiesbaar. 
Er is nog een vacature aangezien een oneven aantal wenselijk is. 

9)Rondvraag  
- Het wandelnetwerk is door Ton Bemener en zijn vrouw nagelopen en gefietst. Als er een 

bordje op de route ontbrak is dit doorgegeven. 
- Vraag van Femmie Bos, hoe werken de bordjes? Reactie vanuit de vergadering: ga op 

internet op zoek naar de nummers zodat je een wandeling kunt samenstellen. De 
wandelingen zijn nog in ontwikkeling. Er komen QR-codes waarmee je info krijgt over het 
gebied. De wandelingen in het Mantingerveld kan je bijvoorbeeld via de nummers laten 

aansluiten op die van de Broekstreek. 
- De dorpsvisie wordt weer opgepakt. Jose Post geeft aan dat er ook al een dorpshuisvisie 

is. Freddie Oelen meldt dat deze twee naast elkaar gelegd zullen worden om van daaruit 
verder te werken. 
- Er wordt nog een vergadering gepland met de contactpersonen van de speeltuinen en de 

gemeenten om alles weer op te pakken. 
- De voorzitter geeft uitleg over de jachtvergunningen. Deze zijn bij alle particuliere 

instanties en organisaties weggehaald en nu ondergebracht bij Boa’s. 
- Tinka Neutel vraag waar het bedrag van 850 op de begroting vandaan komt. Dit werd 
altijd betaald door de jagers om gebruik te maken van de jachtveldenvelden. 



  

Dorpsblad Kontakt 2022 29 

 

- Tinka Neutel geeft aan dat we ieder jaar opnieuw vergunning moeten aanvragen voor het 
paasvuur. Dus ook voor 2022, Daarnaast zal er ook vergunning aangevraagd moeten 

worden bij natuurmonumenten omdat zij eigenaar zijn van de grond. Vanwege de CO2 
uitstoot kan de mogelijkheid bestaan dat er in de toekomst misschien andere voorwaarden 

zijn voor een paasvuur. 
- Vraag vanuit de vergadering: de vissteiger is gerepareerd maar door wie? Het PB weet 

het ook niet. 
- De penningmeester geeft aan dat de brieven die naar de mensen zijn verstuurd die nog 
geen contributie hadden betaald, in grote mate zijn beantwoord zodat de contributie nu 

automatisch geïnd kon worden. 
- Subbs heeft een mooie nieuwe website gemaakt voor Nieuw-Balinge waarin ook een link 

zit naar de oude website, Zodat de oude foto’s en gegevens nog beschikbaar zijn. Op de 
nieuwe website staat nog weinig informatie van de verenigingen van NB. Wellicht kan er 
gevraagd worden of zij informatie willen aanleveren bij Subbs . 

- De foto’s van het perfecte plaatje zijn een aanrader om op de website te plaatsen. De 
voorzitter gaat de foto’s naar Subbs doorsturen. En tevens naar Kontakt zodat zij er een 

collage voor het blad van kunnen maken. 
- Er wordt weinig gebruik gemaakt van de duofiets. De aanvraag voor gebruik loopt via Ton 
Bemener of Koert Sok. 

- De Nieuwbouw in het dorp is getoetst door 2 medewerkers van de provincie, en volgens 
deze adviseurs is er een goede kans van slagen. Vanuit de provincie kan er ook 

ondersteuning komen om een persoon in te huren die de zaak gaat begeleiden. Er is geen 
animo voor huurwoningen. Tinka Neutel geeft antwoord op de vraag of de kavels alleen 
aan inwoners van Nieuw-Balinge uitgegeven worden. Voor de 15 ingeschreven gegadigden 

voor een woning is er meer kans dat ze in aanmerking komen dan voor buitenstaanders. 
PB trekt de kar in het voortraject en koppelt de zaken aan elkaar, zodra de plannen ten 

uitvoer komen zit hun werk erop. 
- De pipowagen van de jeugdsoos die in de schuur van natuurmonumenten aan de 
Hullenzandweg stond is verkocht Het bedrag ad 800 euro is naar de jeugdsoos gegaan. 

- Roelof Bisschop meldt dat de Verlengde Middenraai vermoedelijk 60 km wordt ipv 80 km.  
- Bennie heeft het over “plan Middenraai” we moeten aan tafel met Natuurmonumenten en 

Prolander zodat er wellicht een afspraak gemaakt kan worden voor een voorlichtingsavond. 
- 1 november is er weer een vergadering van DOM = dorpen overleg Midden-Drenthe. Dit 
gaat over de energie transitie. 

- De financiën voor de fitnessruimte zijn op orde. Jose post heeft de bevestiging voor de 
laatste 10.000 euro binnengekregen 

- Vraag van Jose Post: kunnen alle subgroepen in het verslag opgenomen worden. Dit zijn: 
de speeltuinen. de 60+ groep, het sportcarrousel, de dorpszorg en de groep die de 
fruitbomen snoeit. Bij dezen. 

- De Klok aan de Haarweg is in Revisie. 
- Vraag van Gerie:  kan er in Kontakt een artikel komen met alle vrijwilligers groepen?  

- Er staat weer een bord aan de Haarweg waarbij de grote trekkers worden gewezen op de 
route naar Firma Kloosterman. 

- Tinka Neutel gaat bij de gemeentesectie verkeer aankaarten dat er nog steeds overleg 
nodig is om te voorkomen dat de trekkers vol over de Meeuwenweg of Haarweg rijden. 
- Het fietspad langs de Verlengde Middenraai staat nog steeds op de verlanglijst 

- In het dorp worden vuilnisbakken geplaatst door PB ter vermindering van de hondenpoep 
overlast. 

- Uitbreiding en onderhoud van de speeltuinen gebeurt door vrijwilligers. Er zal een 
gesprek moeten plaatsvinden tussen de vertegenwoordigers, en de gemeente over de 
speeltuinen om de mogelijkheden te bespreken. 

- PB zal ook in gesprek moeten gaan met alle commissie in het dorp 
- Er zal een vraag neer gelegd worden bij het waterschap hoe om te gaan met het 

onderhoud van de bermen bij het kunststuk in de berm bij de brug. 
- Er wordt voor een eerlijke stemming in het bestuur nog gezocht naar een 7e lid. 
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- Hans Slomp, de Elzenboom in de speeltuin zat vorig jaar vol met Hoornaars. Tinka Neutel 
geeft aan dat dit met Marinus Koster of met haar kort gesloten kan worden. 
- De AED kasten moeten worden gecontroleerd. PB geeft aan dat dit jaarlijks zal gaan  
gebeuren 

- Roelof Bisschop meldt dat er onderhoud aan de fruitbomen op de Breistroekenweg, en de 
oeverzwaluwwand gepleegd zal moeten worden door de vrijwilligers groepen. 

- Er is een nieuwe wet de WBTM, Erik Lanting heeft deze helemaal doorgelezen. Daaruit is 
gebleken dat wij niet hoofdelijk aansprakelijk zijn als bestuur. 
-Jose Post meldt dat er op de site van de gemeente komt te staan dat de statuten 

aangepast zullen moeten worden. Deze moeten binnen 5 jaar aangepast worden. Er komt 
van Miranda een mail waarin precies staat hoe alle verenigingen hiermee om moeten 

omgaan. Jose Post zal zorgen dat hierover een stukje tekst komt voor in het Kontakt. 
11) Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 22.25 uur.  

__________________________________________________________________ 

 
Nieuwe bestuursleden gezocht 
 

 
Vind jij het ook leuk om activiteiten te 

bedenken, te organiseren en uit te voeren? 
Dan zijn wij bij Stichting Zomerfeest of bij de 
activiteitencommissie van het dorpshuis op 

zoek naar jou!  
 

 
 
 

Wat zoeken we voor Stichting Zomerfeest Nieuw-Balinge?  

Iemand die het leuk vindt om:   

- Ideeën te bedenken/realiseren.  
- Eens in de zoveel tijd samen (gezellig) te vergaderen hierover.  

- In de week zelf te helpen met de activiteiten.  
- Om er elk jaar weer een geslaagde week van te maken!   

Daarnaast zijn we vanuit de activiteitencommissie van Dorpshuis de Heugte ook nog 

opzoek naar nieuwe bestuursleden. Wellicht is dat ook iets om over na te denken.   

Wat zoeken we?   

Iemand die het leuk vindt om:   

- Ideeën te bedenken/realiseren voor het dorpshuis. Denk hierbij aan leuke themafeestjes, 
Paasbrunch, huis van Sinterklaas, kerstwandeltocht, high beer of high wine etc.  

- Eens in de zoveel tijd samen (gezellig) te vergaderen.   

Lijkt het je leuk of wil je meer weten?  
Neem contact op met Maureen Oelen via 06-

40010936.  
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Kun je nog zingen, zing dan mee! 

In het kader van de maand van de ontmoeting heeft de werkgroep 60+ donderdag 20 

oktober een gezellige muziekmiddag georganiseerd: als er iets is dat je echt samen kan 
doen, dan is het zingen! 

Helaas was de Zingende Broeder ziek, maar gelukkig werd er een goed alternatief 

gevonden: The Old Timers, bestaande uit 3 accordeonisten en een drummer. Hartstikke 
leuke muziek, maar helaas was er weinig gelegenheid tot meezingen, en dat doen we nou 
juist zo graag. 

Die wij, dat zijn Gé Sok en ik, die al bij onze eerste ontmoeting in november vorig jaar aan 

de stamtafel bij Jan en Aukje samen gezongen hebben. We bleken allebei dol te zijn op de 
oude liedjes uit de bundel "Kun je nog zingen, zing dan mee!” 

Ze vertelde me dat ze die liedjes nog regelmatig zingt samen met Rieks Sok. Ik mocht ook 

wel een keer meedoen, maar helaas overleed Rieks plotseling dit voorjaar. Gé en ik 
besloten dat wij dan maar met z’n tweeën bleven zingen. Gé kreeg van de schoondochter 

van Rieks, Rita Sok, zijn exemplaar van de bundel, waar Gé natuurlijk heel blij mee was! 

Natuurlijk is zingen met z’n tweeën al heel leuk, maar met meer stemmen is het nog 
leuker, dus hierbij nodigen we iedereen die ook wel weer es dat soort liedjes wil zingen van 
harte uit om mee te zingen! 

We denken aan een bijeenkomst een keer per maand van 14.00 tot 16.00 uur, bij Gé of bij 
mij thuis. Mochten er meer mensen willen komen dan in de kamer passen, dan kunnen we 
natuurlijk in het café van het Dorpshuis terecht. Mocht je zin hebben om ook te komen 

zingen, meld je dan aan! Dat kan telefonisch: 0528-701016, of via de mail: 
Leidy@Solcon.nl. 

O ja, natuurlijk zorgen we ervoor dat iedereen de tekst van de liedjes krijgt. Niet iedereen 

heeft zo’n goed geheugen als Gé, ik ook niet! 

Wat er ook gebeurt, Gé en ik blijven zingen: we worden er zo vrolijk van! 

Gé Sok en Leidy Breet 
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Bestuur Stichting Zomerfeest Nieuw-Balinge  

  

Stichting Zomerfeest bestaat al jaren, maar wie zit er nu eigenlijk in het bestuur? Graag 
willen we onszelf even aan jullie voorstellen, wie weet word jij ook enthousiast en wil je 

ook in ons gezellige bestuur!   

 
Romy Oelen  

Hoi, mijn naam is Romy Oelen, ik ben 21 jaar en opgegroeid 
in Nieuw-Balinge. Ik ben werkzaam als Persoonlijk Begeleider 

specifieke doelgroepen bij Stichting Philadelphia Zorg in 
Hoogeveen. Ik zit nu sinds een jaar in het Zomerfeest 
bestuur. Ik vind Stichting Zomerfeest erg belangrijk voor ons 

als dorp. Vroeger (en nu nog steeds) genoot ik zelf heel erg 
van de feestweek en dit gevoel wil ik ook graag andere 

kinderen geven. Ik vind het belangrijk dat wij het dorp samen 
kunnen brengen d.m.v. het Zomerfeest. Het is echt een feest 
voor jong en oud.   

 

  

Ramon van der Sleen  

Dag allemaal, ik ben Ramon van der Sleen, 35 jaar oud en 
woon inmiddels dik tien jaar in Nieuw-Balinge. In het 
dagelijkse leven ben ik keukenadviseur bij Reddy Keuken in 

Klazienaveen, daarnaast ben ik voorzitter van het dorpshuis. 
Het Zomerfeest is voor mij heel erg belangrijk, want door mee 

te doen aan het Zomerfeest ben ik meteen onder de mensen 
gekomen. Dit resulteert dat ik vandaag de dag ontzettend 
leuke mensen ken en dat ik mij heel erg thuis voel in dit 

gezellige dorp.   

 

 
 
Ilse Koekoek  

Mijn naam is Ilse koekoek en sinds 2016 zit ik in het bestuur 

van het zomerfeest. Dit doe ik nog steeds met veel plezier. Ik 
vind het leuk om dingen te regelen, ideeën te bedenken en 
ben graag bezig met het organiseren van activiteiten. 

Daarnaast is de samenwerking belangrijk en hebben wij een 
supergezellig bestuur. Waardoor wij samen de schouders 

eronder zetten. Het is mooi om met elkaar iets te doen voor 
ons dorp! In zo’n klein dorp als Nieuw-Balinge moet je 
namelijk zelf in actie komen als je iets wilt. Daarom ben ik 

trots dat wij deze traditie voortzetten met Stichting 
Zomerfeest Nieuw-Balinge!  

Zelf werk ik bij de gemeente Westerveld als 

beleidsmedewerker sociaal domein en woon ik sinds twee 
jaar weer in ons mooie dorp.   
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Danielle Oelen  

Hoi, ik ben Danielle Oelen. Ik woon in Nieuw-Balinge en werk 

in het speciaal onderwijs in Hoogeveen. Vroeger als de eerste 
vrachtwagen van de kermis het veld op reed begon het al een 
beetje te kriebelen… de feestweek kwam er weer aan. 

Afgelopen zomer mocht ik mee  

Helpen als bestuurslid aan de feestweek. Leuk om te zien hoe 
jong en oud samen komen in deze week.   

 
 
 
 
Henriëtte Kreeft   

Mijn naam is Henriëtte Kreeft. Ik zit ondertussen al meer dan 
25 jaar in het bestuur van het zomerfeest. Ik vind het altijd 
heel erg leuk om dingen voor kinderen te organiseren en 

natuurlijk ook voor de ouderen. Hiervoor was afgelopen jaar 
weer meer animo voor. Ook het ouderwetse 

volleybal/zeskamp waar iedereen elkaar weer spreekt is elk 
jaar weer een succes. De mensen waren afgelopen jaar weer 

erg positief over het zomerfeest en dat willen we natuurlijk elk 
jaar waarmaken.   

  

 

Maureen Oelen  

Hoi allemaal, mijn naam is Maureen Oelen. Ik ben 23 jaar en 

opgegroeid in Nieuw-Balinge waar ik nu nog steeds met veel 
plezier woon. Ik werk nu ruim anderhalf jaar als 
wijkverpleegkundige bij Icare in Hoogeveen. Al een poosje ben 

ik actief bij de activiteiten binnen het dorpshuis en ben ik sinds 
vorig jaar ook in het bestuur van Stichting Zomerfeest 

gekomen.   

Als klein kind was de feestweek echt een week om naar uit te 
kijken (en stiekem is dat het nog steeds). Ik vind het heel 

mooi om te zien hoe in deze week jong en oud samen komen 
en er samen weer wat gezelligs van maken. Ik vind het leuk 
om activiteiten te bedenken en te organiseren en er samen 

met het bestuur een geweldige week van te maken. Ik vind het 
belangrijk dat we dit soort ‘tradities’ in ons dorp in ere blijven 

houden, we zullen het tenslotte samen moeten doen.    

 

  Zomerfeest 2023   

 
In verband met het nu alweer door moeten geven van de zomervakantie bij sommige, zijn 
we dit jaar lekker op tijd met de data van volgend jaar! 

Dit jaar een keer los van de bouwvak en kiezen we voor een ander weekend. 
Het gaat om 6, 7, 8 en 9 juli! 

 
Zet het alvast in jullie agenda, we gaan weer druk bezig met een leuke invulling. 
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Recept Sinterklaas pepernotentaart 
Deze luchtige taart met een smeuïge vulling en topping van Speculoos is echt een 
eyecatcher. 
 

BAKRECEPT 30 MIN + 1 UUR OVENTIJD 

 
Ingrediënten voor 12 personen: 
5 eieren 

250 gr zelfrijzend bakmeel 
75 gr pepernoten 
0.5 theelepel speculaaskruiden 

200 ml zonnebloemolie 
80 ml melk 

200 gr suiker 
snufje zout 
 

Topping en vulling: 
250 gr boter 

90 gr poedersuiker 
2 eetlepels speculoospasta 
 

Decoratie: 
pepernoten (Chocolade) 

Schuimpjes 
Chocolade munten 
Chocolade letter 

 

Materialen: 
Keukenmachine 
Springvorm van 23 - 24 cm 

mixer 
 
Bereiding: 

1)Verwarm de oven voor op 160° graden. 

2)Maal de 75 gr pepernoten fijn in een keukenmachine. Meng het bakmeel, gemalen 

pepernoten, speculaaskruiden en zout in een kom. 

3)Mix in een andere kom de melk, olie en suiker door elkaar. 

4)Klop daarna de eieren een voor een door de natte ingrediënten met een mixer. Spatel 

het natte mengsel door de droge ingrediënten. Meng totdat er geen klonters meer zijn. 

5)Vet de springvorm in met een beetje boter en giet het beslag erin. 

6)Mix de boter romig met de poedersuiker en speculoospasta. 

7)Bak de taart in ongeveer 60 min. gaar en mooi bruin. Laat hem afkoelen. Mocht hij erg 

omhoog zijn gekomen kun je iets van de bovenkant er af snijden om hem wat rechter te 

maken. 

8)Snijd de taart voorzichtig horizontaal doormidden met een groot (brood)mes. Klap hem 

open en besmeer de onderste helft met ongeveer ⅓ van de botercrème. Leg de bovenzijde 
erop en besmeer ook de bovenzijde en zijkanten met de botercrème. 

9)Druk 2 rijen pepernoten tegen de zijkanten. Decoreer de bovenkant van de taart met 

chocolade pepernoten, centen, schuimpjes en stukken chocoladeletters of naar keuze. 

 
Bewaar de taart afgedekt op een droge en koele plek of in de koelkast. Haal hem dan een 
uurtje voor het serveren eruit. Maximaal 3 dagen houdbaar. 
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Kidscorner 
Agenda met leuke uitjes voor kinderen: 

 
✓ In november staan er allerlei festivals en andere 

uitjes voor kinderen op de agenda, veel in het teken 

van Sinterklaas, maar niet allemaal.  
 

✓ Tot en met 7 januari zijn de Light Nights Aqualuna in 
Ouwehands Dierenpark. Dit lichtspektakel vormt een 

magische waterwereld, een wereld vol kleur en 
prachtige wezens. 

 

✓ 13 november is een FC Straat live event in Den Bosch, dit keer gericht op meisjes. 
Met balkunstenaar Soufiane Touzani. 

 
✓ 14 november – 5 maart is de Winter Efteling. Dan wordt het attractiepark in 

Kaatsheuvel omgetoverd tot winterland. 

 
✓ 12 november komt Sinterklaas naar Nederland 

We kijken natuurlijk allemaal naar de intocht van Sinterklaas en de Pieten. Dit jaar is 
de intocht op zaterdag 12 november, de locatie is nog geheim. Voorafgaand aan de 
intocht start op 7 november het Sinterklaas journaal bij NPO ZAPP. 

 
✓ 20, 26 en 27 november verandert het buitenmuseum Zuiderzeemuseum in een heus 

Pietendorp.  
 

✓ China lights festival. Rond het Chinees nieuwjaar worden er in China allerlei licht- en 

lantaarn tentoonstellingen gehouden. 
“De lantaarns die daarvoor worden gebruikt zijn van enorme omvang. Vaak 

metershoog en heel kunstig bewerkt met de nieuwste technieken en met prachtige 
materialen en mooie kleuren”. 
De tentoonstelling is deze editie van 9 december 2022 tot en met 5 maart 2023 te 

bezoeken. 
 

Knutselen voor een herfst sfeertje in huis. 
 
Zorg voor licht in de duisternis: 

 
Door creatief met bladeren aan de slag 
te gaan kan je ook nog hele nuttige 

decoraties maken! Zo zorg je met deze 
knutsel zelf voor wat extra gezellig licht 

in huis en je hebt er niet eens veel 
voor nodig. Glazen potjes, bladeren 
echte of nep, lijm en een waxinelichtje 

of lampjes op batterij. Bestrijk de 
blaadjes met lijm en plak ze op de 

binnenkant van de (goed schoon- en 
drooggemaakte) potten. Knoop een 
mooi lintje om de bovenkant van de 

pot, en plaats het (waxine)lichtje erin. 
Ook leuk om tijdens sintmaarten buiten 

bij de deur te zetten. 
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                                                                Activiteitenkalender 
 
 
 
 

 
 

    
                                                           2022 

 
                                                    NOVEMBER 
 

                         4 november           Klaverjassen Ijsvereniging 
 

                        9 november           Oud papier 
 
                        17 november          60+ actief 

 
                        18 november         Klaverjassen IJsvereniging 

 
                        18 november         Tienersoos avond 
 

                        26 november          Bingo De Heugte 
 

                        26 november         Winterfair kerk Noordscheschut 
 
 

                                                    DECEMBER 
 

                         2 december          Klaverjassen Ijsvereniging 
 
                        10 december        Kerstmarkt Tiendeveen 

 
                        10 december        Coverband in De Heugte 

 
                        11 december        Kerstmarkt Bi’j Oons 
 

                        16 december        Klaverjassen  IJsvereniging 
 

                       16 december         Kerstdiner 60+ actief 
 
                       17 december         Bingo de Heugte 

 
                        30 december        Klaverjassen IJsvereniging 

 
                                                         2023 

 
                                                     JANUARI 
 

                         11 januari            Oud papier 
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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 

 

Wilt u ook informatie van uw vereniging, 

bedrijfje of club delen op deze infopagina? 

Mail dan naar redactiekontakt@outlook.com  

 

 Buurtpreventie App 

Wilt u lid worden van de buurtpreventie 

WhatsApp groep? Neem contact op met  

Bennie Slomp: 06-53173643 

Preekrooster  

 
Chr. Geref. Kerk te Nieuw-Balinge 
 

● Zondag 6 november 

9.30 uur Ds. D. van der Zwaag 

14.30 uur Ds. D. van der Zwaag 

● Zondag 13 november  

9.30 uur Ds. C. Cornet 

14.30 uur Ds. C. Cornet 

● Zondag 20 november  

9.30 uur Ds. J.M.J. Kieviet  

14.30 uur Ds. J.M.J. Kieviet 

● Zondag 27 november  

9.30 uur Ds. C. Cornet (VHA) 

14.30 uur Ds. C. Cornet 

● Zondag 4 december  

9.30 uur Ds. C. Cornet (HA) 

14.30 uur Ds. C. Cornet 

● Zondag 11 december  

9.30 uur Ds. H.H. Klomp 

14.30 uur Ds. H.H. Klomp 

 
 

Wijzigingen voorbehouden. In de ochtend is er 

oppas voor de kleinsten in het jeugdgebouw ‘Het 

Anker’ 

 

 

 

 

 

 

Preekrooster  

 
Ned. Hervormde Kerk Nieuw-Balinge 

 

● Zondag 6 november 2022 

10:00 uur ds. P.J. den Admirant (Apeldoorn) 

15:00 uur ds. T. Beekman 

● Zondag 13 november 2022 

10:00 uur ds. T. Beekman 

15:00 uur ds. C. v.d. Worp (’t Harde) 

● Zondag 20 november 2022 (laatste zondag 

kerkelijk jaar) 

10:00 uur ds. K.H. Bogerd (Wouterswoude) 

15:00 uur ds. T. Beekman 

● Zondag 27 november 2022 (1e Advent) 

(VHA) 

10:00 uur ds. T. Beekman 

15:00 uur ds. J.A.A. Geerts (Zalk-Veecaten) 

● Zondag 4 december 2022 (2e Advent) (HA) 

10:00 uur ds. T. Beekman 

15:00 uur ds. T. Beekman 

● Zondag 11 december 2022 (3e Advent) 

10:00 uur ds. E. Mijnheer (Oene) 

15:00 uur ds. M. van de Ruitenbeek (Wilnis) 

 

 

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 9.30 uur tot 10.15 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  nov  ORANJE                 30 nov  GROEN 

11 nov  GRIJS                   7  dec   ORANJE 

16 nov  GROEN                 9  dec   GRIJS 

23 nov  ORANJE                14 dec  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 2023 zijn: 

11 januari, 8 maart, 10 mei, 5 juli, 6 september en 
8 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, di en vrij 9.00 – 17.00 uur 

Bureau Beilen, Ettenstraat 9 

Postbus 107, 9400 AC Assen 

Geopend: donderdag van 09:00 tot 17:00 uur. 

 

Telefoonnummer: 0900 88 44 

Alarmnummer: 112 

Meld Misdaad Anoniem: 0800 70 00 

 

Voor aangifte via internet, contact met 

wijkagent etc.: www.politie.nl  

Wijkagent Bert Eefting ook te volgen via twitter: 

@EeftingBert 

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.  

Indien AED gebruikt is, graag melden bij Netty 

Jager 0640900942. Dit om hem weer klaar te 

maken voor een volgend gebruik! 
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 

07:00 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 

*De jeugdsoos is op dit moment niet actief. 

Indien dit weer opgestart dient te worden 

graag contact met Netty  

nettyzilver@gmail.com 

 

*Tienersoos, 1 per maand , voor meer 

informatie: 

Korina 06 57005111 

Joyce  06 23195173 

Chantal 06 46765181  

 

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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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.  

-U kunt ons bellen van maandag t/m 

donderdag van 8.30 tot 17.00 uur en 

vrijdag tot 13.30 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:  

*Nassaukade 4, 9411 ND Beilen  

*Stuurboord 1, 9422 HT Smilde  

*Burg.v. Weezelplein 10, 9431AG 

Westerbork 

-Of bezoek onze website:  

www.welzijnswerkmd.nl 

 
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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