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OKTOBER 2022    54ste JAARGANG, NR. 9 

 

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: 

 

 
Een terugblik op het zomerfeest 

 

 

Kinderen van de Siebering 
verzamelen oud elektrisch afval 

 

 
Nieuws van plaatselijk belang 

 

 
Weer een gevuld prikbord 

 

 

Nieuws vanuit de ijsvereniging 
 

 

Een lekker recept en menu’s van de 
plaatselijke horeca 

 

 
 

 

En…  

 
nog veel meer. 

 

 
Veel leesplezier! 
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Raadselspel 
 

Voor de maand september zochten wij het antwoord 
op de vraag: 

Wat zie je hier afgebeeld op de foto? 
We hadden in totaal 9 inzenders.  
Er waren 3 inzenders met een fout antwoord, maar 

wat dan wel leuk was, ze gaven alle 3 hetzelfde foute 

antwoord. Zij dachten namelijk dat het een voetje van 
een naaimachine was. 

 

 
Helaas, het juiste antwoord is een nietmachine.  

Uit de 6 juiste antwoorden kwam Chrystel Mennen 

als winnaar uit de bus.  

 
Gefeliciteerd Chrystel, de prijs komt snel jouw kant 

op! 

 
  
 

 
 

 

 

Voor de maand oktober zijn wij weer opzoek nar een antwoord op een raadsel. 
 

 

Ik bezit bossen zonder bomen, 

zeeën zonder water, 

woestijnen zonder zand 

en huizen zonder stenen 

Rara wat ben ik? 

 

 

 

 
 

 

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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___________________________________________________________ 

 

Tienersoos Teenspirit organiseert:  
 
                                         

 

Lasergamen en meer….. 
 
 
Wanneer:     Vrijdag 21 oktober 2022 

Waar:          Target point in Assen 

Tijd:            Aanvang 19.30 uur.  
Vertrek:       Om 18.45 vanaf de  

                   soos / Dorpshuis 

Leeftijd:       Groep 8 (of 12 jaar)  
                   t/m 15 jaar 

Kosten:        5 euro pp 

 
 
Wil je mee doen geef je dan snel op!! We gaan met de auto, zijn er ouders die willen 

rijden? Geef het door.  
Opgave voor 15 oktober bij Joyce Salomons, via een app of een belletje. 

Telnummer: 0623195173 
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Vogels in het najaar 

 

Ik zie geen tuinvogels meer! En als er één zit, heeft ie 
kale plekken. Wat is er aan de hand?  

‘Onzichtbaarheid’ en een verfomfaaid uiterlijk zijn 

voor vogels in de nazomer normaal. Geen zorgen dus 
als u momenteel weinig, geen, of 'ongezonde' vogels 

in de tuin ziet. Het heeft twee redenen. Eén: het 

broedseizoen is grotendeels voorbij en er is eten 

genoeg, dus waarom zou je als vogel opvallen? Twee: 
veel vogels ruien nu en zijn dan kwetsbaarder. 

Vogels verstoppen zich nu, want je wordt als vogel nu 

eenmaal sneller opgegeten als je je laat zien. Vogels zijn in 
het broedseizoen best gemotiveerd om dat risico te nemen anders krijgen ze nooit jongen. 

In de winter laten ze zich ook zien als ze honger hebben en u bijvoert. Maar waarom zou je 

als vogel aandacht trekken als je jongen zijn uitgevlogen en er zat eten in de natuur is? 

Dan is in het oog lopen gevaarlijk en dient geen doel meer. 
Rui: minder veren, moeilijk vliegen 

Verder vallen de oude veren van vogels uit rond augustus en groeien er nieuwe aan. Dat 

heet ‘in de rui gaan’. Met minder veren is het moeilijk vliegen, dus dan word je nog eens 
extra snel opgegeten als je opvalt. De oplossing: verstoppen. Ruien kost bovendien veel 

energie, dus je gedeisd houden is handig. 

De enkele vogel die u wel ziet heeft soms een 
hele kale kop en nek. Het verenkleed is vaal, er 

steken her en der (gebroken) veren uit en de 

vogel heeft kale plekken. Hij lijkt ziek, maar is het 

niet! Zo ongezond kunnen vogels er nu eenmaal 
uitzien tijdens de rui. Maar na de rui zijn ze weer 

als herboren. Spik en span en klaar voor de 

winter, of om naar een ander continent te vliegen. 
 

Waarom ruien als het zo gevaarlijk is? 

Vogels zijn dus moe als ze ruien en worden sneller gepakt door een roofdier. Dat klinkt niet 
goed. Waarom gebeurt het dan toch ieder jaar bij alle vogels? Ook dat is simpel: hun 

verenkleed verslijt in een jaar. Het verslijt zo erg, dat ze niet goed meer kunnen vliegen, 

op temperatuur blijven of voedsel zoeken. Dat klinkt ook niet goed, dan toch maar 

vervangen die veren.  
 

Bij zangvogels vallen niet alle veren tegelijk uit. Ze ruien geleidelijk, waardoor ze nog wel 

een beetje kunnen vliegen. Eenden en ganzen daarentegen ruien heel snel. Natuurlijk valt 
ook niet alles op één dag uit, maar wel in een periode van een paar weken. Ze kunnen dan 

nauwelijks of zelfs helemaal niet vliegen! Ze blijven daarom in rustige gebieden met open 

water, want op het water zijn ze relatief veilig. 
Als de vogels nieuwe veren hebben en het buiten koud wordt, laten ze zich weer rond het 

huis zien, zeker als u wat bijvoert. Tot die tijd blijft het waarschijnlijk rustig in de tuin, 

vooral als er veel voedsel in de natuur te vinden is. Een beetje saai, maar niet zorgelijk. De 

oplossing: lekker eropuit, op zoek naar vogels in de natuur, buiten zijn en genieten van de 
omgeving.  

 

Help vogels  de winter door 
De herfst staat voor de deur. Wij mensen kunnen heerlijk warm onder een dik dekbed 

slapen, maar vogels brengen de nacht buiten door. Gelukkig kunt u de vogels een handje 

helpen door de nestkastjes in uw tuin schoon te maken of door nieuwe kastjes op te 

hangen. 
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Gure nachten 

De nachten in het najaar zijn gevaarlijk voor vogels, omdat het vaak vriest of hard waait. 
In deze koude tijd van het jaar zoeken vogels beschutting bij elkaar. Dat doen zij in dichte 

struiken, onder daken en dus ook in nestkastjes. 

Het juiste moment 
Heeft u nog geen nestkasten in de tuin? Dan is dit hét moment om ze op te hangen. Een 

bijkomend voordeel is dat vogels alvast wennen aan het plekje, waardoor de kans groot is 

dat zij in de lente terugkomen en een nestje maken in uw tuin. 
 

Schoonmaken met heet water 

Als u al wel nestkastjes heeft, is het een goed idee om deze even schoon te maken. Na het 

broedseizoen zijn de meeste nestkasten behoorlijk smerig. Er zitten vaak beestjes, zoals 
vlooien, in het oude nestmateriaal. Haal alle takjes en bladeren er daarom uit en spoel de 

nestkast vervolgens goed schoon met kokendheet water en laten drogen. Op die manier 

verdwijnen alle parasieten en is de kast klaar om als slaapplaats te worden gebruikt.  
 

Samen slapen 

Leg na het schoonmaken niets in het nestkastje. Vogels slapen het liefst zonder 
nestmateriaal, omdat het dan mogelijk is om met meerdere vogels bij elkaar te slapen. Zo 

blijven zij extra warm. 

Een schoon nestkastje is ook gunstig voor de vogels die daar komend voorjaar in gaan 

broeden. De jongen hebben een grotere overlevingskans als ze opgroeien in een schone 

omgeving. 

Een dik verenkleed 

Ondanks dat de vogels u zeker dankbaar zullen zijn als u een schone slaapplaats voor ze 
creëert, zijn zij ook prima in staat om voor zichzelf warm te houden. In het najaar krijgen 

vogels een dik verenkleed met extra dons eronder. De buitenste, vettige veren schermen 

af tegen nattigheid en kou en de donsveren zorgen voor extra isolatie. Ook stroomt er geen 
warm bloed door de poten van vogels. Op die manier verliezen zij geen warmte bij contact 

met een koud oppervlak, zoals een boomtak. 

Andere tips voor een vogelvriendelijke tuin 

Niet alleen het schoonmaken of ophangen van een nestkastje helpt de vogels de koudere 

maanden door. Ook bijvoeren stellen zij 

erg op prijs, maar let op met plastic 
netjes van vetbollen. Nu het kouder 

wordt hangen veel mensen vogelvoer op 

in tuin of balkon. Wie vogelvriendelijk 

bezig denkt te zijn door in vet- of 
pindabollen in plastic netjes op te 

hangen, moet echter vooral even verder 

lezen. 

Let op! Gevaar op verstrikking 

Beter is om vogels niet te voeren met 

vetbollen voor mezen en pinda’s in 
plastic netjes. Het levert namelijk 

gevaar op voor vogels, doordat zij er met 

hun snavels of pootjes in verstrikt kunnen 
raken. Een bijkomend nadeel is dat de netjes daarnaast vaak als zwerfafval in de natuur 

terecht komen. Haal de netjes dus van het voer af, voordat u het aan de vogels geeft 

(foto). 
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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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Wie ben je, waar woon je en met wie? 

Wij zijn de familie Boelema. Reurt en Janick. 

We hebben 3 kinderen en een kat en een 

konijn en 3 Lakenvelder koeien (maar de 

koeien staan hier (nog) niet. 

De kinderen heten: Amélie (4), Rosalie (3) en 

Luc (net een maand). We wonen met zijn 

vijven aan de Verlengde Middenraai 67a. 

Wat doe je voor (vrijwilligers-)werk, 

opleiding of voor de hobby? 

Reurt werkt bij K.I. Kampen in Dalfsen. Janick 

is momenteel voltijdmoeder. Amélie en Rosalie 

volgen een opleiding aan de Mr Siebring 

school. En dat vinden ze geweldig. 

Hoelang woon je al in Nieuw-Balinge? 

Sinds mei 2022 

Wat vind je het mooiste aan wonen in 

Nieuw-Balinge?  

Het is een mooi rustig en veilig dorp. Maar het 

is ook weer niet zo rustig dat het ongezellig 

wordt. Een mooie mix waar wij ons prima in 

thuis voelen.  

Wat is er minder fijn of wat mis je op het 

dorp? 

Een supermarkt was wel handig geweest 

aangezien we beiden redelijk chaotisch zijn. 

Als we nu iets vergeten zijn, moeten we gelijk 

weer naar Westerbork of Hoogeveen. 

Lees je Kontakt altijd? Zo ja online of het 

krantje?  

We lezen het krantje, en vinden het echt een 

leuk krantje. Elke keer als het krantje bezorgd 

wordt, staat er weer van alles interessants in. 

En we leren het dorp op deze manier ook 

kennen. 

Wat maakt jou blij? 

Reurt: Een mooi vaarskalf van onze beste koe. 

Janick: geluk zit hem in de kleine dingen. Een 

mooie regenboog, dieren, lekker koken (en 

opeten), reizen, bloemen in huis, een 

opgeruimd huis, muziek… De kinderen maken 

ons elke dag blij! Maar een goede gezondheid 

en blije mensen maakt mij ook blij!  

 
In deze vaste rubriek komen wij 

in contact met een dorpsgenoot.  

Deze maand komen wij in 
contact met de familie 

Boelema 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

In ‘Kontakt’ met…  
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Wat maakt jou boos? 

 

Reurt: Het onrecht dat veel veehouders wordt aangedaan. Veelal hardwerkende families 
die zich altijd aan alle regels en vergunningen hebben gehouden en nu af geserveerd 

worden als milieucriminelen door mensen die geen idee hebben wat er op een 

boerenbedrijf speelt. 
Janick: Onrecht, dierenmishandeling, tegenslagen… 

 

Heb jij een bucketlist, wat wil je nog heel graag doen? 

 

Reurt: De pubquiz van Nieuw-Balinge winnen    .  

Janick: Het lijkt mij nog leuk om Spitsbergen en de Paaseilanden te bezoeken. En de 

pubquiz van Nieuw-Balinge winnen ja, haha! 

 
Ligt jouw toekomst ook in Nieuw-Balinge? 

 

Reurt: Als er iets is dat we geleerd hebben, is dat het leven zich lastig laat plannen. We 
hebben het hier enorm naar onze zin. Maar hoe onze wereld er over tien jaar uit zien is niet 

te voorspellen. Tien jaar geleden kenden we elkaar nog niet. Nu zijn we getrouwd, hebben 

we drie kinderen, hebben we samengewoond in Velp, Tillsonburg (Ontario Canada), Cahir 

(Tipperary Ierland) en in Nieuw-Balinge. We hebben samen bijna alle uithoeken van de 
wereld bezocht. Als iemand ons dit tien jaar geleden voorspeld had, hadden we deze 

persoon voor gek verklaard….. Sterker nog…. We wisten niet eens waar Nieuw-Balinge 

ligt… 
Janick: Rust en stabiliteit vind ik nu wel belangrijk met kinderen. De volksverhuizingen 

gaven best veel onrust en oooh…wat verzamel je elke keer veel troep. Zoals Reurt al 

aangaf, hebben wij het enorm naar ons zin in Nieuw-Balinge, en voorlopig blijven we. Het 
is voor de kids een superplek omdat er aan de ene kant altijd andere kids zijn om mee te 

spelen, maar er tegelijk een soort positieve sociale controle is waardoor er nooit echt iets 

mis kan gaan. Dat geeft als ouders een heel prettig gevoel. 

 
Janick en Reurt, bedankt voor jullie openheid en mooie uitgebreide antwoorden! Veel 

woonplezier in Nieuw-Balinge. 

 
 

Volgende maand leren we weer andere dorpsgenoten beter kennen. 

Heb je een idee wie of wil jezelf in deze rubriek, mail dan naar ons. 

 

 
 

                          IN 

 
 

 

 
        
      

                             VIA                  KONTAKT 
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PRIKBORD 

Hoera Gijs is geboren 
 

 
 

Ons redactielid Lisanne is in de 
zomer bevallen van een 

prachtige zoon, Gijs! 

Natuurlijk werd onze eerste 

vergadering ook een 
kraambezoek en konden we de 

kleine bewonderen en een 

boeket, kadobon en 
voorleesboekje overhandigen. 

 
 

Jurjan, Lisanne en Nora,  

van harte gefeliciteerd met jullie 

zoon en broertje en heel veel 
geluk met z’n viertjes! 

 

Fruitbomen 
 

Er hangt heerlijk fruit in de 

bomen aan de Breistroekenweg 

De bewoners van het dorp 
mogen dit oogsten, neem een 

kijkje en pluk wat u lust, het is 

van de inwoners van het dorp. 

 

 
 

Gezocht 
Het boek ‘het jachtterrein van 

Freek Stok’ 

 
Heeft iemand nog een exemplaar 

en wil er wel afstand van doen, 
mail dan naar 

redaktiekontakt@outlook.com 
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Zomerfeest 2022 
 
Het is alweer even geleden maar we willen graag nog even terugblikken op een 

fantastische week! Wat was het fijn om na 2 jaar weer samen een gezellige en vooral 
drukbezochte week te hebben. We hopen dat jullie net zo hebben genoten als wij. 

Ondertussen staan er al heel wat foto’s en filmpjes op de Facebookpagina van Stichting 

Zomerfeest Nieuw-Balinge, dus neem daar gerust een kijkje. Maar we toch graag nog even 

terugblikken.  
 
Woensdagavond 3 augustus  

We begonnen we met de versierde optocht en de Nieuw-Balingse postcodeloterij. Met ruim 

250 nieuw-balingers stonden we op het terras de spannende loterij af te wachten. We 
hadden veel geluk met het weer wat zorgde voor een gezellig vol terras. Een deel van de 

prijswinnaars: 

 

 
Donderdag 4 augustus  

Het was tijd om in de ochtend de hengels uit te werpen. Waarbij 11 koppels de strijd aan 
gingen om de meeste vissen te vangen en vooral de zwaarste! De eerste prijs was namelijk 

voor degene die de meeste kilo’s in het net hadden. De prijsuitslag was als volgt: 

1. Denny en Lauren (3240 gram) 

2. Melvin en Jarno (1300 gram) 

3. Vince en opa (1000 gram)  

Van het vissen gingen we ‘s middags door naar het taart versieren, hier werden de mooiste 

en lekkerste creaties gemaakt. Daarnaast was er een dansworkshop van Lisa Kats en een 

weerbaarheidstraining van Richard van den Bosse. Veel enthousiaste kinderen verlieten het 
dorpshuis deze middag.  

BINGO! In de avond was de zaal gevuld met ruim 100 mensen die geconcentreerd bezig 

waren met een spelletje bingo. In de ronde zaal werd er geklaverjast. 

De uitslag van het klaverjassen was als volgt:  

1. Kees Wielink 

2. Jacco Pol  

3. Elzo Doldersum  

Poedelprijs voor Hendrik Kreeft.  
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Om 22:00 begon de spannende smokkeltocht. In het donker werden de groepen uitgezet 

met busjes om in het bos de verschillende posten te zoeken. Maar let op.. als je de douane 

tegen komt moet je je smokkelwaar inleveren. 11 teams durfde de smokkeltocht aan.  
 

Vrijdag 5 augustus  

In de ochtend konden we uitslapen en bijkomen van de vorige dagen. ’s Middags was er 
een kinderbingo georganiseerd. Ruim 40 kinderen waren aanwezig en speelde mee voor de 

mooie prijzen.  

Ringsteken op hobbelfietsen was na het avondeten de activiteit voor jong en oud. Mooi om 

te zien dat vele de strijd tegen elkaar aan gingen om zoveel mogelijk ringen te pakken, dat 
was zeker niet makkelijk op de hobbelfiets!  

Na het hobbelfietsen was het om half 9 tijd voor de Pubquiz. Dit jaar was het thema van de 

pubquiz ‘Feest!’. De ronde zaal was tot de nok toe gevuld met 16 teams. Een gezellige 
avond met een wisselend aanbod van vragen.  

 

Zaterdag 6 augustus  
Met 100 inwoners aan de brunch! Zaterdagochtend startte we dag met een dorpsbrunch. 

Met ruime keuze tussen broodjes, beleg en een vers gekookt eitje was dat zeker geen 

straf.  

Iedereen vol van de 
tafel en op naar het 

volleybaltoernooi! In 

de middag stonden 
er diverse 

activiteiten op het 

programma. De 

droomwensen van de 
kinderen werden 

vervuld. Zo kwam de 

brandweer met 2 
grote wagens, de 

wijkagent met een 

echte politieauto. Daarnaast was er een trekker en een vrachtwagen aanwezig. Vele blije 
gezichtjes die een rondje met een van de voertuigen mee waren geweest. Binnen was de 

mogelijkheid om te knutselen en ook hier was het erg druk!       

 

Tijd voor een feestje met ‘De Moeflons’.  

De ronde zaal was klaargemaakt voor een 
gezellig feestje met de band ‘De Moeflons’. 

Binnen no time was de dansvloer gevuld en 

stond iedereen lekker te dansen. Het was een 
feest voor in de boeken! 

 

Zondag 7 augustus  
Tijd voor de welbekende fietstocht. Het weer 

was perfect! Een lekker zonnetje, goede 

temperatuur en niet te veel wind. Met maar 

liefst rond de 100 deelnemers was dit een 
geslaagde middag. Bij terugkomst was er 

voor iedereen een broodje hamburger en een 

kopje soep. De feestweek werd afgesloten op het terras.  
Wij willen iedereen van harte bedanken voor het mooie zomerfeest 2022!  

In het speciaal iedereen die een vrijwillige bijdrage heeft gegeven en natuurlijk de 

sponsoren die we nogmaals willen benoemen, zonder hun was dit allemaal niet mogelijk 
geweest. 
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Oproep! 

Heb jij nou ook weer zo genoten van het zomerfeest? Hét feest voor alle inwoners van 

Nieuw-Balinge. We zijn nog hard opzoek naar nieuwe bestuursleden! Lijkt het je leuk om 
activiteiten te bedenken? Mee te helpen tijdens de feestweek? Er samen een onvergetelijk 

zomerfeest 2023 van te maken? Meld je dan snel bij 1 van de bestuursleden of stuur een 

bericht via Facebook ‘Stichting Zomerfeest Nieuw-Balinge’.  
 

Met vriendelijke groet,  

Bestuur Stichting Zomerfeest Nieuw-Balinge. 

____________________________________________________________________________________ 

Halloween uitjes 
 
Attractiepark Drouwenerzand 

Tijdens de Halloweendagen; 8, 15, 19, 22 en 29 oktober 2022, is het Attractiepark 

geopend van 13.00 - 21.00 uur. 
We proberen je elk jaar te verrassen met een andere invulling en ook dit jaar is dit volgens 

ons weer gelukt! Dit jaar is het Halloween thema: tijdreizen!  

Voor jong, jeugd en ouder 
Halloween bij Drouwenerzand is geschikt en 

bedoelt voor het hele gezin èn 

Halloweenliefhebbers met lef! 

Een Halloweendag is ècht anders dan anders. Het 
gehele park is in griezelig gezellige en soms 

misschien beetje enge Halloweensfeer; overal 

liggen pompoenen, maisstengels, strobalen, 
vogelverschrikkers en Halloween-decoraties. 

Tevens staat er staat een grote tent in het park. Zie meer informatie op drouwenerzand.nl 

 
Het Mega Horror Event Tolbert 

Zet je schrap voor deze Halloween-spooktocht. Dit angstaanjagende avontuur mag je niet 

missen. Alarmeer je vrienden, ontwijk de duisternis. Het gaat hier spoken. 

Tolbert wordt rond de periode van Halloween omgetoverd tot horror-stad van Noord-
Nederland. Horen, ruiken en voelen... Deze spooktocht gaat verder dan enkel 

schrikreacties. Je zintuigen worden 

namelijk serieus op de proef gesteld. Dit 
alles in verschillende scare zones. Met 

meer dan 30 scare actors wordt het een 

intense horror night. Het Mega Horror 
Event Tolbert is een begrip in de wijde 

omgeving, als groot opgezette spooktocht. 

Met name de diversiteit in scare zones 

wordt genoemd als pluspunt. Dit gaat 
verder dan dat duistere bos. Denk aan 

onder andere een mysterieuze kerk, een 

vreselijke slagerij en een luguber 
mortuarium.  

 

Daarnaast gaat de spooktocht door onze 'activiteitenarena' Plaza Posta. Hier is overigens 
ook de startlocatie van het event. Meld je dus bij Plaza Posta. Let op: je dient ver van 

tevoren al te reserveren voor deze activiteit. Zorg dat je zeker weet dat iedereen op de 

gekozen datum kan en leg het vast. Dan loop je het event niet mis.  

Tot slot: kijk uit in het deadly maze, dit dodelijke doolhof herbergt gruwelijke geheimen.  
Kijk op postwagen.nl voor meer informatie. 
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Nieuws vanuit IKC Mr. Siebering 

Groep 1 en 2 
 
We zijn weer lekker begonnen na een fijne 

zomervakantie. En als ik zo de verhalen 

beluister van de kinderen, geldt dit voor alle 

kinderen. Gelukkig hadden zij ook allemaal 
weer zin om te beginnen. 

 

Groep 3 is nog tot de zomervakantie bij ons in de groep. Zij ‘vliegen’ af en toe uit, om 
instructie te krijgen in hun volgende groep (4 en 5). Zij gaan na de herfstvakantie dan echt 

door. Maar nu hebben ze nog lekker even de tijd om te wennen aan het nieuwe werken van 

groep 3. En spelen ze nog vaak met groep 1 en 2 buiten. 

  
In groep 1 en 2 hebben we ook niet stilgezeten. We zijn 

zelfs al met de bus weggeweest. We waren uitgenodigd 

voor een superleuke voorstelling op een collega-school in 
Westerbork. Het was toevallig een regenachtige ochtend, 

dus zo’n ritje met de bus was ook al heel leuk. 

  
➔ Foto van de voorstelling 

 

Verder werken we vooral aan hoe we op een leuke manier 

met elkaar omgaan. Gelukkig waren ze dit nog niet 
vergeten, na zo’n lange vakantie. En er wordt volop 

samengewerkt en -gespeeld. 

  
Op de informatiemiddag hebben veel ouders de weg naar 

school ook weer gevonden en gekeken wat er allemaal in 

kind gekregen. 
  

Na de zomervakantie hebben we ook 3 nieuwe kinderen 

welkom geheten, die in de vakantie 4 jaar zijn geworden. 

En zij zijn niet de enigen… dit schooljaar krijgen we veel 
nieuwe aanwas in de groep. Heel fijn! 

 

Groetjes uit groep 1 en 2 

 

_____________________________________________________________________________________ 

Een herfstschaal knutselen.                              

Een trend qua decoratie is om een 

schaal te maken van herfstbladeren.  
In slechts vier stappen kun je de 

schaal samen met familie, broers of 

zusjes maken.  
De eerste stap is om in de natuur 

bladeren te verzamelen die net van 

de boom zijn gevallen. De tweede 
stap is om de bladeren op een 

ballon vast te lijmen daarna te laten 

drogen. Als de bladeren aan de 

ballon zijn gedroogd kun je met een 
punaise een gaatje in de ballon 

prikken. Daarna blijft een schaaltje 

van herfstbladeren over.  
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Help de leerlingen IKC meester Siebering met de E-waste race!!!!  

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Vol enthousiasme zijn de kinderen uit Nieuw-Balinge begonnen met de E-waste race.  

De leerlingen van groep 6, 7 en 8 van de IKC meester Siebering nemen de komende 4 

weken deel aan dit mooie project. De E-waste race is een inzamelingsactie van elektrisch 
afval. De wedstrijd gaat tussen verschillende scholen uit de gemeente Midden-Drenthe.   

Oude telefoons, beeldschermen, keukenapparatuur, computers, etc; alle oude elektrische 

apparaten zijn in te leveren bij de school. Door een bepaalde rekenformule worden de 

scores berekend. Zo is een oplader/snoertje 10 punten waard, en een computer 50 
punten.  

U kunt de spullen brengen op elke werkdag tussen 10.00 uur en 10.30 uur of van 

14.00 uur tot 14.45 uur. Wilt u het laten halen, belt of mailt u even met de school: 
0528 321 355 of gert.willems@kitsprimair.nl  

 

De wedstrijd wordt georganiseerd door de organisatie Race Against Waste. Naast de 
inzameling van het afval, krijgen de leerlingen een workshop over de grondstoffen van 

elektrische apparaten. Door de inzameling kunnen vele grondstoffen hergebruikt worden. 

De leerlingen hebben geleerd dat vele grondstoffen opraken.  

Het enthousiasme bij de leerlingen is vooral zo groot vanwege de hoofdprijs. Want wie wil 
er niet nu niet naar het museum NEMO!!  
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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. 
Ook loopt er nog een aanvraag naar het RABO-club support, wij hopen dat eenieder gaat 

stemmen op de IJsvereniging Nw. Balinge, zodat wij ook hieruit nog financiële steun 

kunnen krijgen. Om hiervoor uw stem uit te brengen voor de IJsvereniging ga naar 
https://www.rabobank.nl/leden/clubsupport/stemmen   

 

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 gegaan, 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. 
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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 IJsvereniging. Deze info is verouderd en niet meer van toepassing en 

voor up to date info dient men te gaan naar:   
https://dorpnieuwbalinge.nl   

 

Met vriendelijke groeten, 

Namens het bestuur van 
IJsvereniging Nieuw-Balinge 

i.o. Roelof Bisschop 

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

________________________________________________________________________ 
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Nieuws van Bi’j Oons 

 
Dag allemaal, 
 

De herfst is begonnen, dat betekent.. 

heerlijke appels van eigen boom.  

Ook zin in een lekker stuk zelfgemaakte 
appeltaart? Kom dan heerlijk warm bij 

Oons binnen zitten of bestel een 

appeltaart voor thuis.  
 

 

Vergeet niet:  

11 December 2022. 
Kerstmarkt!  

Heb jij iets om te verkopen, reserveer 

dan snel een kraam. 
 

 

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 14 oktober:  
Stamppot hutspot, stamppot 
zuurkool 

Vrijdag 21 oktober:  
Snert en bruine bonensoep 

Vrijdag 28 oktober:  
twee soorten macaroni 

Vrijdag 11 november: 
Saté met rijst en boontjes  

Vrijdag 18 november:  
 Stamppot rode bieten  
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Recept, Pompoenquiche met bloemkool, feta & bladsla 

 
Laat de oven zijn werk doen!  
Deze quiche boordevol groenten en feta staat in no time in de oven. 

750 kcal, 10 min. bereiden, 45 min. oventijd 

 

Ingrediënten voor 4 personen: 
1 rode ui 

200 g koelverse bloemkoolroosjes 

3 el arachide olie 

400 g koelverse pompoenblokjes 
200 g gebroken sperziebonen 

7 g kerriepoeder 

270 g vers bladerdeeg 
4 middelgrote eieren 

150 g Biologisch feta 

250 ml kookzuivel 
50 g pompoenpitten 

1 tl azijn 

100 g jonge bladsla met veldsla 

 

Dit heb je verder nog nodig: 
hapjespan 

quichevorm (Ø 26 cm) 
 

Aan de slag: 
1 

Verwarm de oven voor op 200 °C. Snijd de rode ui in parten. Halveer de bloemkoolroosjes 
en snijd grote exemplaren in vieren. Verhit ⅓ van de olie in de hapjespan en bak de rode 

ui, bloemkool, pompoen en sperziebonen met de kerriepoeder 5 min. op middelhoog vuur. 

 

2 
Bekleed ondertussen de quichevorm met het bladerdeeg. Klop in een grote kom de eieren 

los. Verkruimel de feta en voeg samen met de kookzuivel en groente toe aan de 

losgeklopte eieren en schep om. Breng op smaak met peper en eventueel zout. Verdeel het 
eimengsel over de quichevorm en bak de quiche in ca. 45 min. gaar in de oven. Dek 

eventueel af na 30 min. als de quiche te donker wordt. 

 
3 

Verhit ondertussen een koekenpan zonder olie of boter en rooster de pompoenpitten 3 min. 

Laat afkoelen op een bord. Maak een dressing met de azijn en de rest van de olie. Breng 

op smaak met peper en eventueel zout. 
 

4 

Neem de quiche uit de oven en laat 10 min. afkoelen op een rooster. Schep ondertussen de 
sla om met de vinaigrette en bestrooi met de pompoenpitten. Serveer de salade bij de 

quiche. 

 

Bewaartip:  
Je kunt de quiche 1 dag van tevoren helemaal bereiden; bewaar afgedekt in de koelkast. 

Serveer op kamertemperatuur of verwarm, losjes afgedekt met aluminiumfolie, ca. 20 min. 

in de oven op 160 °C. 
                                                                                        Eet smakelijk! 
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Mededelingen Plaatselijk belang:  
 

Natuurbegraafplaats. 
De uitkomst van de enquête is gedeeld en 

besproken met zowel de gemeente als ook 

met Natuurmonumenten. Na de 
reclamefilm op RTV Drenthe hebben we 

een nieuwsbrief ingestuurd naar 

verschillende media om ook onze kant van 

het verhaal te laten horen.  
Er is ondertussen een verzoek voor bestemmingsplan wijziging ingediend en er zal een 

vergunningsaanvraag worden gedaan. Uiteraard is er voor iedereen de mogelijkheid om 

een bezwaar of zienswijze in te dienen. Een enquête is helaas geen referendum! We zullen 
ook vanuit PB de vinger goed aan de pols houden en de standpunten van de bevolking 

duidelijk blijven uitdragen.  

 
Wonen. 

28 september was er een informatieavond over wonen, dit is onder andere gedeeld via 

Facebook, heeft u deze gemist en bent u wel geïnteresseerd? U kunt alsnog de online woon 

enquête in vullen, dit kan tot 4 oktober op www.middendrenthe.nl/woonvisie  
 

Speeltuintjes. 

De vertegenwoordigster van de speeltuin Vosseveen heeft zich samen met PB ingezet voor 
een verbetering in de speeltuin en afgelopen maand stonden er ineens mannen op het 

Vosseveen om het speeltuintje aan te pakken. De buurtgenoten en vooral ook de kinderen 

natuurlijk zijn er blij mee, en ze hebben het goed gedaan. Vooral de nieuwe bankjes zien er 

goed uit. Hopelijk wordt ook het groen rondom binnenkort aangepakt, daar kunnen we nog 
wel een mail naar de gemeente aan wijden… 

 
Nieuwe bewoners in ons dorp. 

We hebben recentelijk weer 4 nieuwe leden mogen bijschrijven, en dat is erg fijn!! Ben je 
nieuw op het dorp en wil je lid worden van plaatselijk belang, of woon je er al langer en wil 

je graag ons werk ondersteunen? aanmelden via plaatselijkbelangnieuwbalinge@gmail.com 

of via een bestuurslid, de contributie bedraagt  €7,-. per jaar. binnenkort komt er iemand 
van ons langs bij de mensen die nog niet hebben betaald en geen incassoformulier hebben 

getekend. 

 
(Openbaar) vervoer in Nieuw-Balinge. 

Terugkomend op de berichtgeving vorige maand, we hebben als plaatselijk belang 
uiteraard een bezwaar ingediend tegen het verdwijnen van lijn 37, verder is het overleg 

met Witteveen en Broekstreek opgepakt van waaruit we samen een zienswijze hebben 

ingediend, en ook de gemeente heeft haar bezwaren kenbaar gemaakt. Ook is er een 
verzoek ingediend om eerst met de betrokken regio het gesprek aan te gaan. Dit was niet 

helemaal duidelijk in het bericht van vorige maand omdat de focus te veel op eventuele 

alternatieven lag.  

 
Website Nieuw-Balinge. 

We zouden de website van Nieuw-Balinge graag waar nodig willen (laten) aanvullen, en 

updaten daarom zouden we graag van alle secretarissen van alle vereniging informatie 
willen hebben: 

- een update wat de vereniging doet, waar, wanneer, voor wie en wat kost het  

- samenstelling bestuur 
- contact informatie. 
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Krachttoer. 

Een afvaardiging van de nieuwe gemeenteraadsleden en wethouders van de gemeente 

midden Drenthe zijn zaterdag 17 september “op krachttoer” naar Nieuw-Balinge gekomen 
om kennis te maken, en om te horen wat er leeft onder de bevolking. We hebben een 

presentatie gedaan waarbij de lopende zaken en onze toekomstvisie zijn gedeeld met de 

bestuurders. Een samenvatting van de presentatie staat hieronder, maar er zijn uiteraard 
meer zaken besproken. 

Met vriendelijke groet, 

Bestuur Plaatselijk Belang “De Vooruitgang” 

 
Samenvatting: Naar een toekomst robuuste leefbaarheid in Nieuw-Balinge. 

  

 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
‘Doe niets gescheiden wat samen kan’. Dat is de slogan die de Nieuw-Balingers kenmerkt 

en verbindt. Je ziet het terug in de vele clubjes en verenigingen, de initiatieven om de 

leefbaarheid van het dorp te versterken, de saamhorigheid en noaberschap. Vanuit deze 
solide basis ondersteunt en faciliteert de ‘Vereniging voor Plaatselijk Belang de 

Vooruitgang’ het dorp en streeft daarbij naar een toekomst robuuste leefbaarheid voor 

Nieuw-Balinge. 

 
Wij geloven in focus. En daarom hebben we uit de vele zaken die met leefbaarheid te 

maken hebben een keuze gemaakt.  

 
Wonen. We zien grote urgentie in het realiseren van woningen voor onze 
jongvolwassenen. Velen willen graag in het dorp blijven en zijn bereid in een 

starterswoning te investeren. Senioren die kleiner willen wonen kunnen ook niets vinden en 

vertrekken uit de gemeenschap: de toekomst (jongvolwassenen) en dragers van de sociale 

cohesie (senioren) verlaten de dorpsgemeenschap noodgedwongen.  

 
Verkeersveiligheid. Het wegennet van het dorp stamt uit een tijd met geringe 

verkeersdruk en een andere mentaliteit van de gebruikers. We constateren dat er veel en 

veel te zwaar verkeer zich over de kleine straatjes perst. De verhouding tussen spelende 
kinderen, ouderen, wandelaars, fietsers en het gemotoriseerde verkeer is scheefgegroeid 

en vraagt om nieuwe en creatieve oplossingen.  
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Leven in beschermde natuur. Nieuw-Balinge is altijd omgeven geweest door natuur. Ze 

dankt haar bestaan aan de vervening en de ontwikkeling van landbouw nadien. Die natuur 

is nu vooral beschermde natuur en dat geeft een heel andere dynamiek.  
Het dorp heeft te maken met bovenlokale – en landelijke grondbezitters en exploitanten. 

Hoe kun je je als dorp daartoe verhouden? Wij zien de nieuwe omgevingswet als een 

belangrijk middel om tot een leefbare verhouding met de beschermde natuur te komen. 
 

We willen dus veel. En hoewel we graag alles zelf willen doen en als eigengereid te boek 

staan, kunnen we niet alles. En daarom hebben we hulp nodig van het gemeentebestuur en 

haar ambtenaren. Zij zijn de aangewezen partij om ons te ondersteunen als we met ‘de 
grote wereld’ in gesprek moeten, bijvoorbeeld Natuurmonumenten of Prolander. Zij kunnen 

ons helpen in het vinden van fondsen als wij daar niet in slagen. Wij helpen daarentegen 

ook de gemeente in het verder ontdekken en vormgeven van ‘burgerparticipatie’ vanuit het 
perspectief ‘Doe niets gescheiden wat samen kan’. 

 

Wij zijn klaar om vanuit het perspectief van burgerparticipatie de leefbaarheid van ons dorp 
te versterken. Hierbij de uitnodiging om dat samen verder vorm te geven: ‘De Vooruitgang’ 

wil samen met u vooruit’. Het bestuur ziet er naar uit. 

Hieronder de laatste sheet uit de powerpoint presentatie. 

 
 

________________________________________________________________________ 
 

                                                 Zoek de 7  verschillen 
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                                                                Activiteitenkalender 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

                                                          2022 
                           

                                                    OKTOBER 

 
                        7, 8 en 9 oktober       Arno piratenmuziekfeest 

 

                        7 oktober                  Klaverjassen IJsvereniging 

 
                        20 oktober                60+ actief 

 

                        21 oktober               Lasergamen Tienersoos 
 

                        22 oktober                Klaverjassen IJsvereniging 

 

                        29 oktober                Bingo De Heugte 
 

 

                                                    NOVEMBER 
 

                         4 november           Klaverjassen Ijsvereniging 

 
                        9 november           Oud papier 

 

                        17 november          60+ actief 

 
                        18 november         Klaverjassen IJsvereniging 

 

                        26 november          Bingo De Heugte 
 

 

                                                    DECEMBER 
 

                         2 december          Klaverjassen IJsvereniging 

 

                        16 december        Klaverjassen  Ijsvereniging 
 

                       17 december         Bingo de Heugte 

 
                        30 december        Klaverjassen Ijsvereniging 
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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 9 oktober  
9.30 uur Ds. C. Cornet 
14.30 uur Ds. C. Cornet 
● Zondag 16 oktober  

9.30 uur Ds. H.J.Th. Velema 
14.30 uur Ds. H.J.Th. Velema 
● Zondag 23 oktober  
9.30 uur Dr. A. Versluis 
14.30 uur Dr. A. Versluis 
● Zondag 30 oktober  
9.30 uur Ds. W. van Benthem 
14.30 uur Ds. H.M. Mulder 

● Woensdag 2 november (dankdag) 
14.30 uur Ds. C. Cornet 
19.30 uur Ds. C. Cornet 
● 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 
 
 

Wijzigingen voorbehouden. In de ochtend is er 
oppas voor de kleinsten in het jeugdgebouw ‘Het 
Anker’ 
 
 
 

Preekrooster  

 
Ned. Hervormde Kerk Nieuw-Balinge 
 
● Zondag 9 oktober  
10:00 uur ds. J. Harteman (Kampen) 
15:00 uur ds. T. Beekman 
● Zondag 16 oktober   

10:00 uur ds. J.F.K. v. Santen (Leusden) 
15:00 uur ds. A.J. Mensink (Elburg) 
● Zondag 23 oktober 2022 (einde 
herfstvakantie) 
10:00 uur ds. J. Mulderij (Wezep) 
15:00 uur ds. G.H. Molenaar (Genemuiden) 
● Zondag 30 oktober 2022 
10:00 uur ds. T. Beekman 

15:00 uur ds. J. Veldhuijzen (Putten) 
● Woensdag 2 november 2022 (dankdag) 
19:30 uur ds. T. Beekman 
● 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) 
 
 
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 
5 okt    GROEN             26 okt  ORANJE 
12 okt   ORANJE           2  nov  GROEN 

14 okt   GRIJS              9  nov  ORANJE 
19 okt   GROEN           11 nov  GRIJS 

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 laatste keer voor 2022 is: 
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, 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 
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 
*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.  

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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