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JANUARI 2016    48ste JAARGANG, NR. 1  

 
 

Colofon 
 
Redactie 
Rosalie Jager   (0528) 78 50 54 
Evelien Sok   (06) 13 86 00 18 

Mellanie van den Bosse (06) 28 99 16 80 
 

Kopijadres 
E-mailadres  : redactiekontakt@outlook.com 

Postadres  : Verlengde Middenraai 53a 
     7938 PA Nieuw-Balinge 
 

Bezorging 
Dorp   : Familie Oelen     (0528) 32 11 88 
De Breistroeken : Familie Koekoek (0528) 32 10 24 

 
IBAN nummer 
NL78 RABO 0369 4004 53 

t.n.v. Plaatselijk Belang, o.v.v. Kontakt 
 

 
Belangrijke punten voor het inzenden van kopij: 
 
- Kopij digitaal aanleveren in een Word-bestand. 

- Kopij en advertenties altijd 
 aanleveren vóór de 28e dag van de maand. 
- Het plaatsen van kopij is geheel voor de 

 verantwoordelijkheid van de inzender. 
- Indien nodig, zullen kleine (tekstuele) 
 aanpassingen zonder overleg gedaan worden. 

-        Kopij wordt aangepast naar de huisstijl. 
- Wanneer er ingrijpend dient aangepast te
 worden, doen we dit in overleg met de inzender. 

- Anoniem plaatsen van kopij is mogelijk, mits de 
 naam van de inzender bij de redactie bekend is. 
- Aangeleverde kopij kan worden geweigerd voor 

 plaatsing, dit ter beoordeling van de redactie. 
- Plaatsing van kopij wordt geweigerd indien deze 

 is gericht tegen personen of groeperingen met 
 het oogmerk van negatieve publiciteit. 
- Het plaatsen van kopij is gratis voor inwoners 

 van Nieuw-Balinge (particulieren). 
- Plaatsen van een incidentele kleine advertentie is 
 gratis voor inwoners van Nieuw-Balinge 

 (particulier). 
- Voor zakelijke advertenties bestaan vaste 
 tarieven. 

- Voor kopij, afkomstig van buiten Nieuw-Balinge, 
 worden kosten in rekening gebracht als er sprake 
 is van commerciële doeleinden. 

 Dit ter beoordeling van de redactie. 
- Kontakt verschijnt maandelijks, met uitzondering 
 van de maand augustus. 

Voorwoord 

 

 
 
 

In deze editie van Kontakt leest u 
onder andere: 
 
Een goed gevulde kids corner. 
 
De nieuwe maandelijkse rubriek; 
oma weet raad! 
 
Kiki van Huizen heeft een leuke 
hobby. 
 
Weer leuke uitjes voor de maand 

januari. 
 
De rijdende popschool stelt zich 
voor. 
 
De gemeente is tegenwoordig ook 
via WhatsApp te bereiken. 

 
Er worden weer een aantal jarigen 

gefeliciteerd! 
 
De data van de dansavonden in de 
Heugte. 
 
Een verslagje van de kerstmarkt bij 
de familie Slomp. 
 
Informatie over het 

groenbeleidsplan van de gemeente. 
 

 
…en nog veel meer! 
 
 
We wensen u veel leesplezier! 
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Knallend het oude jaar uit! 

 
Op 31 december 2015 werd in 

Nieuw-Balinge op drie 
verschillende plaatsen 
knallend afscheid genomen 

van het oude jaar. Aan de 
Meeuwenweg, op het 

voetbalveld en aan de 
Haarweg werd met carbid 
geschoten. Maar wat is dat nu 

eigenlijk, dat carbid schieten? 
 

 
 

Foto: Carbid schieten met een 

extra grote melkbus aan de 

Meeuwenweg. 

 

Carbidschieten of pulleschieten is een plaatselijk gebruik in sommige zuidelijke, noordelijke 
en oostelijke streken van Nederland. Het vindt gewoonlijk plaats op of rond oudjaar, 
alhoewel het in het zuiden van Nederland traditioneel ook bij de avond van 

de ondertrouw veel gedaan wordt.  
 

Carbid wordt in een melkbus, verfbus of aangepaste gasfles gelegd en enigszins 
natgemaakt, bijvoorbeeld met speeksel of water, waarna de bus wordt afgesloten met het 
deksel of een (plastic) bal. Het zich vormende ethyn wordt door een klein zundgat (of met 

een bougie) ontstoken en ontploft met een dreunende knal, waarbij deksel of bal uit de bus 
schiet en tientallen meters verderop terechtkomt. Bij een grote bus is de knal vaak 

oorverdovend. Om 
onnodige schade te 
voorkomen wordt een 

deksel meestal 
vastgebonden met een 

stevig touw van enkele 
tientallen meters lengte. 
Het bevestigen van een 

touw aan zowel deksel 
als bus kan ervoor 

zorgen dat het deksel de 
bus mee trekt. Daarom 
dient het touw dan ook 

altijd aan de grond te 
worden bevestigd. 
 

 

Foto: Gezelligheid bij het voetbalveld. De ballen vliegen in de 

doelen, zodat ze niet steeds van ver opgehaald hoeven te 

worden!        
 

De uitdaging van het carbidschieten ligt hem in de moeilijkheid van het timen. Door de 

hoeveelheid carbid en water en de tijdsduur tot ontsteking te variëren is het een sport een 
optimale knal te veroorzaken. In sommige dorpen wordt geschoten met tientallen bussen 

tegelijkertijd en is het zaak om het schieten goed te regisseren, zodat de bussen allemaal 
regelmatig achterelkaar knallen. Deze vorm van georganiseerd carbidschieten ligt vaak in 
handen van een sportvereniging, of een speciale carbid-, of oudjaarsvereniging. 
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Om nog grotere knallen te veroorzaken wordt incidenteel ook wel gebruikgemaakt van 
groter materiaal, zoals omgebouwde giertanks. 

 
De oorsprong van dit gebruik 

komt waarschijnlijk nog uit de 
tijd van de Germanen met 

hun joelfeesten, hoewel er 
toen nog geen carbid 
verkrijgbaar was. Carbid werd 

voor de Tweede Wereldoorlog 
gebruikt voor fietsverlichting. 

Ook werd het, toen er nog 
geen flessen met acetyleengas 
te krijgen waren, door de 

meeste dorpssmeden gebruikt 
om te lassen. Er was dus 

eenvoudig aan te komen. 
Melkbussen waren op het 
platteland ook ruim 

voorhanden. 
 

Foto: Bij het carbidschieten aan de Haarweg stond een flink aantal melkbussen op een rij! 
 
Het carbidschieten is in 2014 als vijftigste traditie geplaatst op de Nationale Inventaris 

Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland. 
 

Het carbidschieten is bij ondeskundig gebruik niet geheel ongevaarlijk. Om de knal zo hard 
mogelijk te maken wordt de deksel of bal vaak met een hamer vastgeslagen in de opening. 
Als het deksel te vast zit in de opening, kan de bus uit elkaar knallen.  

________________________________________________________________________ 
 

Ouderen Nieuw-Balinge samen aan de kerstdis  
(Uit de krant van Midden-Drenthe d.d. 16-12-2015) 

Nieuw-Balinge - Net als in 

voorgaande jaren verzorgde de 
herenkookclub van Nieuw-

Balinge een uitgebreid 
kerstdiner voor de ouderen 
van Nieuw-Balinge. Deze werd 

geserveerd in dorpshuis de 
Heugte waar vooraf eerst een 

borrel gedronken werd in het 
cafégedeelte. 

 
De belangstelling was zoals 
gebruikelijk groot en tientallen 

ouderen schoven aan waarbij 
wethouder Emko Dolfing, al 

jaren een vaste gast, ook een vorkje mee prikte. José Post van de werkgroep Ouderen 
Onder Dak heette de gasten welkom en leerlingen van de Mr. Sieberingschool zorgden voor 
de bediening. 

 
Het jaarlijkse etentje is één van de activiteiten van het project Ouderen Onder Dak. Nieuw-

Balinge telt zo'n tweehonderd vijftigplussers waardoor het project een nuttige functie kan 
vervullen. Het kerstdiner is al jaren een vast gegeven in Nieuw-Balinge en wordt altijd druk 
bezocht. 
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Recept: Gegrilde groenten ratatouille  

 

Ingrediënten voor 2 personen 
3 kleine pruimtomaten, gehalveerd 
1 courgette, gehalveerd en in dikke repen gesneden 

2 langwerpige rode paprika’s, gehalveerd en van het zaad ontdaan 
1 aubergine, gehalveerd en in dikke repen gesneden 

8 tenen knoflook, ongepeld 
2 el olijfolie 
mozzarella, kleine bolletjes of 2 grote bollen in stukken gescheurd 

zwarte peper 
zeezout 

zuurdesembrood of ciabatta, in grote sneden gesneden 
 
Voor de dressing: 

verse basilicum 
1 el rode of witte balsamicoazijn 

1 el olijfolie 
 

Bereiding 

Verwarm de oven voor op 220 graden. 

Leg de tomaat, courgette, aubergine, 
paprika en de teentjes knoflook op een 
bakplaat. Besprenkel met olijfolie en 

bestrooi met peper en zout. Plaats de 
bakplaat in de oven, voor zo’n 20 

minuten (tot alles gaar en lichtbruin 
is). Plaats ondertussen ook de sneden 
brood in de oven, om ze lekker te 

roosteren. 
 

Meng voor de dressing de basilicum 
met de balsamico en olijfolie in een 
keukenmachine. Verdeel de groenten 

over een bord, plaats er de gescheurde 
mozzarella bij en besprenkel alles met de dressing. Besprenkel het brood met wat olijfolie 

en bestrooi dit met peper en zout. Serveer de groenten met dit lekker knapperige brood. 

 
 

Dansavonden in Dorpshuis de Heugte 2016                                              
 
20           februari 

19           maart 
16           april 
21           mei           

 
  

17          september                                                    
15          oktober  
19          november 

17          december 
 

  

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.deleuksteanimaties.nl/files/animaties/dansen/dansen-5786.gif&imgrefurl=http://www.deleuksteanimaties.nl/animaties/dansen/1/&h=238&w=270&tbnid=wAVykPq4uvrz1M:&docid=jcRa6injAOT_KM&ei=PxdPVqDcE6KbygPHvJnIBA&tbm=isch&ved=0ahUKEwjg9-ejhZ_JAhWijXIKHUdeBkkQMwhrKDUwNQ
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://oi62.tinypic.com/2u55lb7.jpg&imgrefurl=http://forum.libelle.nl/forum/cafe-spel/de-doorstart-2/list_messages/68220/85&h=400&w=301&tbnid=bNhUExru78fM4M:&docid=G9UX1bZYlW8uNM&ei=PxdPVqDcE6KbygPHvJnIBA&tbm=isch&ved=0ahUKEwjg9-ejhZ_JAhWijXIKHUdeBkkQMwh8KEYwRg
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://rs265.pbsrc.com/albums/ii219/Schouwenduifjesplaatjes/lijnen/muziek en dans plaatjes/J-zwier.gif~c200&imgrefurl=http://s265.photobucket.com/user/Schouwenduifjesplaatjes/library/lijnen/muziek en dans plaatjes&h=200&w=200&tbnid=VkzQqGzqReuu5M:&docid=Rlp8QOeEgv1eYM&ei=PxdPVqDcE6KbygPHvJnIBA&tbm=isch&ved=0ahUKEwjg9-ejhZ_JAhWijXIKHUdeBkkQMwiGAShQMFA
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Ingezonden verhaal; BOEKEN 

 
Toen ik 16 april 1996 de verhuizers had uitgezwaaid, met de opgewekte uitroep: ”Tot 
morgen zeven uur!”, maakte mijn ex-echtgenoot de onsterfelijke opmerking: ”De volgende 

keer ga IK het eerst!” Ik staarde in zijn richting door de figuurlijke en letterlijke stofwolken 
waardoor wij elkaar nauwelijks meer konden zien en barstte toen in een zenuwachtige 

slappe lach uit. “Wat sta je daar nou te lachen!” riep hij en ik, getrouw aan de belofte die ik 
mezelf gedaan had, deed geen poging meer om het hem uit te leggen, daar was ik te 
uitgeput voor. En ik moest diezelfde dag dus ook nog de trein in om naar het Noorden te 

emigreren. Maar hij bedoelde gewoon de zooi en het stof. Het is nu eenmaal zo, dat als je 
een woning verlaat, het stof van jaren van achter de meubels te voorschijn komt en vooral 

van de boeken. Om van het stof van een lang huwelijk maar niet te spreken. Lieve hemel, 
wat had ik toch een boel boeken en wat had ik ze al lang met me meegesleept. Dit was 
mijn 12e verhuizing en er kwamen almaar meer boeken. En laat er nou iemand zijn die mij 

gevraagd had welke boeken invloed hebben gehad op mijn leven – wat een vraag! Ik zou 
bijna zeggen: allemaal. Anders had ik ze wel weggedaan. Het ging van Mapje en Papje in 

het Hazenbos dat ik letterlijk verslonden heb zo gauw ik lezen kon en het prachtige 
prentenboek dat mijn vader helemaal zelf voor mij getekend heeft, tot aan de 

onvergelijkelijke verzamelde gedichten van Ida Gerhardt, Anna Enquist, Vormen van 
Nijhoff en alles daar tussen. Ik kon niet kiezen. Van elk boek leer je wel iets.  

Na de verhuizing hebben we mijn boeken 

opnieuw alfabetisch en lexicografisch in de 
boekenkasten gezet, met het gevolg dat ik wel 

MOEST kiezen, namelijk tussen welke beneden 
mochten blijven in de woonkamer en welke naar 
boven moesten, in de logeerkamer. Toen ik moe 

in bed lag, wist ik het ineens. Ik werkte 
jarenlang bij de Telefonische Hulpdienst in de 

stad en we kregen elke week werkbegeleiding 
van de psycholoog Jan Schouten. Hij had een 
boek geschreven: HÉ, IK BEN ER OOK NOG! 

Inmiddels een standaardwerk over assertiviteit. 
En ik was niet assertief. Tenminste niet bij 

seksbellers en chronische bellers. Ik was óf te 
geduldig, óf ik gooide de hoorn op de haak. Van Jan en zijn boek heb ik immens veel 
geleerd. Hij gaf ook assertiviteitstrainingen. Daar wou ik heel graag bij, maar op één 

voorwaarde: dat het door twee vrouwen geleid zou worden. Want ik was er heilig van 
overtuigd dat mijn gebrek aan assertiviteit heel veel te maken had met mijn vrouw-zijn. 

Nou, dat had hij niet in de aanbieding. Ik deed een poging om vrouwen aan te trekken die 
assertiviteitstrainingen konden geven. Prima idee, maar wie? Ik heb echt het hele land 
afgebeld en na een paar maanden had ik ze: twee fantastische vrouwen die wel naar ons 

dorp wilden komen en de zaken aanpakken. Ik hield een vlammend betoog in het 
afgeladen plaatselijke “Zwaantje” en we hadden meteen twee groepen en een ellenlange 

wachtlijst. Na een jaar wezen Agnes en Els een paar vrouwen aan die ze geschikt vonden 
om, na de nodige bijscholing, zelf de trainingen ter hand te nemen. Ik was daar één van. 
Jan schoolde ons uitgebreid en we gingen aan de slag. Wat zeg ik? Een slag in de rondte 

hebben we ons gewerkt. Het kwam zelfs in de mode. Dit was het begin van dertig jaar 
groepswerk. Heerlijk. Ik kon het doen onder schooltijd, we werden overal gevraagd, van de 

stad tot in allerlei kleine dorpjes toe. Om een lang verhaal kort te maken: zelfs in het 
Noorden heb ik nog jaren groepen begeleid. Leuk, want hier was het ook weer nieuw. 
Totdat ik met pensioen ging. Het was fijn en goed werk, maar zo langzamerhand vond ik 

het welletjes.  
 

Nou, dat was het dan, over één boek! En wat daar allemaal uit voort is gekomen. Dank je 
wel Jan! 

Alexandra van ’t Veer 
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Het raadselspel 

   De foto in de december editie van Kontakt is 
gemaakt bij:  
 

Het kastje op de kruising 
Robertusweg/Mantingerweg. 
 

Onder alle goede inzenders is een leuke prijs 
verloot.  

 
De winnaar van deze maand is:  
Roelof Bisschop 

 
Roelof, de prijs komt snel jouw kant op! 

 

   
 

De prijsvraag van de maand januari luidt als volgt: 

              Waar is deze foto genomen? 

 

 

Stuur uw antwoord in voor 21 januari 2016! 
 

Het antwoord op de prijsvraag kunt u mailen naar: redactiekontakt@outlook.com of 
opsturen naar het kopij adres (Verlengde Middenraai 53a te Nieuw-Balinge), onder 
vermelding van uw naam en adres. Onder de goede inzendingen zullen we een 

leuke/lekkere prijs verloten en bezorgen bij de prijswinnaar. 
In de volgende editie van Kontakt ziet u waar deze foto genomen is en vertellen we u wie 

de prijswinnaar is geworden! 
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Kerstmarkt bij de familie Slomp 

 
Op dinsdag 22 en woensdag 23 

december vond voor de eerste 
keer een kerstmarkt plaats bij 
de familie Slomp aan de 

Voornweg 1 (in de voormalige 
school). De redactie van Kontakt 

nam een kijkje.  
 
Beide avonden stonden de auto’s 

rijen dik langs de Verlengde 
Middenraai en de Voornweg. 

Diverse kramen op het plein 
waren gezellig ingericht. De 
brandende vuurtonnen en 

lampjes zorgden voor een 
gezellig sfeertje en het weer werkte ook goed mee. In een hoek werden palingen en 

makrelen gerookt en op de kramen werden zowel oude als nieuwe spullen aangeboden. De 
kerk had een kraam, er kon gesjoeld worden, er werden knieperties, kruidcakes, crème en 
parfum verkocht. De peuterspeelzaal bemande een kraam, er werden diverse (houten) 

decoraties verkocht, voederbakjes voor vogels, geknutselde spullen en nog veel meer.  
 

Binnen kon een kijkje genomen 
worden in de voormalige school, 
onder het genot van een drankje. 

Ook konden er cupcakes gekocht 
en versierd worden. Van de 

aanwezige bezoekers hoorden we 
enkel positieve geluiden.  

 
Hopelijk wordt dit een jaarlijks 
terugkerende traditie en kunnen 

we volgend jaar weer genieten van 
een kerstmarkt in ons dorp!  

 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Uitslag knikkers raden kerstmarkt 

 
Op 22 en 23 december stonden wij van peuterspeelzaal Duimelot op 

de kerstmarkt bij de familie Slomp. Het was er erg gezellig en vele 
mensen hebben een gokje gewaagd om het juiste aantal knikkers in 
de hoge glazen vaas te raden. Het juiste antwoord was: 383 knikkers.  

 
De winnaar is dhr. J. Kraijestein, hij zat er maar 3 naast! Hij heeft een 

cadeaubon van kapsalon Priscilla gewonnen. 
De 2e prijs is voor Robin Wobben. Zij heeft een doucheset van studio Tyara ontvangen. 
De 3e prijs is gewonnen door Marianne de Buck. Zij heeft een kortingsbon van Pieces of 

Cakes ontvangen. 
De 4e prijs is gewonnen door Iris Kats. Ook zij heeft een kortingsbon ontvangen van Pieces 

of Cakes. 
 
Iedereen veel plezier met jullie prijzen! 
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Uitnodiging Jaarvergadering DEL (Draagt Elkanders 

Lasten) 
 

D.E.L. (Draagt Elkanders Lasten) 
Voornweg 10 
7938 RC  Nieuw-Balinge 

 
Datum:    25 januari 2016 

Plaats:      Dorpshuis “de Heugte” 
Aanvang: 19.30 uur 
 

Agenda: 
1) Opening 

2) Notulen van 26 januari 2015 
3) Ingekomen stukken 
4) Verslag Penningmeester 

5) Verslag kascommissie: Alie Luinge en Jan Smeenge. Res.:… 
6) Bestuursvergadering: Aftredend en herkiesbaar: 

Er is dit jaar niemand om af te treden omdat er al 2 leden zijn afgetreden. En het 
bestuur bestaat nu uit 5 personen. 

7) Rondvraag 

8) Sluiting 
 

Secretaris: Joyce Salomons 
                 Breistroekenweg 3 
                 7938 PP Nieuw-Balinge 

_____________________________________________________________________ 
 

Notulen Jaarvergadering DEL 2015 
 

Datum:     26 januari 2015 
Plaats:      Dorpshuis “De Heugte” 
Aanvang: 19.30 uur 

 
Aanwezig:            Mans Luinge, Joyce Salomons, Albert Wielink, Peter Kroezen, Femmie 

Bos-Sok, Aaldert Kroezen. 
Afwezig m.k.g.:    Geert Dijkhuis 
Aanwezig leden:   Alie Luinge 

 
1) Opening 

De voorzitter Mans Luinge opent de vergadering en heet allen van harte welkom. 
2) Notulen 
De notulen van 27 januari 2014 worden ter plaatse voorgelezen door de voorzitter.   

3) Ingekomen stukken 
Brief over as verstrooiing van Natuurmonumenten. 

4) Verslag Penningmeester: Financieel jaarverslag 2014 
De penningmeester Peter Kroezen geeft ter plaatse uitleg hierover. 
                                                  Inkomsten:         €3098,-     + €104,- aan rente 

                                                  Uitgaven:           €3046,46  
                                                  Spaarrekening:   €4800,- 

                                                  Privè rekening:   €138,63  
                                                  Kas:                      €1883,- 
Peter geeft aan dat er 7 rondgangen waren geweest in 2014. De voorzitter bedankt Peter 

voor de uitleg aangaande het jaarverslag. 
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5) Verslag Kascommissie     
Dit jaar hebben Alie Luinge en Raymond Peters de kas gecontroleerd. Alie Luinge geeft aan 

dat de kas prima in orde was bevonden en alles goed overzichtelijk was. Peter wordt door 
de voorzitter decharge verleend.  

6) Kascommissie 2016 
Alie Luinge en Jan Smeenge. Res:… 

7) Bestuursvergadering: Aftredend en Herkiesbaar:  
Aftredend volgens rooster is Albert Wielink. Albert geeft aan na 29 jaar te willen stoppen 
als secretaris en zich niet herkiesbaar te willen stellen. Ook Femmie Bos-Sok geeft aan om 

te stoppen. Er wordt na enig overleg geen nieuwe bestuursleden gevraagd. Besloten wordt 
om met 5 bestuursleden door te gaan. Joyce geeft aan om het secretariaat op zich te 

nemen. Albert zal na de jaarvergadering alles overdragen aan Joyce.                                 
8) Rondvraag 
 Peter heeft het reglement aangepast en zal tevens het reglement op de site van DEL 

plaatsen. Ook zullen er 250 stuks gedrukt worden om die aan de leden uit te reiken. 
 Er zal door Mans, Joyce en Peter een brief opgesteld worden om nieuwe leden te 

werven. 
 Er zal in het begin van 2015 een ander adres moeten worden doorgegeven voor de 

gemeentegids van Midden-Drenthe 2016. Naar FMR Producties, Postbus 23, 1780 AA 

Den Helder. 
 Op de bestuursvergadering werd door een aantal bestuursleden gevraagd naar de stand 

van zaken voor een urn grafheuvel en strooiveld. Natuurmonumenten heeft de 
mogelijkheden op papier gezet over as verstrooiing bij Natuurmonumenten in Zuid 
Drenthe. Schrijven in jullie bezit. Tevens zijn Geertje Oelen en Femmie Bos-Sok 

namens Plaatselijk Belang aan het uitzoeken waar verder een locatie is voor een 
eventuele graf/urn heuvel.   

9) Sluiting  
De voorzitter bedankt Femmie en Albert voor de inzet die ze al die jaren hebben gedaan 
voor DEL, daarna sluit de voorzitter de vergadering en wenst een ieder wel thuis.  

 
Voorzitter: Mans Luinge. Secretaris: Joyce Salomons. 

________________________________________________________________________ 
 

Oudejaarsvolleybal 2015 

 
Op 28 december 2015 vond het jaarlijkse oudejaarsvolleybaltoernooi van GJVV plaats. Het 
was een gezellige drukte in de gymzaal en in dorpshuis de Heugte, waar de deelnemers 
tussen de wedstrijden door en na het toernooi gezellig konden zitten. In totaal deden 

negen teams mee. Er werd gespeeld in meerdere poules. De twee beste teams van de 
avond, speelden in de 

finale tegen elkaar.  
 
De uitslag was als volgt: 

 
1. De tobbers 

2. Bokkepootjes 
3. De goeiste 
4. Oude sterren 

5. Michelin sterren 
6. We hebben altijd zin 

7. La piscine de 
champagne 
8. 45+ 

9. Oud en jong 
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Filmtip voor de maand januari 
 

Woezel & Pip: Op zoek naar de 
Sloddervos!  

 
Het is bijna groot feest in de Tovertuin, 

want de Wijze Varen wordt alweer een fraai jaar ouder. Woezel & Pip 
krijgen de belangrijke taak om het grote verjaardagscadeau te 
verstoppen, totdat de grote dag daar is. Tante Perenboom kondigt aan 

dat er een hele speciale gast komt logeren: het schattige neefje 
Charlie. Al snel ontdekken Woezel & Pip dat het cadeau en hun spullen 

zijn verdwenen! Wie heeft dat gedaan? De Wijze Varen weet het 
antwoord, maar of de vriendjes daar zo blij mee zijn? Woezel & Pip, 
Buurpoes, Molletje, Vlindertje en Charlie gaan in dit spannende 

avontuur op zoek naar de gevaarlijke indringer. Woezel & Pip: Op zoek naar de Sloddervos! 
is een vriendschapsfilm vol kleur, emotie en avontuur. 

 
Verwacht op woensdag 20 januari. Op 17 januari: speciale peuter- en kleutervoorstelling 
bij JT bioscoop Hoogeveen. 

_____________________________________________________________________________________ 

Appeltaart uit het tosti-apparaat 

 

Voor 2 stuks: 

-1 appel, geschild en in schijfjes van 2 mm dik 

-1 eetlepel honing (of rietsuiker) 

-een flinke snuf gemalen kaneel 

-4 plakjes bladerdeeg, ontdooid 

-poedersuiker 

Zet het tosti-apparaat aan. Schep de appel om met honing en kaneel. Verdeel de appel 

over twee deegplakjes; laat rondom een rand van 1 cm vrij. Maak het randje vochtig met 

een beetje water, dek af met de andere 2 plakjes deeg en druk de randen stevig vast. Bak 

de appelwafels in het tostiapparaat in 8 – 10 minuten goudbruin en knapperig. Bestrooi 

met poedersuiker en serveer warm. 

 
___________________________________________________________ 
 

Mopje 
 
Wat is het toppunt van onaardig zijn?  
Iemand met een bril veel sterkte wensen. 
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Vrijwilligersfeest in dorpshuis De Heugte / Afscheid Nico 

 
Vrijwilligers van dorpshuis “De Heugte”, Zomerfeest, Goudplevierrun en leden van V.D.O. 

 
Wij nodigen jullie van harte uit voor een leuke, verassende, gezellige avond! 

 
Op zaterdag 23 januari 2016 

In Dorpshuis “De Heugte” 

 
Noteer het in uw agenda! 

 
Voor voldoende inkoop en een prettige zaal indeling, is het wel van belang dat we weten 
hoeveel personen er komen! Dus geef even door met hoeveel personen u komt! 

 
Mail:  tonmor@home.nl of josepost4@hotmail.com 

 
Of zet je naam op de lijst die in het dorpshuis ligt! 
 

Opgeven kan tot 17 januari 2016. 
 

Bent u geen vrijwilliger, maar wilt u bijvoorbeeld als trouwe bezoeker van ons dorpshuis 

ook graag bij het afscheidsfeestje van Nico aanwezig zijn? Schroom dan niet en geef door 

met hoeveel personen u komt. Het zou jammer zijn als Nico u nou juist mist op "zijn" 

feestje. Iedereen is van harte welkom! 
 
________________________________________________________________________ 

 
Oma weet raad… 

 
Gerbera’s 

Doe in het water van je gerbera’s een scheutje chloor. Chloor houdt de 
stelen van de gerbera open zodat ze water kunnen blijven drinken en 

stevig blijven. Ook voorkomt het bacteriegroei in het water, waardoor je 
bloemen langer staan. 

 
Chocoladevlekken 
Giet op de vlek een beetje koffiemelk. In laten trekken en daarna in de was gooien. Werkt 

ook bij viltstift in kleding. 
 
Misselijkheid 
Als je misselijk bent en hier vanaf wilt, kan je cola met suiker drinken. Niet te snel achter 

elkaar, maar om de 2 minuten een slokje. 
 
Autoportier vastgevroren 

Om vast vriezen te voorkomen: De rubbers van alle deuren en de kofferbak insmeren met 
baby olie. 
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Inspraak groenbeleidsplan gemeente 
 
We hebben bericht van de gemeente gekregen dat er 
een nieuw groenbeleidsplan opgesteld is. Hieronder 

wordt beschreven hoe u alle informatie kunt vinden en 
hoe u kunt reageren hierop. 

 
De gemeente heeft een nieuw groenbeleidsplan 

opgesteld voor de periode 2016-2025. Hierin wordt omschreven hoe in de toekomst om te 

gaan met het groen in het dorp. Ook het maaibeleid van de bermen komt hierin aan de 
orde. Op de bijgevoegde kaarten kunt u zien wat de bedoeling is. (Om de kaarten in kleur 

te bekijken, kunt u de online versie van Kontakt op de site van Nieuw-Balinge raadplegen.) 
Er worden bepaalde bermen minder vaak gemaaid. Extensief maaien betekent twee keer 
per jaar maaien en maaisel direct afvoeren. Ook zijn er stukken gras bestemd voor 

verschraling. Dit wordt dan weer ingezaaid met een bloemrijk mengsel wat ook twee keer 
per jaar gemaaid gaat worden.  

 
Op de site van de gemeente Midden-Drenthe kunt u alle informatie hierover vinden. 

Wanneer u op de startpagina van de gemeente naar inspraak groenbeleidsplan gaat, ziet u 
een link naar info over inspraak. Onderaan deze pagina vindt u een reactieformulier. 
 

Met vriendelijke groet, 
Plaatselijk Belang “De Vooruitgang” Nieuw-Balinge. 



Dorpsblad Kontakt 2016 19 

 

  



20 Dorpsblad Kontakt 2016 

 

De hobby van: Kiki van Huizen 

 
Eind vorig jaar mochten we Kiki komen 
interviewen. Kiki van Huizen is 7 jaar oud 

en heeft een leuke hobby: pony rijden. Ze 
woont met haar ouders Arjan en Carina en 

broertje Ferre aan de Verlengde Middenraai 
98 te Nieuw-Balinge.  
 

Ze heeft 2 pony’s: Chickaletta (9 jaar oud) 
en Golden Mystic (8 jaar oud). De namen 

heeft ze helemaal zelf bedacht. Chickaletta 
is een snelle pony, Golden Mystic is wat 
rustiger.   

 
Hoe lang doe je al aan pony rijden? 

Kiki vertelt dat ze al vanaf haar 4e jaar pony 
rijdt. Ze had zelf een pony en daarom 
mocht ze eerder dan normaal beginnen met 

lessen (normaal moet je 5 jaar oud zijn). Ze 
rijdt nu al 3 jaar pony. 

 
Wat vind je er zo leuk aan? 

Springen is het leukst zegt Kiki lachend. Bij 
springen maakt het niet uit dat je als een 
clown op de pony zit. Je moet er voor 

zorgen dat je pony niet weigert om te 
springen en je mag er geen balk afstoten.   

 
Dressuur is moeilijker en is daardoor iets 
minder leuk. Kiki vertelt dat het moeilijk is 

om netjes te zitten en ook nog je armen en 
benen los van elkaar te bewegen.  

 
Hoe vaak doe je het in de week? 
Drie keer per week heeft ze les: op dinsdag dressuur, op donderdag springen en op vrijdag 

clublessen. Op dinsdag en donderdag krijgt ze thuis les. De clublessen volgt Kiki in 
Westerbork. In het weekend zit ze ook niet stil: Als ze geen wedstrijd heeft dan rijdt ze 

thuis of maakt ze een rit in het bos samen met haar moeder.  
 
Doe je ook mee aan wedstrijden? 

Kiki glundert als we haar deze vraag stellen. Jazeker doet ze mee aan wedstrijden. Ze laat 
me vol trots al haar prijzen (bekers en lintjes) zien. In de zomer zijn er meer wedstrijden 

dan in de winter, maar gemiddeld heeft ze 1 keer per maand een wedstrijd. Vaak gaan 
Kiki’s moeder en oma mee naar een wedstrijd. Als oma niet kan (maar dat gebeurt niet zo 
vaak), dan gaan Kiki’s moeder, vader en broertje Ferre mee.  

 
Ze doet nu mee aan Bixie wedstrijden. Dat is voor kinderen tussen 6 en 12 jaar oud. Vanaf 

januari volgend jaar doet Kiki mee aan gewone wedstrijden, omdat ze toe is aan een stapje 
hoger. Binnen de gewone wedstrijden is het moeilijker om prijzen te winnen en moet ze 
nog beter haar best doen. 

 
De weekenden dat Kiki geen wedstrijden heeft, dan gaat ze mee naar de wedstrijden van 

haar moeder. Want het is echt een gezamenlijke hobby.   
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Hoe verdeel je je aandacht over beide pony’s? 
Om de beurt rijdt ze op iedere pony. En allebei de 

pony’s gaan mee naar de wedstrijden, dan rijdt ze 
op beide pony’s. Golden Mystic heeft nu even rust 

omdat ze pijn heeft. Voor zowel de pony’s als voor 
Kiki is het hard werken, zo’n wedstrijd.  

 
Heb je er ook speciale spullen voor nodig? 
Ja heel veel spullen. Een zadel, hoofdstel, cap, 

laarzen, bodyprotector, halster, martingal, 
peesbeschermers, borstels, deken, handschoenen, 

haarnetjes, rij jasje, rij broek, zweep, stallen en 
een wasplaats. Het is een dure hobby. 
 

Wil je iets bereiken met het pony rijden? 
Ze zegt:”Ik word een Jeroen Dubbeldam”. Jeroen 

Dubbeldam is olympisch,- en wereldkampioen 
paard rijden. Kiki laat met trots een foto zien waar 
ze samen met hem op staat, voorzien van een   

handtekening. Ook zegt ze dat ze net zo goed of 
eigenlijk nog beter wil worden dan haar moeder. 

Helemaal alleen een strandrit maken staat ook op haar wensenlijstje. 
 
Wat zou je leuk vinden om in Kontakt te lezen? 

Kiki geeft aan dat ze het leuk zou vinden dat er een doolhof (spelletje) of een kleurplaat in 
Kontakt komt.  

 
Na afloop van het interview gaan we haar pony’s en de paarden van haar moeder bekijken. 
Ze staan achter het huis in de wei. Het zijn best hele grote pony’s voor  een meisje van 7 

jaar oud. En dapper hoor hoe ze tussen haar pony’s loopt! Ze heeft beide pony’s even voor 
me opgehaald, zodat ik even kon kennismaken. Ze vertelt dat ze de pony’s zelf verzorgt. 

Ze borstelt ze 4 keer per week en voor een wedstrijd krijgen de pony’s vlechtjes. De stallen 
uitmesten dat doet haar moeder als Kiki op school zit.  
 

Aan het einde van het interview bedanken we Kiki voor haar verhaal en voor het laten zien 
van haar vele prijzen en de pony’s. Eén ding weten we zeker: Nieuw-Balinge is een ‘Jeroen 

Dubbeldam’ rijker! Want Kiki gaat haar best doen om net zo goed te worden als hem, maar 
vooral ook genieten van haar hobby.  
 

R. 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Vrijwillige bijdrage Kontakt  
 
Langs deze weg wil de redactie alle 
gevers voor de vrijwillige bijdrage 

bedanken!  
Zonder deze bijdrages is het namelijk niet mogelijk om elke maand een Kontakt bij u in de 
bus te laten vallen.  

 
Heeft u de collectant  gemist en wilt u alsnog iets overmaken, of wilt u als vereniging/club 

nog iets overmaken? Dan kan dit naar NL78 RABO 0369 4004 53, t.n.v. Plaatselijk Belang 
o.v.v. vrijwillige bijdrage Kontakt.  
 

Zo kunnen we er samen voor zorgen dat we nog jaren plezier hebben van ons dorpsblad! 
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Bericht Tienersoos Teenspirit 
 
Omdat de animo voor de soosavonden de laatste tijd terug 
loopt qua tieners hebben wij als bestuur besloten om de 

komende tijd 1x per maand een soosavond te houden (vaak 
met activiteit). Wij hopen dat zo het enthousiasme weer terug 

komt bij de tieners. 

 
Als alle tieners uit ons dorp regelmatig een keer aan komen 

waaien, zou dat super zijn. 
 
En als jullie als tieners een idee hebben voor een activiteit, mogen jullie dat aangeven bij 

ons, wij vinden het leuk als er mee gedacht wordt. Wij doen onze uiterste best om dingen 
te bedenken en te organiseren maar als er steeds maar een paar tieners op af komen, dan 

is voor ons op een gegeven moment de lol er ook af. 
 
Maar we gaan eerst nog vol goede moed verder en organiseren op 16 januari een 

“NIEUWJAARSBORREL” met een gratis drankje en hapjes! 
 

De volgende soosavonden zijn gepland op: 
  

 13 februari: (Thema: Valentijn)        
 12 maart   :  Activiteit??? 

________________________________________________________________________ 

 

Tienersoos Teenspirit organiseert:  

 
“EEN NIEUWJAARSBORREL” met gratis hapjes, een drankje & DJ. 
 

 
 

 
 

 
 
 

Wanneer:   16 januari 
Waar:           in de jeugdsoos 

Hoe laat:     vanaf 20.00 uur 
Voor wie:   vanaf groep 8 t/m 15 jaar 
 

 
 

 
 

 
Wij hopen het nieuwe jaar goed te beginnen en dat jullie allemaal komen zodat de 
jeugdsoos stampvol staat en het een supergezellige avond wordt! 

________________________________________________________________________ 
 

Goudplevierrun 2016 

 
Vanwege de extreme hitte ging in 2015 de zevende editie van de 
Goudplevierrun niet door. In 2016 vindt de zevende Goudplevierrun 

plaats op zaterdag 2 juli 2016! Zet dit alvast in je agenda! 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiNpb3LkOHJAhUBkRQKHf7qA4QQjRwIBw&url=http://www.timefc.net/forum/viewtopic.php?f=9&t=895&psig=AFQjCNE2wXvW6L1xZg2IrViee9HZge5FAg&ust=1450381025264263
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…voor een dagje weg! 

 

Bouwplan, Thuis in Wonen 

Van donderdag 28 tot en met zaterdag 30 januari 2016 vindt de beurs 

Bouwplan, Thuis in Wonen voor de twintigste keer plaats, een 

jubileum! Aan deze twintigste editie zal een feestelijk tintje worden 

gegeven. Laat u verrassen tijdens de beurs! Bouwplan, Thuis in 

Wonen, is de beurs over (ver)bouwen, wonen en duurzaamheid.  

 

Aanvangstijden Prijzen Bezoekersinformatie 
Donderdag 28 januari: 
14:00 - 21:30 uur  

 
Vrijdag 29 januari: 

14:00 - 21:30 uur  
 
Zaterdag 30 januari 

2015: 10:00 - 17:00 uur 

Volwassenen: €4,-  
 

Kinderen tot 12 jaar: gratis 
(onder begeleiding) 

TT-hal 
De Haar 11 

9405 TE Assen 

 

 
Natuurwandeling Hunzedal 

Een winterse wandeling van circa 12 kilometer door het 
stroomgebied van de Hunze. Via boerenpaden en dammetjes 
maakt u kennis met de natuur en de veldnamen in de omgeving. 

Met onderweg warme chocolademelk en na afloop een drankje in 
het café. Aanmelden is noodzakelijk. 

 

Aanvangstijden Prijzen Bezoekersinformatie 
Zondag 10 januari:  

13:00 - 17:00 uur 
 

€ 15,- (incl. consumpties)  

 
Aanmelden is noodzakelijk en kan 
via aanmelden@drentslandschap.nl  
of 0592-313552. 

Café 't Keerpunt 

Oostermoer 1 
9656 PE Spijkerboor 

 
Vlooienmarkt 
Op zaterdag 23 januari 2016 is er weer de maandelijkse 

vlooienmarkt in Balkbrug. Al jaren is deze markt een begrip voor 
zowel bezoekers als standhouders. Trefwoorden zijn: prachtige 

locatie, bereikbaarheid, verscheidenheid in aanbod en gemoedelijke 
sfeer. Omdat  het een vlooienmarkt betreft bestaat het aanbod 
voor minimaal 70% uit gebruikt, oud, of overjarig spul. Ook 

ambachtelijke of handmatige producten zijn er te vinden. De 
organisatie is geheel in handen van vrijwilligers, dus niet 

commercieel. 
 
Aanvangstijden Prijzen Bezoekersinformatie 
Zaterdag 23 januari: 
8.00 uur tot 13.00 uur. 
 

Entree volwassenen € 1,50  
Kinderen gratis. 
 
Parkeren is gratis. 

Hoogeveenseweg 38 
7707 CH Balkbrug 

 

vlooienmarkt@diamanthal.nl 

www.diamanthal.nl 
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De Rijdende Popschool in Drenthe dankzij 

Kinderen Maken Muziek 

 

De Rijdende Popschool is al een aantal jaren actief in de 
provincie Groningen, waar muziekles wordt gegeven in 
dorpen. Onder de naam ‘De Rijdende Popschool naar 

Drenthe!’ gaat De Rijdende Popschool nu ook in de provincie Drenthe aan de slag. De 
muziekschool ontvangt een bijdrage van €50.000,- over twee jaar, in het kader van 

deelname aan het programma Kinderen Maken Muziek. Het Oranje Fonds en Fonds voor 
Cultuurparticipatie startten dit programma in 2011, op voorspraak van Koningin Máxima. 
Het heeft als doel kinderen in Nederland in groepsverband een muziekinstrument te leren 

spelen.  
 

In de gemeente Midden-Drenthe is samenwerking ontstaan tussen De Rijdende Popschool 
en scholenstichting Kits Primair, waar 11 basisscholen onder vallen. Het stimuleren van 
creatief talent valt binnen het talentontwikkelingsprogramma van de stichting. Er is een 

afwisselend aanbod aan educatie op creatief gebied zodat kinderen op school hun talenten 
kunnen ontdekken. In dit kader gaat De Rijdende Popschool op structurele basis korte 

series van een aantal lessen aanbieden om kinderen op deze scholen kennis te laten maken 
met het maken van popmuziek in een bandje. 
 

Voorwaarde van de stichting is dat de kinderen buiten school verder kunnen met het 
ontwikkelen van hun talent. Daarom is het doel van de Rijdende Popschool om de komende 

twee jaar 5 popscholen op te richten in Midden Drenthe, samen met de scholen, de dorpen 
en betrokken mensen zoals ouders en andere vrijwilligers.  
 

Kinderen Maken Muziek is een uniek samenwerkingsverband tussen het Oranje Fonds en 
het Fonds voor Cultuurparticipatie. Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven met kennis, 

geld en contacten. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn beschermpaar van 
het fonds. Het Fonds voor Cultuurparticipatie ondersteunt vernieuwende initiatieven die 

actieve deelname aan cultuur teweegbrengen en richt zich daarbij op alle inwoners van 
Nederland. Het fonds wil een brug vormen tussen cultuur en de samenleving.  
 

Het Oranje Fonds en Fonds voor Cultuurparticipatie bieden naast een financiële bijdrage 
ook inhoudelijke ondersteuning en kennisuitwisseling. Jan Jaap Knol, directeur Fonds voor 

Cultuurparticipatie, vertelt: “In het programma worden verbindingen gelegd tussen kunst 
en welzijn, professionals, amateurs en vrijwilligers, publiek en privaat geld. De 
geselecteerde projecten zijn dan ook van grote maatschappelijke waarde.” Ronald van der 

Giessen, directeur Oranje Fonds, vult aan: “Muziek blijkt een heel krachtig middel te zijn 
om groepen kinderen en vrijwilligers, maar ook allerlei betrokken organisaties samen te 

brengen. Met Kinderen Maken Muziek geven we daar het komende jaar weer een flinke 
impuls aan.”  
 

Voor meer informatie over De Rijdende Popschool kunt u contact opnemen via 
info@derijdendepopschool.nl of kijk op www.derijdendepopschool.nl. Meer informatie over 

Kinderen Maken Muziek is te vinden op www.kinderenmakenmuziek.nl.  

_____________________________________________________________________________________ 

 

WhatsAppen naar de gemeente 
 
U kunt de gemeente ook bereiken via WhatsApp. Via het 
telefoonnummer 06 52 56 75 73 kunt u uw vraag stellen 
of een melding maken, eventueel met foto. U krijgt een 

reactie op dezelfde dag (tijdens openingstijden). Dit nummer kan alleen gebruikt worden 
voor WhatsApp. Telefoontjes naar dit nummer worden niet beantwoord. 
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Een puzzel 
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Nieuwsbrief De Heugte, januari 2016 
 

Beste dorpsbewoners, 
 

Zoals iedereen de afgelopen tijd heeft kunnen lezen in Kontakt, gaat Nico Brookman, onze 
huidige beheerder, in februari met pensioen.  
 

Het dagelijks bestuur is het afgelopen half jaar druk geweest met het inzichtelijk maken 
van de taken van Nico, het maken van een stappenplan voor het zoeken van een nieuwe 

beheerder, ons verdiepen in de financiële situatie, plaatsen van een vacature voor een 
nieuwe beheerder en overleg met het stichtingsbestuur. 
 

In deze nieuwsbrief willen we jullie als bewoners voorstellen aan de nieuwe beheerder: 
Het is een vrouw, ze heet Willie Kamies, woont in Coevorden en gaat officieel per 01-02-

2016 beginnen. Sommige bewoners kennen haar misschien nog van vroeger, want ze heeft 
tot 1984 in Nieuw-Balinge gewoond. Ze heeft een arbeidscontract voor 1 jaar en 20 uur per 
week. 

 
Het betekent dus, omdat we nu een nieuwe beheerder hebben voor 20 uur per week, we 

nog meer vrijwilligers nodig hebben. Dus schroom niet als je wat zou willen doen op de 
zondagmiddag, zaterdagavond of een zaal klaar wil zetten. Het is echt van belang dat we 
genoeg vrijwilligers hebben voor het voortbestaan van De Heugte! 

 
Wil je iets doen, meld je dan aan bij onze nieuwe beheerder of bij één van de 

bestuursleden, of kom een keer langs in het dorpshuis. 
 

Namens het dagelijks bestuur van De Heugte, 
 
Ton Moret  

_____________________________________________________________________________________ 

 
Goede voornemens?  
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Felicitatiepagina 
 

          

                        

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

                      Wilt u iemand in het zonnetje zetten? 
 

         Is er binnenkort iemand jarig of geslaagd? 

 

  Kent u iemand die een jubileum viert? 

 

  Laat het de redactie weten!  
 
 
 

De twee boefjes Zoë en Denzel Brookman worden op 21 januari 6 jaar! 
Denise Vos wordt 23 januari 12 jaar en wordt gefeliciteerd door papa en mama! 
Jannie Schonewille wordt 12 januari 38! 

Dirk Mulderij wordt 39 op 19 januari! 
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Een attentie voor Bram van Burg 

Namens Plaatselijk Belang Nieuw-Balinge 

hebben we Bram van Burg een cadeau 

aangeboden (een glazen kaarsenstandaard 

met inscriptie). Bram heeft ruim 11 jaar de 

website van Nieuw-Balinge gemaakt en 

beheerd. We hebben hem op deze wijze 

bedankt voor zijn geweldige inzet! Bram was 

er blij mee en zei dat hij de website altijd met 

veel plezier heeft beheerd.  

  

Namens Plaatselijk Belang  

Nieuw-Balinge, Geertje Oelen 

________________________________________________________________________ 

AED nieuws  
 

Herhalingscursus 
Datum: 9 februari 2016 
Plaats: De Heugte 

Tijd: 19.30 uur 
 

Hierbij willen wij jullie uitnodigen voor onze herhalingscursus AED. 
Deze wordt gegeven op woensdag 9 februari 2016 in dorpshuis De Heugte. De cursus 

begint om 19.30 uur.  
 
Diegenen die al eerder via de buurtacademie de AED cursus of een herhaling heeft gedaan, 

ontvangt hiervoor een uitnodiging per mail. Mocht u geen uitnodiging hebben ontvangen, u 
blijft van harte welkom op de herhalingscursus. Mocht u elders de cursus hebben gevolgd, 

maar wilt u graag hier de herhaling volgen, dan kunt u contact opnemen met Netty Jager 
via onderstaand mailadres. Als u elders een cursus heeft gedaan, kunt u zich ook 
aanmelden via Hartslag.nu, om opgeroepen te worden bij een reanimatie. Dit wel graag 

doorgeven op onderstaand mailadres.  
 

Via hartslag.nu  komen de oproepen binnen via 112, om te reanimeren. 
 
Graag alle mutaties (adres wijzigingen, telefoonnummer wisseling, of u wel of niet 

aangemeld bent bij hartslag.nu, enz. en of u wel of niet komt bij de herhalingscursus) 
doorgeven aan Netty, via onderstaand mailadres.  

 
Met vriendelijke groet, 
 

Netty Jager 
nettyzilver@gmail.com 
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Uitslag kerstklaverjassen S.V. Nieuw-Balinge  

Kees Wielink 5686  Geert Dijkhuis 4822 
Henri Salomons 5401  Ronald van Aalderen 4811 

Roel Wielink 5366  Niels Slomp 4804 
Jacco Pol 5303  Roelof Bisschop 4593 

Gerrie Kats 5277  Elzo Doldersum 4412 
Ronald Wobben 5113  Albert Wielink 4183 
Ronnie Bisschop 5075  Dennis Tump 4129 

Tina Mennink 5049  Jan Slomp 4078 
Annemiek Bouwmeester 5003  Homme Prins 3852 

Albert Bouwmeester 4960  Richard Mol 3847 
Luc Stevens 4943  Winfred Salomons 3803 
Freddie Oelen 4930  Roelof van Egten 3592 

___________________________________________________________ 

 

Activiteitenkalender januari / februari 

 
 

 
 

 
 

 
JANUARI 
 

9 januari  Oud papier 
 

9 januari  Snertloop S.V. Nieuw-Balinge 
 

16 januari  Nieuwjaarsborrel tienersoos 
 
23 januari  Vrijwilligersfeest in “De Heugte”  

                            / Afscheid Nico 
 

25 januari  Ledenvergadering D.E.L. 
 
30 januari  Bingo dorpshuis de Heugte 

 
 

FEBRUARI 
 
9 februari  AED bijeenkomst in De Heugte 

 
13 februari  Tienersoos; Valentijn 

 
20 februari  Dansavond de Heugte 
 

27 februari  Bingo dorpshuis de Heugte 
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Huisartsen 

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur: 
• Huisartsenpraktijk Ettenheim Noordscheschut  

  Mevr. Dahler/ Mevr. Damman 

  Tel. (0528) 34 12 28 

• Huisartsenpraktijk Hollandscheveld 

  Dhr. Miellet/Dhr. Veenhouwer 

  Tel. (0528) 34 12 19 

• Huisartsenpraktijk Elim 

  Dhr. Mors/Dhr. Brugman 

  Tel. (0528) 35 12 12 

 

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 

• Westerbork, B.G. van Weezelplein 10 

  Dinsdag van 8.30 tot 12.00 

 

• Beilen, Raadhuisplein 1 

  Maandag, dinsdag, vrijdag van 8.30 tot 12.00. 

  Woensdag van 8.30 tot 16.00. 

  Donderdag van 8.30 tot 20.00. 

  Tel. (0593) 53 92 22 

 

  E-mail: gemeente@middendrenthe.nl 

  Website: www.middendrenthe.nl 

 

Fysiotherapie 

Praktijk Fysio Ettenheim; Roel Schoemaker 

Dinsdag- en donderdagmiddag praktijk in 

Dorpshuis de Heugte. Alleen op afspraak. 

Tel. (0528) 34 35 18 of (06) 43 45 37 99 

E-mail: info@fysioettenheim.nl 

 

Weekenddiensten 

Voor het rooster van de weekenddiensten van 

tandarts, apotheker, dierenarts, Icare, Bureau 

Slachtofferhulp en de Stichting Welzijnswerk zie 

bladzijde 2 van de (huis-aan-huis) 

woensdageditie van de Hoogeveense Courant  
 

Preekrooster 2016 

Chr. Geref. Kerk Nieuw-Balinge 

10-01    9.30u: ds. D.J.T. Hoogenboom 

           14.30u: ds. D.J.T. Hoogenboom 

17-01    9.30u: ds. G. van de Groep 

           14.30u: ds. G. van de Groep 

24-01    9.30u: ds. J. van Amstel 

           14.30u: ds. J. van Amstel 

31-01     9.30u: prof. H.G.L. Peels 

           14.30u: prof. H.G.L. Peels 

07-02     9.30u: ds. A.K. Wallet 

            14.30u: ds. A.K. Wallet 

14-02     9.30u: ds. B. de Graaf 

            14.30u: ds. B. de Graaf 

 

 

 

Wijzigingen voorbehouden. In de ochtend is er 

oppas voor de kleinsten in het jeugdgebouw ‘Het 

Anker’. 

 

Preekrooster 2016 

Ned. Hervormde Kerk Nieuw-Balinge 

10-01   10.00u: ds. M. Noorderijk 

           15.00u: ds. W.C. Polinder (Kamperveen) 

17-01   10.00u: ds. J. Harteman (Kampen) 

            15.00u: ds. M. Noorderijk 

24-01   10.00u: ds. M. Noorderijk 

            Voorbereiding Heilig Avondmaal 

           15.00u: ds. F.J.K. van Santen (Kampen) 

31-01   10.00u: ds. J. den Dikken (Nunspeet) 

            Bediening Heilig Avondmaal 

            15.00u: ds. J. den Dikken (Nunspeet) 

07-02   10.00u: ds. G.H. Koppelman (Wapenveld) 

           15.00u: ds. G.H. Molenaar (Doornspijk) 

14-02   10.00u: ds. J.K.M. Gerling (Wapenveld) 

           15.00u: ds. M. Noorderijk 

            

Wijzigingen voorbehouden. In de ochtend is er 

oppas voor de kleinsten in de consistorie bij de 

kerk. 

 

Gym 55+ers in Dorpshuis de Heugte 

Dinsdag van 9.15 uur tot 10.00 uur, 

Loop gerust eens binnen! 

 

Koersbal in Dorpshuis de Heugte 

Woensdag van 9.30 uur tot 11.30 uur. 

Nieuwe leden zijn welkom! 

Ophaalschema containers 

Iedere woensdag       

06-01 GRIJS           27-01 GROEN 

13-01 GROEN          03-02 GRIJS 

20-01 GRIJS           10-02 GROEN 

Contactgegevens Humanitas  

• Midden-Drenthe 

   midden-drenthe@humanitas.nl 

• Zuid-Drenthe 

   zuid-drenthe@humanitas.nl 

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

Oud papier wordt opgehaald door de Mr. 

Sieberingschool op 9 januari, 12 maart, 21 mei, 

9 juli, 17 september, 12 november 2016.  

 

Vanaf 8.30 wordt het oud papier met een 

pers/kraakwagen opgehaald. 

Het verzoek om het papier gebundeld of in 

dozen langs de weg te zetten.  

 

LET OP: Liever niet de avond van te voren i.v.m. 

eventuele regen. Voor de Breistroeken geldt; 

het papier langs de hoofdroute zetten!  

 

Ophalen grof vuil of container stuk? 

Gemeente Midden Drenthe: (0593) 53 92 22 

Van Gansewinkel: 0800 01 30 

 

Grof vuil brengen naar: Milieustraat Beilen, 

Eursing 2a: maandag gesloten, dinsdag en 

vrijdag geopend van 8.00-12.00 en 13.00-

15.00, woensdag en donderdag geopend van 

12.30 tot 15.00, zaterdag geopend van 8.00 tot 

12.00.  

www.middendrenthe.nl > Afvalwijzer 

 

Hingstman recycling Westerbork, 

de Noesten 82. Tel. (0593) 33 19 19 

 

Politie 

Bureau Hoogeveen 

Griendtsveenweg 5, Hoogeveen 

Postbus 107, 9400 AC Assen 

Geopend: ma t/m za 9.00 – 17.00 uur 

vrijdagavond tot 21.00 uur. 

 

Bureau Beilen 

Ettenstraat 9, Beilen 

Postbus 107, 9400 AC Assen 

Geopend: ma t/m vrij 9.00 – 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  

 

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 Ziekenh. Groningen (0505) 24 52 45

  

 

Zorginstellingen: 

Derkshoes Westerbork (0593) 33 33 66 

Altingerhof Beilen  (0593) 53 53 00 

Weidesteyn Hoogeveen (0528) 28 61 11 

WZC Beatrix Holl.veld (0528) 34 82 48 

Jannes v/d Sleedenhuis Hgv (0528) 26 69 44 

De Westerkim Hoogeveen (0528) 26 40 38            

WZC Olden Kinholt Hgv (0528) 26 32 88 

 

Trombosedienst 

Iedere dinsdagmorgen in Dorpshuis de Heugte. 

 

Aanvang om 10.15 uur, tot de laatste cliënt 

geweest is. 

 

AED-kastjes 

Wanneer u een AED-kastje nodig heeft, belt u 

112. De meldkamer roept dan mensen uit Nieuw-

Balinge op die bevoegd zijn om de AED te 

bedienen.  

 

 

Uitvaartvereniging Nieuweroord e.o. 

• Uitvaartnummer:  (06) 54 37 71 80  

   (24 uur per dag bereikbaar)  

   b.g.g. (0528) 34 38 37 

 

• Uitvaartverzorg(st)er:  

  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 

 
 

Draagt Elkanders Lasten (DEL) 

Wilt u bij een overlijden, of indien u zich wilt 

aanmelden als nieuw lid (inwonende kinderen 

vanaf 21 jaar), contact opnemen met: 

 

Peter Kroezen 

Meeuwenweg 5 

Nieuw-Balinge  

Tel. (06) 52 40 79 66 

E-mail: peter.kroezen@crewson.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uitvaartvereniging-nieuweroord.nl/
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OBS Meester Sieberingschool 

Haarweg 27 – Tel. (0528) 32 13 55  

e-mail: info.sieberingschool@obomd.nl  

 

Schoolfonds 

Het Schoolfonds van de meester Sieberingschool in 

Nieuw-Balinge, is opgericht op 6 september 1979. 

De leden van het schoolfonds zijn mensen die de 

meester Sieberingschool een warm hart toedragen 

en daarom jaarlijks een financiële bijdrage geven 

die ten goede komt aan de leerlingen. In 

september/oktober wordt de jaarlijkse 

ledenbijdrage opgehaald. Bent u geen lid en wilt u 

dit wel graag worden, meldt u zich dan aan bij één 

van de bestuursleden of bij de vertegenwoordiger 

van het schoolteam. 

 

Bestuursleden: 

Voorz. Albert Wielink  Tel. (0528) 32 13 23 

Penn. Raymond Peters Tel. (0528) 32 18 09 

Secr. Esther Bodewes Tel. (06) 13 94 14 52 

Lid Manuela Mulderij Tel. (0528) 22 12 51 

Lid José Post  Tel. (0528) 32 13 54 

Lid Ria Schoemaker Tel. (0528) 32 07 61 

Lid Wout Strijker  Tel. (06) 51 35 23 48 

Vertegenwoordiger van het schoolteam: 

Susan de Graaf  Tel. (0528) 32 13 55 

 

Peuterspeelzaal Duimelot 

Komt uw peuter ook gezellig spelen? 

 
Uw peuter is vanaf 2 jaar van harte welkom 

op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend 

van 8.30 uur tot 11.45 uur en woensdag tot 

12 uur. 

 
Geef uw peuter tijdig op. Liefst een half jaar 

van tevoren. 

 
Om even te komen kijken of om het 

informatieboekje met aanmeldingsformulier 

af te halen, kunt u terecht bij peuterleidster 

Karin Gils op 1 van de speelochtenden. 

  

Als uw peuter is aangemeld, krijgt u bericht 

van de wachtlijstbeheerster, wanneer uw 

peuter kan beginnen.  

 
Voor informatie kunt u bellen met de leidster 

Karin Gils, tel.: (0593) 52 59 76. Voor 

digitaal aanmelden kijkt u op www.spmd.nl.  

 
‘Spelend leren’, een mooie voorbereiding 

voor de basisschool. Komt u eens langs met 

uw peuter? 

 

S.V. Nieuw-Balinge 

Op www.svnieuw-balinge.nl vindt u informatie over 

de vereniging, alle jeugd- en seniorenteams, 

wedstrijdinformatie, foto’s en andere activiteiten 

binnen onze vereniging. Ook kunt u hier lezen hoe 

u lid kunt worden of contact met ons kunt 

opnemen. Telefoonnummer kantine: 0528 321241. 

 

 Jeugd- en tienersoos 

 Vrijdag; Jeugdsoos, vanaf 16 jaar en ouder. 

• Vanaf 21.00 tot 24.00 

 

  Zaterdag; Tienersoos, vanaf basisschool tot 

  16 jaar. 

• Vanaf 20.00 tot 23.00 

  Er wordt géén alcohol geschonken! 

 

Openingstijden dorpshuis de Heugte 

Maandag   09.00 – 12.00 uur 

Dinsdag   09.00 – 12.00 uur 

Woensdag   09.00 – 12.00 uur 

Vrijdag   16.30 – 20.00 uur 

Keuken   16.30 – 19.00 uur 

Zaterdag   22.30 – 01.30 uur 

Keuken Bingo  20.30 – 23.30 uur 

Zondag   17.00 – 21.00 uur 

Keuken   17.00 – 19.30 uur 

 

Snacks kunnen op vrijdag en zondag ook telefonisch 

besteld worden: (0528) 32 13 00. 

 

Verder is het dorpshuis op alle dagen geopend op 

afspraak, voor diverse activiteiten. 

 

 

Busdiensten 

Niet op zater-, zon- en feestdagen. 

Op werkdagen: 

Nieuw-Balinge - Hoogeveen Lijn 37 

07:20 uur*           14:09 

08:20                   16:36 

10:26                   17:36* 

12:26                   18:09 

Nieuw-Balinge - Westerbork Lijn 37 

07:31                    13:31 x 

08:31*                   15:31 

09:48 x                  16:31* 

11:48 x                  17:31 x 

* niet in de kerst-, zomer en kleine vakantie 

x rijdt niet verder dan Orvelte. 
Voor uitgebreide dienstregeling: 

www.9292.nl  Tel. 0900 92 92 

 

mailto:info.sieberingschool@obomd.nl
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GJVV 

Bestuur: 

Voorz. Evelien Sok  Tel. (0528) 32 14 82 

Penn. Fia Jager  Tel. (0528) 32 12 24              

Secr. Delia Slomp  Tel. (0528) 32 10 11  

Lid Heidi Koekoek Tel. (0528) 32 10 24 

Lid      Mariska Schonewille   

 

Wanneer is er wat te doen? 

DINSDAG; Volleybal 

Herenvolleybal (16+)          20.30 – 21.30 

WOENSDAG; Volleybal 

Dames Recreanten 1  19.00 – 20.00  

Dames Recreanten 3   20.00 – 21.00  

DONDERDAG; Volleybal 

Dames Recreanten 2  19.30 – 20.30  

DONDERDAG:  gymnastiek  

1e groep, vanaf 4 jaar 18.00 – 18.45 

2e groep   18.45 – 19.30 

 

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 

Loket voor zorg- en dienstverlening 

 

Er is momenteel geen inloopspreekuur meer 

op dinsdagmorgen in Nieuw-Balinge, 

vanwege te weinig bezoekers. Mocht u toch 

hulp nodig hebben, bel onderstaand 

telefoonnummer en men maakt een 

afspraak met u! 

 

Voor informatie over o.a. 

- ouderenadviseur  

- de klussendienst 

- de plusbus 

- beperking en chronisch zieken 

- hulp oproep systeem 

- hulpverlening bij u thuis 

kunt u bellen met S.W.O. in Westerbork. 

 

Tel. locatie Westerbork (0593) 33 39 20 

ma t/m do van 08.30 – 16.00 uur 

vrijdag van 08.30 – 12.00 uur. 

 

www.welzijnswerkmd.nl 

 

Kapsalon Priscilla 

Tel. (0528) 32 16 44 

 

Dinsdag, donderdag en vrijdag geopend van 8.30 

tot 18.00. Tussen 12.00 en 13.00 gesloten. 

Zaterdag geopend van 8.00 tot 13.00.  

 

Elke 1e dinsdag van de maand knippen zonder 

afspraak tussen 18.00 en 19.30! 

 

Plaatselijk Belang ‘de Vooruitgang’ 

Het bestuur vergadert maandelijks en 1 keer 

per jaar wordt 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 de penningmeester, via 

gertslomp@hotmail.com. 
 

Strijker en Strijker  

Technische groothandel en verhuurbedrijf.   

Tel. (06) 54 36 30 15 

 

Openingstijden winkel: 

Maandag   09.00 tot 17.30 uur 

                                        18.30 tot 20.00 uur 

Dinsdag t/m donderdag 08.00 tot 17.30 uur 

                                        18.30 tot 20.00 uur 

Vrijdag                              08.00 tot 17.30 uur 

Zaterdag   08.00 tot 16.00 uur 

 

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.  

 

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! 

 

Anne Hekker; IJzer en metalen 

IJzer en metalen, Anne Hekker komt het 

halen! Het kan ook gebracht worden. 

Melkbussen, accu’s, fietsen, kabel, 

aanhangwagens enz. 

 

Haarweg 91, Nieuw-Balinge.  

Tel. (0528) 32 13 84 

 

Website Nieuw-Balinge 

www.nieuwbalinge.eu 

Ziet u info die niet juist is of mist u iets? 

Laat het de redactie weten! 

 





 




