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NOVEMBER 2019    51ste JAARGANG, NR. 10   
 

 
Colofon 

 
Redactie 
Evelien Sok   (06) 13 86 00 18 
Karin Gils                         (06) 30 68 49 46 

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 Jager     (0528) 78 50 54 
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:  

 
 
Nieuws van de ijsvereniging. 
 

Het laatste nieuws m.b.t. 
ontwikkelingen van de Verlengde 

Middenraai. 
 
Een bedankje namens het 

schoolfonds. 
 

Een lekker herfst-recept. 
 
Weer een nieuwe winnaar van het 

raadselspel. 
 

Nieuwe inwoners van ons dorp 
stellen zich voor. 
 

Een stuk over de ontwikkeling 
van de Drentse taal in Nieuw-

Balinge. 
 
Er komt een bar-battle in de 

Heugte. 
 

Klaverjasdata al in uw agenda 
gezet? 
 

 

 
En… nog veel meer,  

 
 

veel leesplezier! 
 

 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=%2Furl%3Fsa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fde.123rf.com%252Fphoto_63784162_hand-gezeichnet-typografie-schriftzug-satz-hallo-isoliert-november-auf-dem-wei%2525C3%25259Fen-hintergrund-fun-pin.html%26psig%3DAOvVaw12GLfl5CG0_K0KexixTVWd%26ust%3D1569933102833113&psig=AOvVaw12GLfl5CG0_K0KexixTVWd&ust=1569933102833113
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Raadselspel 
 
De prijsvraag voor de maand oktober luidde als volgt:  
 

Wat gaat de hele wereld rond, maar blijft altijd in een hoekje? 
 

Er waren 10 inzenders met allen het juiste antwoord, dat luidt: Een postzegel. 
 

Hans van Meurs kwam als winnaar uit de bus.  
Hans, van harte gefeliciteerd! De prijs komt snel jouw kant op. 

 
Het raadsel voor de maand november is:  
 

Hoeveel gezichten zie je? 
 

 
  
 

  

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

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

op 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 de oplossing en vertellen we u wie de 

prijswinnaar is geworden.  

 

https://plazilla.com/page/4295052322/leuk-puzzeltje-hoeveel-hoofden-zie-je
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Recept: Plaattaart met herfstgroenten en honing  

Ingrediënten 

• 6 bospeentjes  

• 2 pastinaken 
• 3 sjalotten  

• 2 tenen knoflook  
• 3 el milde olijfolie  
• 270 g vers bladerdeeg  

• 250 g ricotta  
• 3 el honing  

• ½ citroen  
• 7½ g verse tijm  

1. Verwarm de oven voor op 180 °C. Schil de pastinaak en de bospeen. Snijd de 
pastinaak in de lengte in plakken van een ½ cm en halveer grote bospenen in de 

lengte. Pel de sjalotten en snijd in parten. Pel de knoflook. Voeg toe aan de 
groenten, meng alles met de olie en breng op smaak met peper en eventueel zout. 

Leg een vel bakpapier op een bakplaat en leg de groenten erop. Rooster de groenten 
20 min. iets boven het midden van de oven tot ze bijna gaar zijn, maar nog niet 

bruin. Haal uit de oven. 
2. Rol ondertussen het bladerdeeg inclusief bakpapier uit op de tweede bakplaat. Prik 

met een vork voorzichtig om de paar centimeter gaatjes in het deeg en bak het 

bladerdeeg 15 min. onder de bakplaat met groenten in de oven tot de randjes 
lichtbruin zijn. Haal het deeg uit de oven en laat 5 min. afkoelen. 

3. Snijd de geroosterde knoflook fijn en meng met de ricotta en ⅔ van de honing. Boen 
de citroen schoon, rasp de gele schil en pers het sap erboven uit. Bestrijk het 

voorgebakken bladerdeeg met het ricottamengsel. Laat aan alle kanten 2 cm vrij. 
Verdeel de groenten over de ricotta. Ris de blaadjes tijm van de takjes. Verdeel de 
tijmblaadjes, resterende honing, zout en peper naar smaak over de groenten. Bak 

de taart 15 min. tot de randen goudbruin zijn. Neem uit de oven en serveer warm. 

_____________________________________________________________________________________ 

Schoolfonds IKC Meester Siebering 

 

Het schoolfonds bedankt u via deze weg voor uw bijdrage, 
welke geheel ten goede komt aan de leerlingen van de 

IKC Meester Siebering. Door uw bijdrage is het mogelijk 
om de kinderen van extra les-/lees-/speelmateriaal te 
voorzien, waar anders geen geld voor is.  

                                                Het bestuur Schoolfonds 

_____________________________________________________________________________________ 

 
Oproep Plaatselijk Belang nieuwe bestuursleden 

 
Het bestuur van Plaatselijk Belang Nieuw-Balinge zoekt 
nieuwe bestuursleden. Lijkt een bestuursfunctie je wel wat 

maar wil je eerst een beeld vormen van waar het bestuur 
zich zoal mee bezig houdt? Dan nodigen we je graag uit om 

bij één van de komende maandelijkse bestuursvergaderingen 
aan te schuiven. De eerstvolgende vergadering staat gepland op 4 november a.s. en de 
laatste dit jaar is op 9 december a.s. De vergaderingen zijn in het dorpshuis ‘de Heugte’ en 

beginnen om 20:15 uur. Je bent van harte welkom! 

  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjjvsvo7qLlAhXRY1AKHTiCCKkQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.ah.nl%2Fallerhande%2Frecept%2FR-R1193042%2Fplaattaart-met-herfstgroenten-en-honing&psig=AOvVaw2I0eJ_xmDWeOsL8vHYRDCt&ust=1571386973583218
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjT5de9wqXlAhXSYlAKHQAeCjIQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fmeestersieberingschool.nl%2F&psig=AOvVaw1AVjPWPAdv67cSqfYHsyyh&ust=1571478157705058
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Nieuws vanuit Spanje! 
 
Sinterklaas heeft ons laten weten dat één van zijn pieten een plekje vrij heeft gemaakt in 
zijn agenda om bij kapsalon Priscilla langs te komen, op zaterdag 30 november van 09:00 

uur tot 12:00 uur. Wat ontzettend leuk! 
 

Ben jij creatief? Pak dan snel je stiften, verf of kleurpotloden uit de kast en maak de 
allermooiste kleurplaat! Lever deze voor 28 november in bij Kapsalon Priscilla en wie weet 
win jij een mooie prijs!  

 
De prijsuitreiking is op 30 november om 10:00 uur in de kapsalon. Voor ieder kind is er 

een cadeautje! Kom jij ook?  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Naam: 
Leeftijd: 
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Activiteiten de Heugte laatste kwartaal 2019 

 
Dorpsgenoten, 
 

Het laatste gedeelte van het jaar 2019 is aangebroken 
evenals de door ons georganiseerde activiteiten. 

 
De planning ziet er voor nu als volgt uit: 
 

• 20 november: Sint Pannenkoek. Info volgt. 

• 30 november: 21:00 uur - Wintercarnaval – kroeg. 

• 21 december: 21:00 uur - Glitter & Gold party – kroeg. 

• 22 december: Kerstwandeltocht. Info volgt. 

 
In december zitten wij als activiteitengroep weer bij elkaar om de planning van 2020 te 
bespreken. Graag horen wij ook jullie input! Mochten er activiteiten zijn die jullie graag 

georganiseerd zien worden of die jullie zelf willen organiseren, dan horen wij dit graag. 
 

In de maand januari kan vrijdag 4 januari al genoteerd worden, want dan vindt de 
nieuwjaarsborrel plaats. Ook is de verwachting dat eind januari / begin februari de pubquiz 
plaats zal vinden. 

 
Meer informatie over de komende activiteiten zijn te vinden op de Facebookpagina van de 

kroeg en in Kontakt! 
 
Groet,  

Maureen, Anouk, Hilde, Agnes, Rick & Ramon 
 

PS: Hebben jullie je al opgegeven voor de bar-battle?  
Voor meer informatie zie de flyer in deze uitgave van Kontakt of op Facebook! 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Sportcarrousel   
  
De carrousel loopt inmiddels op zijn einde. 
We hebben een heel aantal sporten gehad: 

Zaalvoetbal, kickboksen, streetdance, taekwondo, judo. 
 

Een paar sporten zijn helaas niet doorgegaan i.v.m. te 
weinig deelname: Yoga en rugby. 
 

Yoga is inmiddels wel structureel elke woensdag middag bij Ciska Lunenborg. Hier zijn nog 
kids welkom. Voor informatie kun je hiervoor contact opnemen met Ciska. Via de mail 

bodyfit@live.nl of bel: 06 216 36 165. Kijk ook eens op haar website: www.yogasport-
hoogeveen.nl 

 
Graag willen wij weten of er ook animo is voor één van de bovenstaande sporten. Kijken of 
we dit ook structureel 1x in de week in het dorp kunnen beoefenen. 

 
Opgeven hiervoor graag voor 25 november bij  

Joyce Salomons: joycesalomons93@msn.com, Mantingerweg 8. 
Korina Vos: korinavos@hotmail.com, Lijsterstraat 8. 
 

23 november organiseren we vanuit dorpszorg nog een gezondheidsmarkt. In 
deze editie van Kontakt leest u hier meer over. 
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Dialect vroeger:    dialect nu:    Nederlands: 

 
Tolter      schommel    schommel 
Schötteldoek    vaatdoekie    vaatdoekje 

Stölpe      deksel     deksel 
Startpannegie    steelpannegie   steelpannetje 
Schölk     schort     schort 

Beune      vloere     vloer 
Zaandblik en veger   stoffer en blik   stoffer en blik 

Tuunslauwe     tuunslange    tuinslang 
Karrebies     tasse     tas 
Boezeroen     aoverhemd    overhemd 

Zoertie     snuupie of snoepie   snoepje 
Zi’je      zeve     zeef 

Ootie / oepoe    oma     oma 
Eek      azien     azijn 
Proest’n     niez’n     niezen 

Meue      tante     tante 
Rieve      raspe     rasp 

Feil      dweil     dweil 
Broes      schoem    schuim 
Daore      dooier     dooier 

Slief      soeplepel    soeplepel 
Kladde     puute       zak 

Ap-sap-siep     liesterbes    lijsterbes 
Bouwmannegie    kwikstartie    kwikstaartje 

Gele-gauwe     geelgorsie    geelgorsje 
Gieteling     merel     merel 
Klauwer     klaver     klaver 

Snok      hik     hik 
Wringe     wreef     wreef 

Stoete     brood     brood 
Krange     binn’stebuut’n   binnenstebuiten  

 
  

Nieuw-Balinge en de taal 

Ieder dorp heeft een eigen variatie dat in meer of mindere vorm afwijkt van de 
buurdorpen. Grofweg loopt er een scheidslijn tussen het noorden en het zuiden van de 

provincie. De noordelijke dialecten zijn verwant aan het Gronings, de zuidelijke dialecten 
vertonen een grote mate van overeenkomst met die van Salland. Ook is er een verschil 
tussen de dialecten van het 'zand' en het 'veen'. Dialectoloog G.H. Kocks heeft Drenthe 

ondergebracht in verschillende gebieden. Nieuw-Balinge ligt in het gebied Zuid-west-zuid, 
net op de grens van het Zuid-oost-zuid waar de buurdorpen Mantinge, Balinge en 

Witteveen zich in bevinden. Het verschil tussen deze dialecten is dan ook duidelijk 
hoorbaar, terwijl ons Nieuw-Balingse streektaal zich uitstrekt tot ver buiten de grens, ten 
zuiden van Drenthe. In de loop van tijd is de bevolking van Drenthe minder Drents gaan 

praten door invloeden van buitenaf. Toch spreekt nog een deel van de inwoners in de 
dagelijkse omgang Drents. Hieronder een aantal woorden als voorbeeld hoe de taal, door 

welke invloeden dan ook, door de tijd heen is veranderd; 
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LETTERS EN KLANKEN: 
 
Veelal worden in onze regio de woorden met een ‘lange ij’ uitgesproken als ie, zoals bijbel 

(biebel), ijs (ies), mijmeren (miemer’n). Het woord ijs (als we een ijsco bedoelen) spreken 
we wél weer uit als ijs\ijsie. Vermoedelijk komt dat doordat de rest van de woorden 

honderden jaren oud zijn en het begrip ijsco vrij nieuw is en later pas is ingevoerd. 
Is deze ij aan het eind van het woord, dan wordt het uitgesproken als i’j; (vrij) vri’j, (bij) 
bi’j, (mij) mi’j. Maar het woord ‘blij’, komt in onze taal de ij op de tweede plaats en spreken 

we hem uit als ‘bliede’. 
Woorden met ‘korte ei’, zoals breien, spreken we gewoon uit als brei’n (we slikken wél die 

‘e’ in natuurlijk!). Weide blijft weide. Ook klein is hier klein, een ei blijft hier een ei en die 
wordt ook in Drenthe gewoon in ‘mei’ gelegd. 

 
In het (oud) Drents dialect kom je woorden tegen die ook in het Duits voorkomen (o.a. 
biebel, beune, stölpe). De streektaal die in de provincie Drenthe werd en wordt gesproken 

is onderdeel van het Nedersaksisch. In Nederland wordt dat gesproken in Groningen, in 
Drenthe, in Overijssel, op de Veluwe, in de Achterhoek en in de Friese gemeenten Oost- en 

Weststellingwerf. Het Nedersaksische taalgebied is echter nog veel groter en gaat verder 
over de grens met Duitsland.   
 

Drents is dus een verzamelnaam voor de Saksische dialecten die worden gesproken in de 
provincie Drenthe. De dialecten zoals deze nog door de helft van de Drentse bevolking 

gesproken worden, zijn varianten van het Nedersaksisch dat op zijn beurt deel uitmaakt 
van het Nederduits. 
 

Het Drents als variant van Nedersaksisch is een door de Nederlandse overheid erkende 
taal, evenals het Fries en het Limburgs. 

 
Het Drents kreeg in de jaren zeventig meer bekendheid dankzij de 
Nederlandse televisieserie Bartje, naar het gelijknamige boek van Anne de Vries. En 

de bands Dutch Boys, Skik, het Börker Trio en Mooi Wark, gebruiken Drents talige teksten. 

 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/1970-1979
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bartje
https://nl.wikipedia.org/wiki/Anne_de_Vries_(1904-1964)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dutch_Boys
https://nl.wikipedia.org/wiki/Skik
https://nl.wikipedia.org/wiki/B%C3%B6rker_Trio
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mooi_Wark
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Oudejaarsvolleybal GJVV 
 

 
_____________________________________________________________________________________ 
 

Gedichtenbundels te koop 

 
Op zoek naar een cadeau voor 
de feestdagen of misschien 

gewoon om iemand te 
verrassen, te verwennen of…  
 

Ik heb nog enkele “gedichten 
en gedachten” bundels te koop.  

 
Heb je belangstelling, stuur dan 

een berichtje op mijn 
Facebookpagina “Gedichten van 
Ria” of bel 06 12359752. 
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Notulen Algemene Ledenvergadering Draagt 
Elkanders Lasten (DEL) 
 
d.d. 14 oktober 2019. 

 
 
 

Aanwezig: Geert Dijkhuis en Aaldert Kroezen (namens 
bestuur DEL), Ina Zijnge, Anneke Kroezen, Dineke Kats, Aaldert Span, Albert Wielink, Ton 
en Erica Bemener, Marianne Wielink (notulen) 

 
De vergadering wordt geopend door Geert Dijkhuis die de aanwezigen hartelijk welkom 
heet.  

 
Deze ledenvergadering vindt plaats naar aanleiding van de uitnodigingsbrief die mei jl. aan 
alle leden is rondgestuurd.  

 
Het Bestuur van DEL heeft nu ruim 1 jaar geen Penningmeester meer en de overgebleven 
2 bestuursleden willen stoppen. Het uitbetalen van de uitkeringen wordt, bij afwezigheid 
van de penningmeester DEL, momenteel door de penningmeester van Plaatselijk Belang 

gedaan. 

 
Een oproep in Kontakt voor nieuwe bestuursleden en het persoonlijk benaderen van 

mensen heeft helaas niets opgeleverd.  
 
Daarnaast wordt de huidige (financiële) situatie van DEL geschetst met als hoofdpunten:  

- Vergrijzing leden DEL 

- Geen nieuwe leden in de laatste 10 jaar 

- Bij afwezigheid van penningmeester DEL worden geen contributies meer geïnd, 

waardoor binnen afzienbare tijd er meer uitgekeerd wordt dan er binnen komt. 

- Contributieverhoging en/of lagere uitkering is geen optie 

Het Bestuur stelt daarom voor, gezien eerdergenoemde punten, per 31 oktober 2019 
‘Draagt Elkanders Lasten’ op te heffen en vraagt de aanwezige leden hiermee in te 
stemmen. 

 
De aanwezige leden geven allen aan het zeer te betreuren maar, door hetgeen nu ter 
vergadering geschetst is , dit wel te kunnen begrijpen en zij stemmen in met dit voorstel. 

 
In de rondvraag komt nog aan de orde wat er met het geld wordt gedaan dat per 31 

oktober 2019 nog in kas zit.  

 
De leden besluiten dat dit geld per die datum naar Plaatselijk Belang overgeheveld zal 
worden die dit geld ten goede zal laten komen aan het Algemeen Dorpsbelang van Nieuw-

Balinge. 

 
Tevens wordt besloten dat deze notulen in de november uitgave van Kontakt worden 

opgenomen en deze per post naar de leden woonachtig buiten Nieuw-Balinge worden 
verstuurd. 

 
Rest het bestuur nog Ina Zijnge hartelijk te danken voor haar jarenlange inzet voor DEL en 
de overige leden te danken voor hun komst deze avond. 
 

  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjg3Mevhq3lAhVCsKQKHYMjCqwQjRx6BAgBEAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.nieuwbalinge.eu%2Fdel%2Fledenvergadering.htm&psig=AOvVaw0MYS3zPtxSzQi6QlVrQPS2&ust=1571736889949069
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Ingezonden gedicht 
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Stay tuned festival 

CHRISTELIJK ROCKEN OP HET STAY TUNED FESTIVAL  

CHRISTELIJKE MUZIEK, SAAI? // STAY TUNED FESTIVAL 2019 

 

Op 16 november 2019 wordt de 3e editie van het Stay Tuned Festival 
georganiseerd, een avond waarop verschillende bands in uiteenlopende genres de 

zaal op zijn kop zullen zetten! Van rock tot pop tot metal, het Stay Tuned Festival 
heeft het allemaal.  
 

Het Stay Tuned Festival is een idee dat ontstaan is door 4 vrienden, die allemaal van 

muziek houden, maar ook van God! Hier wilden de 4 mannen eigenlijk wel wat mee doen. 
Ze hebben samen de koppen bij elkaar gestoken en zo werd in 2017 het eerste festival 

georganiseerd.  
 

Maar wat is het Stay Tuned Festival nu eigenlijk? Het Stay Tuned Festival is een festival 
waarop verschillende bands in elk hun eigen genre spelen. Wat wél overeenkomt, is dat 

alle bands een Christelijke inslag hebben. Het doel van het Stay Tuned Festival is dan ook 
om mensen in contact te brengen of in contact te houden met het geloof, door middel van 
muziek. Door het brede muziekgenre willen ze zoveel mogelijk mensen bereiken. Iedereen 

is welkom, gelovig of niet. 
 

Het festival vindt dit jaar plaats in het Podium te Hoogeveen. De deuren gaan open om 

19:30u en om 20:00u zal de eerste band de aftrap verzorgen. De inmiddels bevestigde 
bands die komen spelen, zijn Last Son of Eve, Dark Sky en Nobuts.  
 

Last Son of Eve heeft het vermogen om pop-songwriting te combineren met prog en heavy 

elementen. In hun nummers wordt er gezongen over de snel veranderende wereld. Dark 
Sky is een power metal band en staat bekend om haar krachtige en energieke live-

optredens. Dark Sky heeft al meerdere keren met grote namen zoals Europe, Status Quo, 
Doro en Magnum op het podium gestaan. Verder komt Nobuts spelen, een Nederlandstalige 
powerpop/rockband met een verhaal. De nummers van Nobuts zijn losse verhaaltjes, maar 

door alle nummers samen loopt een groter thema. 
 

Ben je enthousiast geworden? Dan zien wij je graag op 16 november 2019 in het Podium te 
Hoogeveen! Vanaf 19:30u gaan de deuren open en om 20:00u speelt de eerste band. 

Kaartjes zijn in de voorverkoop te verkrijgen voor €9,95 via de site van het Podium. Aan de 
deur kosten de kaarten €10,- per stuk.  
 

Verdere informatie is te vinden via onze website: www.staytunedfestival.nl  
En houd onze facebookpagina in de gaten voor leuke acties! Graag tot dan! 

_____________________________________________________________________________________ 
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Klaverjassen ijsvereniging  
 
De ijsvereniging Nieuw-Balinge heeft het 
voornemen om in de wintermaanden weer 

klaverjassen te gaan organiseren in de 
kantine van de ijsbaan. Het klaverjassen 

wordt georganiseerd voor zowel beginnende 
als voor gevorderde kaarters. Wij beginnen 
met het kaarten in oktober en spelen om de 2 

weken. De avonden beginnen om 20:00 uur. 
  
 
 

11 oktober    17 januari 

 
25 oktober    31 januari 

  
8 november    14 februari 

 
22 november   28 februari 

 

6 december    13 maart 
 

20 december   27 maart 
 

3 januari 
 

Namens het bestuur van de ijsvereniging Nieuw-Balinge 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Nieuws van de ijsvereniging 
 
De jaarvergadering van de ijsvereniging zal weer gehouden worden 
22 november. De agenda van de komende vergadering en notulen 

van de vorige jaarvergadering zullen worden geplaatst in deze editie 
van Kontakt. 
  

Verder zal er omstreeks eind november-begin december de 
contributie voor het komende seizoen weer geïnd worden. Dit zal dit jaar iets anders 

verlopen als voorgaande jaren.  
Voor diegenen die automatisch betalen zal de contributie net als andere jaren worden 
afgeschreven. Voor diegenen die nog niet automatisch betalen maar dit wel willen, geef je 

bankrekening nummer door aan de ijsvereniging via onderstaand e-mailadres. 
Voor diegenen die willen betalen via een betaalverzoek, geef je 06 nummer door aan 

onderstaand 06 nummer. 
  
Namens het bestuur van de ijsvereniging Nieuw-Balinge, 

  
Met vriendelijke groet, 

  
i.o. Roelof Bisschop 

 
Tel. 06 50746052 
E-mail: ijsverenigingnieuwbalinge@gmail.com    |      roelof.bisschop@ziggo.nl 

  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi35L-E6aLlAhWisaQKHaWfBwQQjRx6BAgBEAQ&url=http%3A%2F%2Fnieuwbalinge.eu%2Fijsvereniging%2F&psig=AOvVaw2_C2Smc1CuHfLywZvL3LZU&ust=1571385427629582
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PAS Maatregelen 18-21 Mantingerveld 
 

Werk in uitvoering 
De rijkdom van het open heidelandschap behouden en versterken. De overlevingskansen 

voor bijzondere planten en dieren vergroten. Dat is de reden dat Natuurmonumenten in de 
komende maanden in het Mantingerveld tal van maatregelen neemt. Dat betekent even 

overlast. Daarna kan de natuur het weer overnemen. En kan de bezoeker optimaal 
genieten van een bijzonder stukje Mantingerveld. 

  
Waarom zijn we hier aan het werk? 
Doen we niets, dan groeien open (heide) landschappen dicht. Belangrijke oorzaak is het 

teveel aan stikstof uit verkeer, industrie en landbouw. Dat zorgt voor een explosieve groei 
van planten die van stikstof houden zoals grassen, bramen, jonge boompjes. Maar ze 

verdringen wel de kwetsbare planten zoals heide en klokjesgentiaan. En dat heeft weer een 
negatief effect op bijzondere dieren als zandbijen en gentiaanblauwtje. 
  

Wat doen we? 
Ieder natuurgebied vraagt om een eigen aanpak. Er is een pakket aan maatregelen 

mogelijk en nodig: maaien, plaggen, opslag verwijderen, venranden vrijmaken. Soms 
helpen schapen en runderen als levende maaimachines bij het beheer. Alles is erop gericht 
om de natuur te behouden en meer 

weerbaar te maken. Natuurmonumenten 
werkt hierin nauw samen met andere 

terreinbeheerders en de Provincie 
Drenthe. 
  

Wat betekent het voor de bezoeker?  
Het kan zijn dat de wandelaar en fietser 

machines hoort en ziet. Maar dat is 
tijdelijk. Natuurmonumenten probeert 
de overlast te beperken. 

 
 
Bron foto: Natuurmonumenten  

_____________________________________________________________________________________ 

 
Yoga nieuws 

 
Op woensdag 30 oktober zijn we gestart met Yoga voor mannen. Er is nog plaats, kom 
naar de voormalige peuterspeelzaal, de Lijsterstraat 1 te Nieuw-Balinge. 

Van 20.15 - 21.15 uur. 
Kosten € 6,50 voor een losse les. 
Durf jij de uitdaging aan? 

 
Bij de kinderyoga op woensdagmiddag van 14.30 - 15.15 uur is ook nog plaats. 

Kaylee en Kaylee vinden het erg leuk, we hebben veel plezier en je wordt er rustig van. Je 
leert goed te ademen en leuke houdingen, Cisca heeft een bankje en dan staan we 

onderste boven, 😀 hihi 

Kosten: € 6,50 voor een losse les. 

 
Wees welkom! 

 
Cisca - yogadocent – kinderyogajuf   Info: bodyfit@live.nl - 06 216 36 165 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjl6c7NurTlAhVN_qQKHVWWAzIQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.natuurmonumenten.nl%2F&psig=AOvVaw1NLMgSzmnfXMp9Kgi5F11E&ust=1571991437841749
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Bar-battle de Heugte 
 
Geef je op voor deze bar-battle! Jullie krijgen van ons €75,- te besteden om de avond aan 

te kleden, in te vullen, voor te bereiden. Jullie mogen van alles bedenken: een oud 
Hollandse spelavond, een quizavond, noem maar op. Draaien jullie de hoogste omzet? Dan 
winnen jullie een mooie prijs! P.S. De omzet wordt gerekend van 21:00 tot 0:30 uur. 
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Burendag Nieuw-Balinge groots en gezellig gevierd 
 
Een gezellige burendag met een geweldige kartbaan in de grote zaal, een luchtkussen in de 
ronde zaal, Jacqueline met een gezellige creatieve tafel, cup cakes versieren, een workshop 
dansen en de koffie klaar in het standje van D.E. 

 
De kinderen maar ook de ouders 
hebben zeer genoten van alles! 

Daarnaast werden ook nog een 
aantal droomwensen ingevuld. Het 

kon allemaal niet op de dag zelf, 
zoals iedereen al begrepen had 
tijdens het Zomerfeest. 

 
Levi van Essen wilde graag met de 
politie op pad. Dat heeft onze 

Wijkagent Bert Eefting ingevuld 
voor hem. Levi is opgehaald uit zijn 

klas, kreeg een politiepet en jas aan 
en samen met Bert is hij op pad 
geweest en heeft hij het 

politiebureau in Beilen bekeken. 
Levi heeft een topmiddag gehad! 

Met dank aan Bert Eefting. 
 
Benthe van den Bosse, Britt van Aalderen, Bram Bouwmeester en zijn neef Daan 

Bouwmeester wilden graag op een paard. Alexandra Huizinga heeft de kinderen thuis 
ontvangen en ze kennis laten maken met een 

paard. De kinderen vonden het geweldig. 
Alexandra, geweldig gedaan! Bedankt! 
 

Demi Blok wilde graag leren hoe ze slijm kan 
maken. Ze heeft een pakketje gekregen met recept 

en spulletjes om slijm te leren maken! 

 
Babette de Bie wil graag ballerina worden, ze mag 
een proefles volgen bij Scala in Hoogeveen. 

 
Ralf Bouwmeester wilde graag dat Bollo de Beer op 
visite kwam. Helaas mag Bollo de Beer niet van het 

Landal Park af. Wel mag Ralf na de herfstvakantie  
voor een Meet en Greet naar Bollo de Beer toe op 

het park Orveltermarke! 

 
Verder mochten alle kinderen spelletjes doen, 
zodat elk kind wel met een leuk prijsje naar huis 

toe ging. 
Tevreden 

gezichtjes en 
een leuke 
dag voor alle 

leeftijden.  
 

Bedankt Oranjefonds, Douwe Egberts, buurt 
vrijwilligers en Stichting Zomerfeest!  
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Een interview met… Richard en Gary 
 
Op een herfstachtige woensdagavond in oktober 

vertrokken we naar De Breistroeken 47, waar 
Richard Iliohan (52) en Gary Boyce (56) sinds ruim 
een jaar hun intrek hebben genomen. Het stel is 24 

jaar samen, waarvan 22 jaar getrouwd. Ze wonen 
samen met hun drie honden Brinta, Moka en 

Orchid. Richard en Gary begonnen met 
samenwonen in Amsterdam, maar hadden de wens 
om op het platteland te wonen. Voordat ze naar 

Nieuw-Balinge kwamen, woonden ze 19 jaar in 
Warns (Friesland), met uitzicht op het IJsselmeer. De altijd aanwezige wind en het gebrek 

aan afwisseling qua landschap, maakten dat ze op zoek gingen naar iets anders. Op Funda 
werd als zoekcriterium ‘bosrijke omgeving’ 
aangevinkt. Er werden vier huizen bekeken, 

maar de bungalow in Nieuw-Balinge moest 
het worden. Vanuit hun woning kunnen ze 

nu qua natuur alle kanten op. De 
woonkamer is zeer smaakvol ingericht, met 
een Van Gogh behangetje op de muur en de 

keuken in stijlvol zwart. Het huis is nog niet 
af. Er zijn nog plannen voor een 

aangebouwde slaapkamer en de muren 
worden nog grijs, geel en goudkleurig 
gemaakt.  

 
Gary werkt in Zwolle. Hij leert leraren op 
Hogeschool Windesheim hoe zij Engels 

moeten doceren. Richard is docent Duits in Friesland. Richard is erg handig, een 
natuurtalent, zo lijkt het. Met het motto van zijn moeder “kan niet ligt op het kerkhof en 

wil niet ligt er naast”, is hij al ver gekomen. Onlangs maakte hij voor een museum een 
heus Vikingschip met een groep studenten. Ook 
de boerderij in Warns toverde hij eigenhandig 

om van ruïne naar paleis. 

 
Beiden hebben hobby’s in de artistieke hoek. Er 

staat een cello tegen de muur, waarop Richard 
oefent. Gary speelt harp en piano. Gary is 
geboren in Engeland en in Canada opgegroeid. 

Hij heeft een zangstudie gedaan en heeft in veel 
operahuizen gezongen, met veel bekende 

mensen, waaronder Mathilde Santing. Op zijn 
25e kwam hij naar Nederland. Toen hij 45 was 

heeft hij zich laten omscholen richting het 
onderwijs en het werk wat hij nu doet. Buitenom 

het zingen heeft Gary ook veel paardgereden, aan shows meegedaan en zelfs voor de 

koningin opgetreden. Ook won hij jarengeleden een televisieprogramma van Robert ten 
Brink waarin hij optrad als travestiet. Richard en Gary delen hun voorliefde voor toneel. In 

Friesland deden ze samen mee aan dorpstoneel. En naast het talent voor toneelspelen, kan 
Richard ook regisseren. 

 
Ook is er een grote liefde voor de honden. Drie keer per dag kan je ze buiten tegenkomen 

met hun opvallende viervoeters. In de afgelopen jaren hebben ze veel honden gehad. Op 
dit moment zijn het er drie, waarvan 2 Schotse windhonden. Eén van de honden is 
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Nederlands kampioen geworden op een 
hondenshow. Gary spreekt de ambitie uit om in 

het buitenland aan shows mee te doen, maar 
daar ligt op dit moment de prioriteit niet. Ook 

voor de paardenhobby is geen tijd meer. We 
krijgen prachtige foto’s te zien van Friese 

paarden die het stel in hun bezit had. 

 
Gary en Richard vinden Nieuw-Balinge een 
heerlijk dorp en hebben de wens hier voor altijd 

te blijven wonen. Ze vinden het fijn dat 
iedereen elkaar groet. Minder fijn vinden ze de 

gevaarlijk hoge snelheden waarmee door de 
bebouwde kom gereden wordt. De natuur op 
steenworp afstand is echt waar ze naar op zoek 

waren. Op de vraag of ze de voorzieningen 
missen, antwoorden ze dat dit niet het geval is. 

In Friesland waren de winkels verder rijden. Nu 
gaan ze eens per maand tanken en boodschappen doen in Duitsland en voor de kleinere 
boodschappen wisselen ze Hoogeveen, Beilen en Westerbork af.  

 
Ze verwachten zich de komende tijd wel meer in het dorpsleven te zullen gaan mengen. 
Gary geeft aan dat hij zou willen bijdragen aan de stimulatie van kunst in het dorp. Hij kan 

zang-, piano- en harples geven als daar behoefte aan is. Ook zijn ze van plan om op 
vrijdagavond bij Bi’j Oons aan te schuiven, om op die manier meer dorpsgenoten te leren 

kennen.  
 
Mocht je nu nieuwsgierig zijn naar de zangkunsten van Gary? Kijk dan eens op zijn 

Youtube-kanaal: www.youtube.com/user/iliboy 
Live zal Gary de komende periode helaas niet te horen zijn, als gevolg van een 

schildklieroperatie. Ook Richard is te horen op Youtube, met zijn filmpje genaamd 
‘zwaaimoment’. 

 
Dorpsblad Kontakt wordt trouw 

gelezen door de mannen. Het 
dorpsblad in Warns bestond 

voornamelijk uit advertenties en 
het valt ze op dat er in Kontakt ook 
veel leuke artikelen te lezen zijn. 

Richard en Gary zijn geïnteresseerd 
in de geschiedenis van Nieuw-

Balinge. Eén van de redactieleden 
heeft ze hun eerste Drentse woord 

geleerd (brood=stoete) en het 
andere redactielid heeft haar boek 
“Op de rand van veen en zand” aan 

ze uitgeleend, dus met die 
inburgering komt het wel goed. 

 
 

We danken Gary en Richard voor hun gastvrije ontvangst en hun openhartigheid. We 
wensen ze nog veel woonplezier in ons mooie dorp en hopen ze regelmatig te zullen treffen 
in het dorpsgedruis.  

 
E. & M. 
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Carbid schieten op het voetbalveld 
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V.D.O. heeft een gezellig feestje gevierd! 
 
Er hadden meer mensen van kunnen genieten, maar dat mocht de 
pret niet drukken. De leden die er waren hebben een gezellige 
lachavond genoten. 

Koop Stroop zorgde voor goede humor en had de zaal snel mee! 
Met taart, hapjes en een drankje was het een gezellig 40 jarig jubileum! 
 

De jubileums van alle verenigingen laten we nog een keer terug komen aan het eind van 
het jaar bij de expositie waar veel te zien zal zijn van de zoveel jaren bestaande 
verenigingen. 
 

We hopen dat ze allemaal in staat zijn een standje te vullen van het zoveel jarig bestaan 
van de eigen vereniging. Dan denken we aan het 50 jarig bestaan van GJVV. Het 75 jarig 

bestaan van de voetbalvereniging, het dorpshuis 50 jaar, de Stichting Zomerfeest 55 jaar 
en misschien zijn er nog wel meer verenigingen die we over het hoofd zien. Wie zich niet 
genoemd ziet, graag een reactie. We willen graag alle clubs en verenigingen de 

gelegenheid geven mee te doen. 
 

Daarom bij deze maar vast de oproep. Heeft uw vereniging een jubileumjaar gehad of nog 
te goed? Kijk eens in uw archief of middelen, foto’s, flyers enz. Het zou toch heel leuk zijn 

als we er met zijn allen een leuke expositie van kunnen maken?  
 

In het kader van CULTUREEL MIDDEN - DRENTHE  zijn een aantal mensen bezig met het 

Kerstverhaal, wat zichtbaar wordt in ons dorp. Daar hoort u later nog veel meer van. 
Daaraan wordt de opening van de expositie gekoppeld. Tijdens de kerstvakantie zal de 
expositie geopend zijn zodat iedereen rustig kan kijken naar de afgelopen jaren van onze 

dorpsverenigingen! 
 

Weer eens iets nieuws wat de laatste 55 jaar nog nooit heeft plaatsgevonden! 
 

Wij hopen dat iedereen mee doet? 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Standhouders gezocht 
 

STANDHOUDERS GEZOCHT VOOR 

GEZONDHEID / ONTMOETINGSMARKT 
 

Wilt u een standje op onze markt, dan bent u van harte welkom.  
 

Op 23 november 2019 organiseren wij een markt  

in Dorpshuis “De Heugte” te Nieuw – Balinge 
Aanvang 10:00 uur tot 13:00 uur  

 
Het betreft alles wat te maken heeft, met gezondheid, leefbaarheid, wonen, zorg, 

ontmoeting, vermaak, vertier, gezonde voeding enz. enz. 

 
Meer informatie of opgeven neem contact op met: 

 
josepost4@hotmail.com 

06 1362 1011 

 
Er zijn GEEN kosten aan verbonden! 

Wij zorgen na afloop voor een lunch. 
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Dorpszorg / Sport / 60 + actief / leefbaar NIEUW – BALINGE! 
 
De titels die ontstaan zijn na de koektrommelactie! Op dit moment draait de sportcarrousel 
nog voor de jeugd, elke 4 weken ruiken en proeven aan nieuwe sporten. 

 
Maar ook in Nieuw – Balinge wonen veel ouderen / mantelzorgers / alleenstaanden en 
gelukkig ook nog veel gezinnen en jongeren. 

 
Gezondheid, een leefbaar dorp en omzien naar elkaar. Naoberhulp leeft gelukkig nog sterk 

in ons dorp. We willen dan ook graag onze dorpelingen op de hoogte houden van wat er 
allemaal mogelijk is op medisch gebied, maar ook om langer te kunnen blijven wonen op je 

eigen “plekkie”! 

 
Dat is mede de aanleiding om een GEZONDHEIDS- / ONTMOETINGSMARKT te organiseren! 

Voor alle inwoners in ons mooie dorp Nieuw – Balinge en omstreken! Komt u ook? 
Dan stellen we de vraag: Wat voor waardevolle informatie kunt u geven op een standje op 
onze markt? 

 
U bent van harte welkom! 
We maken er een informatieve maar ook gezellige ontmoetingsmarkt van waar iedereen 

wel iets kan vinden van zijn of haar gading. 

 
DOET U OOK MEE? 

Een standje is GRATIS. 

 
We houden de markt op 23 november a.s. in Dorpshuis “De Heugte”. 
  

Meer info verkrijgbaar bij: Joyce Salomons, Korina Vos of Jose Post 
Graag opgeven via: josepost4@hotmail.com 

Of bel: 06 13621011  
 
We maken er weer een onvergetelijke dag van, doet u ook mee? 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Ingezonden herfstrecept: Pompoensoep 
 
Nodig: 1 ½ kg pompoen -  2 middelgrote uien – 2 teentjes knoflook 
– 250 gr. winterwortels – 3 eetl. milde olijfolie – 2 laurierblaadjes – 1 

theel. gemalen komijn – 1 groentebouillon-tablet – 1 liter water – 1 
theel. tabasco – 125 gram crème fraîche – evt. peper en zout.    

 
Bereiding: Halveer de pompoen, verwijder de pitten en evt. de 
draden met een lepel. Snijd het vruchtvlees in stukken. Snijd ook de 
uien en knoflook in stukjes en de winterwortel in plakken. Verhit de olie in een grote 

soeppan en voeg de pompoen, ui knoflook en wortel toe en bak dit 5 minuutjes op 
middelhoog vuur. Regelmatig roeren. Voeg nu ook de laurierblaadjes en komijn toe en 1 

minuut meebakken. Voeg bouillontablet en het water toe en breng het aan de kook. Zet 
het vuur nu laag en laat het geheel 30 minuutjes zachtjes koken. Verwijder de 
laurierbladen en pureer de soep met een staafmixer. Breng het op smaak met de tabasco, 

peper en evt. zout .  

 
Verdeel de pompoensoep over de soepborden en schep in ieder bord 1 lepeltje crème 

fraîche. (Serveertip: bestrooien met een paar blaadjes peterselie en of bieslook.) 
EET SMAKELIJK! 
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Ledenvergadering 2019 

IJsvereniging Nieuw-Balinge 
 
 
 

Geachte leden,  
 

Hierbij nodigen wij u uit voor de jaarlijkse ledenvergadering van de ijsvereniging Nieuw-
Balinge op donderdag 22 november 2019 a.s., aanvang 20:00 uur in de kantine aan de 
Mantingerweg. 

 
Het financiële jaarverslag zal op de jaarvergadering worden verstrekt. 

 
De notulen van de vorige jaarvergadering worden vermeld in Kontakt. 
 

- Opening 

- Mededelingen 

- Notulen vorige vergadering 20-11-2018 

- Jaarverslag secretaris 

- Jaarverslag penningmeester 

- Verslag kascommissie          Dineke Kats en Aaldert Span, res. Ton Moret 

- Benoeming kascommissie     Aaldert Span, Ton Moret, res. ? 

- Verkiezing bestuur 

 Aftredend en herkiesbaar Jan Gosink en Petra van der Weide 
 Het bestuur zoekt naar mensen die bereid zijn om plaats te nemen in het bestuur. 

- Pauze 

- Verplaatsing van de ijsbaan 

- Begroting 2019/2020 

- Contributie verhoging 

- Rondvraag 

- Sluiting 

______________________________________________________________________ 
 

Notulen van de ledenvergadering IJsvereniging Nieuw-Balinge 20-11-2018 
 
Aanwezig:  

Bestuur: Roelof Bisschop, Ton Moret, Petra Kats, Jan Sikkenga, Margot Smeenge 
Leden: Dineke Kats, Aaldert Span, 

Absent bestuur: Marleen Pol (m.k.), Jan Gosink (z.k.),  
 
Opening: 

De voorzitter Roelof Bisschop opent de vergadering om 20:05 uur en heet een ieder 
welkom op de vergadering. 

 
Mededelingen: 
Er is een uitnodiging vanuit Dorpshuis “De Heugte” gekomen om 4 december het 50 jarig 

bestaan mee te vieren. 
 

Notulen vorige vergadering: 
De notulen van de jaarvergadering 2017 zijn niet afgedrukt in Kontakt en worden door de 
secretaris Margot Smeenge voorgelezen. De notulen worden door de vergadering 

goedgekeurd en door de secretaris en de voorzitter ondertekend. 

http://www.nieuwbalinge.eu/ijsvereniging/activiteiten.htm
http://www.nieuwbalinge.eu/ijsvereniging/activiteiten.htm
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Jaarverslag secretaris: 

Het jaarverslag wordt door de secretaris Margot Smeenge voorgelezen. Hier zijn geen op- 
en aanmerkingen op en de voorzitter dankt de secretaris voor het verslag. 

 
Jaarverslag Penningmeester: 

Het jaarverslag loopt van 1 november 2017 tot 1 november 2018 
Penningmeester Ton Moret legt naar aanleiding van een aantal vragen door leden, enkele 
zaken in het jaarverslag uit zodat het duidelijk is voor de aanwezigen. Echter nog niet alle 

contributie is binnen bij de penningmeester. Jan Gosink moet zijn opgehaalde contributie 
nog inleveren. Dineke Kats geeft aan dat zij in 2019 de contributie wel wil ophalen in park 

de Breistroeken. 
Aaldert Span komt met de volgende tip: Neem het rekeningnummer van de ijsvereniging 
mee, zodat de mensen direct mobiel kunnen betalen, daar veel mensen geen contant geld 

meer in huis hebben. 
 

In 2019 wordt er een brief bij de leden die niet thuis zijn, of geen geld in huis hebben 
achtergelaten met het rekeningnummer van de ijsvereniging zodat het lidmaatschapsgeld 
alsnog overgemaakt kan worden. De leden die nu nog contant betalen krijgen een 

formulier voor incasso uitgereikt, zodat er niet meer met cash geld over straat gelopen 
hoeft te worden. In het jaarverslag van de penningmeester moet ook nog vermeld worden 

dat het pand van de ijsvereniging door de gemeente Midden-Drenthe is getaxeerd op 8000 
euro i.p.v. 96.000 euro op de WOZ waarde. De gemeente heeft alle panden van 
verenigingen op 8.000.- euro gewaardeerd zodat de OZB voor verenigingen allemaal 

omlaag kan. 
 

Voor NL doet is het nu zo dat het project eerst getoetst moet worden voordat de aanvraag 
gehonoreerd kan worden. Dat betekent dat er geen bedrag hiervan op de begroting 
geplaatst kan worden. De aanvraag moet voor een volgende keer duidelijker vermeld 

worden. Roelof Bisschop neemt contact met NL doet op om tekst en uitleg over de 
aanvraag van de ijsvereniging te geven. Alles bij elkaar is er een positief saldo te melden 

over het afgelopen boekjaar van 468 euro. 
Ton geeft ook uitleg over de begroting voor 2018-2019, waarbij de mogelijkheid bestaat 
om op een positief saldo uit te komen van ca 700 euro. De begroting voor 2019 wordt door 

de vergadering goed gekeurd. 
 

Verslag kascommissie:  
De kascommissie Annemiek Bouwmeester en Dineke Kats, waren tevreden over de 
financiën. Alles is gecontroleerd en er zijn geen onvolmaaktheden gevonden. De commissie 

adviseert dan ook de vergadering om het bestuur decharge te verlenen. De vergadering 
gaat hierin mee en verleent decharge aan het bestuur. 

 
Benoeming kascommissie: 

Annemiek Bouwmeester is aftredend, Dineke Kats en Aaldert Span doen de kascontrole 
voor 2019. Ton Moret wordt reserve kascontrole lid. 
 

Verkiezing bestuur: 
Roelof Bisschop is aftredend en herkiesbaar. Hij wordt dus voor de komende periode 

herkozen. 
Ton Moret is aftredend en niet herkiesbaar. Hij wordt bedankt met een mooie attentie. Hij 
gaat de nieuwe penningmeester wel op weg helpen zodat de overdracht soepel kan 

verlopen. 
Margot Smeenge heeft ook aangegeven te stoppen met haar werkzaamheden om medische 

redenen voor de ijsvereniging. Haar attentie wordt door Petra Kats binnenkort afgeleverd. 
 
Doordat het bestuur nu erg klein wordt, gaat men op zoek naar nieuwe bestuursleden. 
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Contributieverhoging: 

De contributie verhoging in 2019 wordt door de aanwezigen op de vergadering niet nodig 
bevonden. Het lidmaatschapsbedrag voor 2018/2019 wordt niet verhoogd en blijft dus €8 

voor een enkel lidmaatschap en €16 voor een familie lidmaatschap. De volgende 
jaarvergadering zal opnieuw bekeken worden of het nodig is om de contributie aan te 

passen. 

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

rekening. Zo kan niemand voor verrassingen komen te staan. Dineke Kats oppert het idee 
om het betalingsverzoek persoonlijk te overhandigen. Het blijkt dat als het in de 

brievenbus wordt gedaan er in de meeste gevallen niets mee wordt gedaan. Het bestuur 
gaat hier een passende oplossing voor zoeken. 
 

Mogelijkheden verplaatsing ijsbaan: 
Er is over de verplaatsing van de ijsbaan meerdere malen gesproken. Echter er is nu een 

reële mogelijkheid ontstaan. De gronden die liggen aan de  Verlengde Middenraai zijn van 
Prolander. Daar zit een bufferzone bij van grasland. Dit loopt vanaf de Verlengde 
Middenraai tot aan de Robertusweg en grenst aan het bosje wat er nu staat. Dit stuk 

grasland is voldoende om in de winterperiode een ijsbaan op te realiseren en zomers kan 
het b.v. gebruikt worden om schapen op te laten lopen. Het is een optie om in de toekomst 

over na denken, het bestuur blijft hierover in gesprek met de betrokken instanties. 
 
Investering in gebouw:  

Er staat voldoende geld op de bank om het huidige enkelglas in de kozijnen te vervangen 
door thermopane glas. Het gebouw zal voor de toekomst “duurzaam” moeten worden 

aangepast om aan hedendaagse normen te voldoen. 
Een nieuw dak met zonnepanelen zou ook een mogelijkheid zijn om op dit item aan te 

sluiten. Het dak bestaat uit twee lagen, bij een vorige actie zijn de dakplaten over het oude 
bestaande dak heen gelegd. Het dak moet compleet vervangen worden, voor 2024 moeten 
de dakplaten verwijderd zijn.  

 
Rondvraag: 

Jan Sikkenga:  
Geen 
 

Aaldert Span:  
Afgelopen zomer was de stand van het water een stuk lager dan in de winter. Roelof 

Bisschop meldt dat dit komt doordat we een erg droge zomer hebben gehad. Als er veel 
regen valt kan een deel van het water afgevoerd worden naar een naastgelegen ven. 
Normaliter wordt er 1 x per jaar water bijgepompt om in de zomer periode de waterstand 

op peil te houden. Dit jaar is er in de zomerperiode 4 x bijgepompt en nog was het 
waterpeil erg laag. 

 
Dieneke Kats: 
Er wordt gezwommen in de ijsbaan door vakantiegangers. Nu blijkt dat sommige bewoners 

van vakantiehuisjes wel een lidmaatschap voor de ijsbaan hebben maar dit is niet 
overdraagbaar. Zij zullen dus apart moeten betalen voor het gebruik van de ijsbaan in 

welke vorm dan ook. En het gebeurt ook wel eens dat een niet bestuurslid van de 
ijsvereniging toestemming geeft. Dit klopt dus niet. In de toekomst gaat er met dagkaarten 
gewerkt worden om dit probleem op te lossen. 

 
Verhuur van de kantine van de ijsvereniging: Er zijn klachten binnengekomen dat als de 
klootschietvereniging gebruik heeft gemaakt van de kantine het er stinkt naar urine en 
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bier. Daar er geen vrouwen meer lid zijn van de klootschietvereniging wordt er niet meer 
schoon gemaakt. 

Dit probleem ligt niet alleen bij de klootschieters maar bij verhuur in het algemeen. Er zal 
meer toezicht gehouden moeten worden bij verhuur, is de zaak niet “schoon” zal de borg 

niet terugbetaald worden. 
 

Sluiting: 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter Roelof Bisschop de vergadering om 22.00 
uur en dankt een iedereen voor de inbreng en wenst een iedereen wel thuis. 

 
Voor akkoord voorzitter:      Voor akkoord secretaris:  

Petra van der Weide Roelof Bisschop 

_____________________________________________________________________________________ 

Yoga Samen 

Dit interactieve en vrolijke uur, richt zich op de ware betekenis van 
yoga: verbinding 

 
Of je een (groot-) ouder, verzorger bent, of je lenig of stijf bent, of 

je yoga ervaring hebt of yoga nieuw voor je is, iedereen kan 
meedoen. 
 

Door het drukke leven schiet persoonlijke aandacht er nog wel eens bij in. 
Door samen yoga te doen en te ervaren, leer je elkaar te vertrouwen op een ontspannen 

en speelse manier. Het is een leuke ongedwongen manier om met het kind in verbinding te 
zijn. In deze workshop is de aandacht volledig op elkaar.  
Op deze manier voelt het kind zich gezien, voelt het zich veilig en dat stimuleert de 

ontwikkeling en zelfvertrouwen. Door aandachtig samen te zijn, laat je als ouder weten dat 
je geïnteresseerd bent in je kind en dat je wilt weten hoe hij/zij zich voelt.  

Samen werk je op een speelse manier aan contact en vertrouwen, je grenzen aangeven en 
respecteren, ademspel, yoga- en ontspanningsoefeningen, visualisatie en massage. 
Het is nooit een wedstrijd, je doet het op jouw manier. 

Ook als er meerdere broertjes en of zusjes in het gezin zijn is het voor het kind en voor de 
ouder fijn om één op één aandacht te geven en te ontvangen. 

 
WANNEER: 
Zondag 24 november  13.00 – 14.00 uur – 5 t/m 11 jaar 

 
WAAR:  

Yoga studio 
De Breistroeken 33 
Nieuw-Balinge 

 
Bij mooi weer gaan we naar buiten. 

 
Deelnemen en kosten € 15,00 (volwassene + kind) 

 
Opgave: bodyfit@live.nl  - 06 216 36 165   
Opgave t/m 15 november o.v.v. je naam en van je zoon/dochter 

 
Minimaal 4 - maximaal 8 deelnemers 

 
www.yogasport-hoogeveen.nl 
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       Vier de feestdagen  

in de Heugte! 
 

 
 

Vlak voor de kerstdagen 

een gezellige “Glitter & 
Gold party”! 

 

 
 

 
En het nieuwe jaar goed 

beginnen met een 
Nieuwjaarsborrel! 

 

  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https%3A%2F%2Fmycards.nl%2Fcollecties%2Flovz%2Fstoere-kerstkaart-goud-wit-kerstboom-sterren-enkel&psig=AOvVaw2MnR4DhyVwLeElxxMpEKx9&ust=1572082195083444
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Nieuws van Bi’j Oons 
 
Dag allemaal, 

 
Het duurt niet zo lang meer of we zitten alweer 
midden in de feestdagen. Als eerste natuurlijk 

Sint Maarten op 11 november. Net zoals alle 
andere jaren zijn alle kinderen van harte 

welkom om wat snoep bij Bi’j Oons op te halen! 
Natuurlijk kan een lekker glas drinken hier niet 
bij ontbreken! Zo kan je met een gesmeerde 

keel weer goed zingen. 
 

Daarna staat natuurlijk de kerstmarkt op de 
planning. 14 december verwelkomen we 
iedereen met live muziek, gezellige kraampjes 

en voldoende eten en drinken voor iedereen! 
Ook de kinderen vergeten we niet deze avond. 

We hebben een leuke verrassing voor ze in 
petto, maar hier komen we later op terug! Je 
kunt je overigens nog steeds opgeven voor een 

kraam, bel dan even op tel: 06-25390885. 
 

Hiernaast het menu voor de komende maand! 
Opgeven kan de donderdag ervoor via tel: 06-
25390885. 

 
Vriendelijke groet, 

 
Jan, Aukje, Wiljo en Jessica 

 
 
 

 
 

 
 
 

Voor cadeaus…             IJs…                        En lekkernijen… 

  
  

Vrijdag 15 nov: Groente, 

aardappels en karbonade 

Vrijdag 6 dec:       

Verschillende ovenschotels 
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Kersttocht op 22 december 2019 
 
In samenwerking met de Culturele Fakkelestafette 

organiseren we dit jaar een sfeervolle kersttocht van 
+/- 2 kilometer door ons dorp. Tijdens deze tocht 
vertellen we het verhaal van de geboorte van Jezus 

op basis van de kinderbijbel van Anne de Vries. Dit 
zorgt ervoor dat de tocht zeer toegankelijk is voor 

iedereen!  
 
Diverse plaatsen in het dorp toveren we om in een 

sfeervolle scene uit die tijd. Telkens wordt een deel 
van het verhaal beeldend verteld, waarna de route verder gaat naar de volgende scene. 

Uiteraard is er onderweg ruimschoots de tijd om te genieten van de omgeving en zorgen 
we voor een lekker hapje en drankje. 
 

Wat wel heel erg fijn is, is dat mensen die slecht ter been zijn deze tocht ook mee kunnen 
beleven! We beschikken over een comfortabel busje die u van scene naar scene brengt. Op 

deze manier hoeft u geen lange stukken te lopen, maar kunt u toch genieten van de 
sfeervol opgezette scenes! De bus staat voor dorpshuis “De 
Heugte” geparkeerd, maar we kunnen u eventueel ook thuis 

ophalen. Geef dit dan van te voren even aan per mail op 
r.s.vandersleen@hotmail.com 

 
Na deze sfeervolle tocht openen we in het dorpshuis feestelijk 
een tentoonstelling over het verenigingsleven van Nieuw-Balinge. 

Nieuw-Balinge kent zeer veel verenigingen, waarbij iedere 
vereniging zijn eigen verhaal heeft. Leuke anekdotes, foto’s en 

onderwerpen uit het verleden en heden maakt deze 
tentoonstelling zeker de moeite waard om te bekijken. 

 
We willen de route starten rond 16:30 uur, waarna we daarna de tentoonstelling 
gezamenlijk openen. Opgeven is niet nodig! Wel zullen we mensen gefaseerd in groepen 
aan de tocht laten beginnen. Op deze manier kan iedereen optimaal genieten van dit leuke 

evenement.  
________________________________________________________________________ 

Zoek de 6 verschillen  
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Stroopwafels voor Gambia 
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Wintercarnaval in de Heugte 
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Nieuws van IKC Mr. Siebering 
 
De maand oktober stond in het teken van de 

Kinderboekenweek, afscheid nemen en de 
herfstvakantie. 
 

In groep 1 en 2 werd er voor de herfstvakantie afscheid 
genomen van groep 3. Na de vakantie gaan ze namelijk naar groep 4 en 5. De kleuters 

hadden een afscheidsfeestje georganiseerd terwijl groep 3 aan het gymnastieken was. Ze 
hebben de tafels aan elkaar geschoven en drinken en feestelijke koekjes klaargezet. Groep 
3 was zeer verbaasd en verrast. We hebben met z’n allen lekker gesmuld. De 6 kinderen 

van groep 3 hebben een leuke foto gekregen en heel veel dikke knuffels. Na de vele 
handjes en lieve woorden heeft groep 3 de kleuters uitgezwaaid bij de voordeur. Dag groep 

3, bedankt voor de gezelligheid en veel succes in jullie nieuw klas! 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Het thema van de Kinderboekenweek 2019 is ‘reis 
mee’. Er werd in alle groepen met dit thema gewerkt. 

Zo heeft groep 4 en 5 veel geleerd over de woestijn, de 
jungle en de Noordpool. Ook hebben ze zelf teksten 
bedacht bij een prentenboek. Er wordt door groep 4 

nog hard geoefend met sommen tot 20 met de 
tienkantige dobbelsteen en groep 5 oefent daar de 

tafels mee. Dat doen ze dan in verschillende 
spelvormen.  
 

 
 



Dorpsblad Kontakt 2019 47 

 

Op de laatste vrijdag voor de vakantie werd er nog 
een voorleeskampioen gezocht in groep 7. 

Nick, Luna, Roel en Ruben deden mee. Ze lazen 
allemaal een stukje voor aan de leerlingen en de 

belangstellende ouders. De jury, die bestond uit 
een leerkracht en 2 leerlingen, kozen Ruben 

Bouwmeester tot voorleeskampioen. Hij mag 
meedoen aan de volgende ronde in de bibliotheek. 
Goed gelezen allemaal en Ruben succes in de 

volgende ronde! 
Op vrijdag 11 oktober werd de Kinderboekenweek 

afgesloten met een voorstelling. Deze werd 
verzorgd door het lifestyleteam van Kitsprimair. We 
stonden te wachten om met Andre Kuipers op 

ruimtereis te gaan. Helaas landde hij in Twente en 
niet in Drenthe. Van peuter tot groep 8 en de vele 

ouders hebben genoten van de voorstelling! 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

In de middag was er een boekenmarkt. Er was 

weer een levendige handel. Vol enthousiasme 
werden er boeken gekocht en verkocht. 

 
De vakantieopvang was deze herfstvakantie alleen aanwezig op de maandag. We hadden 

heel veel kinderen die dag. De oudsten hebben heerlijk op de gang gespeeld. Alle ruimte 
voor lego, racen met auto’s en een mooie grote tafel om Halloween knutsels te maken. 
De kleinsten hadden daardoor meer ruimte om rond te scharrelen in de klas.  

Er werd veel geknutseld en heerlijk gespeeld met de duplo trein. De grote kinderen hebben 
heerlijk zelf gebakken pizza’s gegeten en de jongsten broodjes knakworst en tosti’s. Het 

was een hele gezellige dag! 

__________________________________________________________________ 

Winterfair Noordscheschut 

 
DV zaterdag 30 november van 15:30 uur tot 19:00 uur is er 
een winterfair, bij de Gereformeerde kerk aan de Drostenraai 
te Noordscheschut.  

https://winterfairgouda.nl/
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Activiteitenkalender 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
NOVEMBER 

6 november  Start kinderyoga 
8 november  Kinderclub 
8 november  Klaverjassen ijsvereniging 

19 november Ons Cluppie 
20 november Sint Pannekoek 

21 november 60+ actief 
22 november Klaverjassen ijsvereniging 
22 november Ledenvergadering ijsvereniging 

23 november Gezondheidsmarkt/ontmoetingsmarkt 
24 november Yoga samen 

29 november         Sinterklaas kinderclub 
30 november Sinterklaas kapsalon Priscilla 
30 november Bingo de Heugte 

30 november Wintercarnaval de Heugte 
 

 
                           DECEMBER 

   6 december           Klaverjassen ijsvereniging 
   13 december Kinderclub 

13 december         60+actief kerstdiner 

14 december Kerstmarkt Bij Oons 
                            17 december         Ons Cluppie kerstdiner 

20 december         Klaverjassen ijsvereniging 
21 december Glitter en Gold de Heugte 

                            22 december         Kerstknutselen kinderclub 

                            22 december         Kersttocht dorpshuis De Heugte 
22 december Kerstwandeltocht 

27 december Oudejaarsvolleybal GJVV 
28 december         Bingo Dorpshuis De Heugte 

 31 december Carbid schieten voetbalveld 

 
 

JANUARI 
3 januari  Klaverjassen ijsvereniging 
4 januari  Nieuwjaarsborrel de Heugte 

17 januari  Klaverjassen ijsvereniging 
31 januari  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 

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 

 

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 2019  

Chr. Geref. Kerk te Nieuw-Balinge 

 

● Woensdag 6 november (dankdag) 

14.30 uur Ds. C. Cornet   

19.30 uur Ds. C. Cornet   

● Zondag 10 november    

9.30 uur Ds. H.J.Th. Velema          

14.30 uur Ds. H.J.Th. Velema  

● Zondag  17 november    

9.30 uur Ds. C. Cornet  

14.30 uur Ds. C. Cornet  

● Zondag 24 november     

9.30 uur Ds. J.P. Boiten   

14.30 uur Ds. J.P. Boiten  

● Zondag    1 december (VHA)   

9.30 uur Ds. C. Cornet  

14.30 uur Ds. H.M. Mulder  

● Zondag 8 december (HA)    

9.30 uur Ds. C. Cornet  

14.30 uur Ds. C. Cornet  

● Zondag  15 december    

9.30 uur Ds. B. de Graaf  

14.30 uur Ds. B. de Graaf  

● Zondag 22 december    

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 2019 

Ned. Hervormde Kerk Nieuw-Balinge 

 
● Woensdag 6 nov. (Dankdag) 

14:00 uur ds. T. Beekman 

19:30 uur ds. H.F. Klok (Nijkerk) 

● Zondag 10 nov. (VHA) 

10:00 uur ds. M. Noorderijk (Zetten-Andelst) 

15:00 uur ds. T. Beekman 

● Zondag 17 nov. (HA) 

10:00 uur ds. T. Beekman 

15:00 uur ds. T. Beekman 

● Zondag 24 nov. (laatste zondag kerkelijk jaar) 

10:00 uur ds. W.C. Polinder (Putten) 

15:00 uur ds. T. Beekman 

● Zondag 1 dec. (1e Advent) 

10:00 uur ds. F.J.K. van Santen (Kampen) 

15:00 uur ds. T. Beekman. 

● Zondag 8 dec. (2e Advent) 

10:00 uur ds. D. van der Streek (Zwartebroek) 

15:00 uur ds. J.A. Mol (Driezum) 

● Zondag 15 dec. (3e Advent) 

10:00 uur ds. T. Beekman 

15:00 uur ds. G. v. Zanden (Urk) 

● Zondag 22 dec. (4e Advent, begin kerstvakantie) 

10:00 uur ds. T. Beekman 

15:00 uur ds. N. Noorlander (Onstwedde) 

 

In de ochtend is er oppas voor de kleinsten in 

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

Dinsdag van 9.15 uur tot 10.00 uur, 

Loop gerust eens binnen! 

Buurtpreventie App 

Wilt u lid worden van de buurtpreventie 

WhatsApp groep? Neem contact op met Martin 

Wind: 06-30939420 

Ophaalschema containers  

6 nov     GROEN          27 nov   ORANJE 

12 nov   GRIJS             4 dec    GROEN 

13 nov   ORANJE          10 dec   GRIJS  

20 nov   GROEN           11 dec   ORANJE  

 

Contactgegevens Humanitas  

• Midden-Drenthe 

   midden-drenthe@humanitas.nl 

• Zuid-Drenthe 

   zuid-drenthe@humanitas.nl 

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

Oud Papier 

Oud papier wordt opgehaald door de mr. 

Sieberingschool. De datum van ophalen is: 20 

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!  

Ophalen grof vuil of container stuk? 

Gemeente Midden Drenthe: (0593) 53 92 22 

 

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 

 

 

 

Politie 

Bureau Hoogeveen, Griendtsveenweg 5,  

Postbus 107, 9400 AC Assen 

Geopend: ma t/m za 9.00 – 17.00 uur 

vrijdagavond tot 21.00 uur. 

 

Bureau Beilen, Ettenstraat 9 

Postbus 107, 9400 AC Assen 

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

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

Telefoonnummer: 0900 88 44 

Alarmnummer: 112 

Meld Misdaad Anoniem: 0800 70 00 

 

Voor aangifte via internet, contact met 

wijkagent etc.: www.politie.nl  

Wijkagent Bert Eefting ook te volgen via twitter: 

@BertEefting 

 

Belangrijke telefoonnummers 

Ziekenhuis Hoogeveen (0528) 28 62 22 

Diaconessenhuis Meppel (0522) 23 33 33 

Ziekenhuis Emmen  (0591) 69 19 11 

Ziekenhuis Assen  (0592) 32 55 55 

UMCG Groningen  (0503) 61 61 61 

Isala klinieken Zwolle (0384) 24 50 00  

Martini Ziekenhuis Gron. (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 

Yin Yang Yoga 

 

Woensdagavond 19.00- 20.00 uur 

In de voormalige peuterspeelzaal De Heugte 

 

Info en opgave: Cisca Lunenborg van Melzen 

06 216 36 165  

Mailen: bodyfit@live.nl 

www.yogasport-hoogeveen.nl 



Dorpsblad Kontakt 2019 51 

 

IKC Meester Sieberingschool 

 

Haarweg 27 – Tel. (0528) 32 13 55   

e-mail: info.sieberingschool@kitsprimair.nl  

 

Schoolfonds mr. Sieberingschool 

Word ”Vrienden van IKC mr. Siebering”. 

Vanaf 1979 bestaat het schoolfonds al. De leden 

van Vrienden van IKC mr. Siebering zijn mensen 

die het IKC een warm hart toedragen en daarom 

jaarlijks een financiële bijdrage geven die ten 

goede komt aan de leerlingen (hierdoor kunnen er 

extra activiteiten/materialen worden geregeld en 

soms een presentje voor de kinderen). 

Rond oktober/november komt mevr. Zijnge-Hulshof 

bij u langs voor een vrijwillige bijdrage van 

minimaal €5,-. Nieuwe leden zijn van harte 

welkom, opgeven kan bij één van de 

bestuursleden. Mochten er nog vragen zijn, dan 

kunt u contact opnemen met één van onderstaande 

bestuursleden:  

Richard Blok (06 51 84 55 37) 

Hiske Wielink 

Jan-Peter Strijker 

Mariska Brookman (06 13 74 87 43) 

Wout Strijker (06 51 35 23 49) 

Albert Wielink (32 13 23) of 

José Post (32 13 54) 

  

Vertegenwoordiger van het schoolteam: 

Tel. (0528) 32 13 55 

Kindcentrum Siebering (0-12 jaar) 

 
Voor opvang van uw kinderen en/of ter 

voorbereiding op de basisschool. 

 

*Peutergroep, maandag-, woensdag- en 

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

*Thematisch aanbod middels Uk en Puk ter 

voorbereiding op de basisschool. Ook 

worden er gezamenlijke activiteiten met de 

school gedaan.  

 

*Kinderopvang, 5 dagen per week van 

06:30 uur tot 18:30 uur. 

*BSO (buitenschoolse opvang) voor school 

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

voor opvang alleen in de vakanties. 

Op de BSO en de kinderopvang kunnen 

kinderen vrij spelen, maar werken wij ook 

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

lifestyle programma met leuke activiteiten.  

 

Er zijn verschillende opvang mogelijkheden, 

kijk daarom voor meer informatie op 

www.kitsprimair.nl of kom eens gezellig 

langs voor informatie en om een kijkje te 

nemen op de groepen. 

E-mail: kc.siebring@kitsprimair.nl  

Tel.nr:  (0528) 820996 

S.V. Nieuw-Balinge 

 

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

de vereniging, alle jeugd- en seniorenteams, 

wedstrijdinformatie, foto’s en andere activiteiten 

binnen onze vereniging. Ook kunt u hier lezen hoe 

u lid kunt worden of contact met ons kunt 

opnemen. Telefoonnummer kantine: 0528 321241. 

 

Jeugd- en tienersoos 

 

* Vrijdag; Jeugdsoos, vanaf 16 jaar en 

ouder. Vanaf 21.00 tot 24.00 

* Zaterdag; Tienersoos, vanaf basisschool 

tot 16 jaar. Vanaf 20.00 tot 23.00 

Er wordt géén alcohol geschonken! 

Voor het toevoegen in de app van 

openingstijden kan je Aline Koekoek een 

appje sturen. 06-83273270 

 

S.V. Nieuw-Balinge 

De voetbalvereniging van Nieuw-Balinge heeft een 

gezamenlijke jeugdafdeling met Witteveen: WNBC 

’09. Er zijn 8 jeugdteams. Tevens zijn er 2 

herenteams en 2 damesteams. 

 

Voor meer info kunt u zich wenden tot het bestuur: 

Evelien Sok (voorzitter) 

Inge Tump (afdeling jeugd) 

Winfred Salomons (wedstrijdsecretaris) 

Harry Hurink (penningmeester) 

Netty Jager (ledenadministratie) 

Miranda Schutte (scheidsrechtercoördinator) 

Lo Dijkstra (leden) 

 

Website: www.svnieuw-balinge.nl 

 
 
 

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. 
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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   

 

DINSDAG; Volleybal 

Jeugdvolleybal                    18.00 – 19.30 

Herenvolleybal (16+)          20.30 – 21.30 

WOENSDAG; Volleybal 

Dames Recreanten 3           19.00 – 20.00 

Dames Recreanten 1  20.00 – 21.00  

DONDERDAG; Volleybal 

Dames Recreanten 2  19.30 – 20.30  

DONDERDAG:  gymnastiek  

1e groep, vanaf 4 jaar 17.15 –  18.00  

2e groep   18.00 – 18.45 

3e 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 

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 8.30 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 het bestuur via volgend tel. 

nummer 0528-321053. 
 

Strijker en Strijker  

Technische groothandel en verhuurbedrijf.   

Tel. (06) 54 36 30 15 

 

Openingstijden winkel: 

Maandag   09.00 tot 18.00 uur 

Dinsdag t/m donderdag 08.00 tot 18.00 uur 

Vrijdag                              08.00 tot 17.30 uur 

Zaterdag   08.00 tot 12.00 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 

 

    

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

 

 

Laat het de redactie weten! 
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