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Juli 2020    52ste JAARGANG, NR. 7 
 

 
Colofon 

 
Redactie 
Evelien Sok   (06) 13 86 00 18 
Lisanne de Buck               (06) 10 75 60 88 

Linda Kroezen                  (06) 21 59 70 88 
Karin Gils                         (06) 30 68 49 46 
Chantal van Aalderen        (06) 44 38 50 39 

Mellanie van den Bosse (06) 28 99 16 80 
 

Kopijadres 
E-mailadres  : redactiekontakt@outlook.com 

Postadres  : Verlengde Middenraai 55 
     7938 PA Nieuw-Balinge 
Bezorging 

Dorp   : Familie Jager     (0528) 78 50 54 
De Breistroeken : Familie Blok       (0528) 85 02 02 
 

IBAN-nummer 
NL78 RABO 0369 4004 53 
t.n.v. Plaatselijk Belang, o.v.v. Kontakt 

 

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

 aanleveren vóór de 28e dag van de maand. 
- Het plaatsen van kopij is geheel voor de 
 verantwoordelijkheid van de inzender. 

- Indien nodig, zullen kleine (tekstuele) 
 aanpassingen zonder overleg gedaan worden. 
-        Kopij wordt aangepast naar de huisstijl. 

- Wanneer er ingrijpend dient aangepast te
 worden, doen we dit in overleg met de inzender. 
- Anoniem plaatsen van kopij is mogelijk, mits de 

 naam van de inzender bij de redactie bekend is. 
- Aangeleverde kopij kan worden geweigerd voor 
 plaatsing, dit ter beoordeling van de redactie. 

- Plaatsing van kopij wordt geweigerd indien deze 
 is gericht tegen personen of groeperingen met 
 het oogmerk van negatieve publiciteit. 

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

 gratis voor inwoners van Nieuw-Balinge 
 (particulier). 

- Voor zakelijke advertenties bestaan vaste 
 tarieven. 
- Voor kopij, afkomstig van buiten Nieuw-Balinge, 

 worden kosten in rekening gebracht als er sprake 
 is van commerciële doeleinden. 
 Dit ter beoordeling van de redactie. 

- Kontakt verschijnt maandelijks, met uitzondering 
 van de maand augustus. 

Voorwoord 

 

        
In deze editie van Kontakt leest u 
onder andere:  

 
 
Yin Yang yoga gaat weer van start. 

 
 
Een ingezonden stukje over 

verdwenen woningen in Nw-Balinge. 
 

 

Vakantie bijbel club heeft een online 
programma. 

 
 
Nieuwe belevenissen van Trientie en 

Margie. 
 

 
De Heugte organiseert een pubquiz. 
 

 
Weer een lekker recept. 

 
 

Een uitnodiging van Plaatselijk 
Belang. 
 

 
IKC Mr. Siebering neemt afscheid 

van groep 8. 
 
 

 
En… nog veel meer. 

 
 
Veel leesplezier! 
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Raadselspel 
 
De vraag van vorige maand was: 
 
Welke 2 woorden die hetzelfde betekenen, staan hier? 

(vul de juiste letters in en lees linksom of rechtsom) 
 

Het antwoord is: 
 

Panorama = uitzicht 
 
 

We hadden 7 inzenders en zij hadden 
allemaal het goede antwoord! 

 
Hans van Meurs kwam als winnaar 
uit de bus. Zie onze Kontaktpagina 

op facebook naar de loting. 
  

Van harte gefeliciteerd Hans, de prijs komt snel jouw kant op. 
 

 
De prijsvraag voor de maand juli is: 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Het antwoord op het raadsel kunt u mailen naar: redactiekontakt@outlook.com of inleveren 
op het kopij adres (Verlengde Middenraai 55 te Nieuw-Balinge), onder vermelding van uw 
naam en adres.  

 
Onder de goede inzendingen zullen we een leuke/lekkere prijs verloten en bezorgen bij de 

prijswinnaar. In de volgende editie van Kontakt ziet u de oplossing en vertellen we u wie de 
prijswinnaar is geworden. 
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Verdwenen woningen in en rond Nieuw-Balinge  
(N)ooit geweten van huisplaatsen in en rond Nieuw-Balinge waar ooit woningen hebben 
gestaan? De oudsten onder ons zullen dit ongetwijfeld nog weten, maar misschien van de 
generaties daaronder vele niet. Hoogstwaarschijnlijk zijn ook in die categorie 

geïnteresseerden te vinden voor dit onderwerp. We praten hier over 21 (eigen)woningen 
én ongeveer hetzelfde aantal huurwoningen die ooit in ons dorp hebben gestaan. (Veel van 

die bewoners hebben hun wortels hier ‘geplant’, want heel wat van de huidige 
dorpsbewoners zijn nazaten van hen). Van een aantal van deze inmiddels verdwenen 
woningen zijn zelfs nog foto’s bewaard gebleven. Buiten de groep van acht plaggenhutten 

(zie ook elders in deze uitgave van Kontakt) ten zuiden van het voormalige munitiedepot, 
op de plaats waar in 2008 een replica is gebouwd, hebben in en om ons dorp nog veel 

meer woningen gestaan, o.a.;  
1. Aan de westzijde van de Hoogeveenseweg, ongeveer tegenover J.W. Goedknegt /   

Hoogeveenseweg 20, heeft een woning gestaan. Hier woonden ooit Hendrik Kreeft en 

Rika Kreeft-Guit met hun kinderen. 
2. Aan de zuidkant van het munitiedepot stond de woning van Roelof Kreeft en Geesje 

Kreeft-Prins (de fruitbomen die bij die woning hoorden staan er nog). 
3. De grond waar nu populieren staan, aan de westkant van het pad naar Meeuwenweg 

19 waar Nieuwenstein woont, stond ooit een woning. Hier woonden Harm Drogt en 
Jantje Drogt-Beekelaar. 

4. Aan de Meeuwenweg, ongeveer tegenover Meeuwenweg 13, waar later een rij 

huurwoningen (zie ook foto onder punt 25) stonden, stond een houten noodwoning 
waar Jan Pekel en Pietje Pekel-Stuifzand woonden. 

5. Aan de oostzijde van de Mantingerweg, tegenover de ingang van de ijsbaan, op de 
plek waar nu een ooievaarsnest staat, stond de woning van Trui Wemmenhove. 

6. Tussen de woning van Trui Wemmenhove en Mantingerweg 41 woonden Jan Salomons 

en Annigje Salomons-Stuifzand in een houten woning. 
7. Daar tegenover, ten westen van de Mantingerweg, een eindje vanaf de straat, 

woonden Willem Prins en Martha Prins-Kreeft. 
8. Loop je vanaf het eind van de Mantingerweg verder richting het Noorden, dan kom je 

op de plaats waar een woning heeft gestaan van Jan Vos en Mina Vos-Thijmes. 

9. Onder de dikke eikenbomen, aan de Lijsterstraat, tegenover de woning van R. 
Bouwmeester, stond een stenen woning met schuur. Hier woonden Willem Prins en 

Hendrikje Prins-Loman. Samen met hun zoon Gerrit hebben ze tegenover een 2-
onder1-kap (Lijsterstraat 14 en 16), gezet, waarna hun oude woning is verwijderd. De 
prachtige dikke, robuuste eikenbomen staan er gelukkig nog. (Vader en zoon mochten 

een 2onder1-kap bouwen van de gemeente, míts het in dezelfde stijl gebouwd zou 
worden als de rest van de huurwoningen in deze straat).  

10.Op de plaats van de mr. 
Sieberingschool en De Heugte, stond 
ooit de woning van Berend Wielink en 

Hilke Wielink-Dijkhuis. Na hen 
woonden er Jans Kats en Jo Kats-Bols 

met hun kinderen (foto). De woning is 
medio jaren zestig verwijderd. Op deze 
plaats is het dorpshuis en de school 

gebouwd, waarvan de opening in ’68 
was. (Links op de achtergrond zie je de 

1e bejaardenwoningen aan de 
Robertusweg, en rechts daarvan de 
woning waar nu fam. De Bie woont. 

Deze foto is dus vanaf de Haarweg 
genomen).   

11.Ten noorden van fam. de Bie/ Robertusweg 22, heeft een woning gestaan waar 
Hendrik Boertien en Klaasje Boertien-Kuik met hun gezin woonden.  
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12.Deze woning is toen in vlammen opgegaan. Op deze plek is later een houten woning 
gezet waar Aaldert Kroezen (Bzn.) en Truida Kroezen-Mekkes woonden.  

13.Ongeveer waar de Schepersweg uitkomt op de Breistroekenweg stond een houten 
woning. Hier woonden Evert Sok en Gé Sok-Post en kinderen. 

14.Vanaf het punt waar de Wolvenhaar aansluit op de Verlengde Middenraai liep ooit een 
zandpad richting de Breistroekenweg. Op de plek van de woning aan de Verlengde 

Middenraai 71 heeft een huis gestaan waar Klaas en Griet Koekoek woonden. Hierna 
hebben o.a. Albert Wielink en Allie Wielink-Bruinenberg er gewoond met hun kinderen. 

15.Aan de Verlengde Middenraai, tussen Jan Schonewille en Fam. Speelman, stond een 

woning waar Hendrik Post en Maria (‘Mietie’) Post-Bruinenberg hebben gewoond. 
16.Ga je vanaf de Verlengde Middenraai, tussen de woning van R. Speelman en de schuur 

van Sangers het zandpad op, dan kom je terecht in het bosje wat vroeger van de 
Utrechtse verzekeringmaatschappij was en nu in handen is van Natuurmonumenten. 
(In de volksmond ‘Jan-Zomer-zien-bossie’). Nabij dit bosje stonden ooit, ongeveer 100 

meter bij elkaar vandaan, twee houten woningen. In de ene woonde o.a. Harm Blokzijl 
en Geesje Blokzijl-Kreeft en gezin en in de ander woonde o.a. Teunis Sok en Albertje 

Sok-Wielink met hun kinderen. Het enige wat ons later nog herinnerde aan tijd dat 
hier mensen hadden gewoond, was de diepe waterput. Velen kwamen hier water halen 
en was nog járenlang zichtbaar in dit bos. Maar inmiddels is ook die verdwenen. 

17.Aan de Verlengde Middenraai, schuin tegenover de fam. Van Santen/ Verlengde 
Middenraai 125, stond (aan de noordkant van Verlengde Middenraai 98) ooit het huis 

van Jan Boer en Jantje Boer-Span. 
18.Ten noorden van Verlengde  Middenraai 25/23 (voormalige woningen familie 

Stegehuis) heeft vroeger ooit een houten woning gestaan. Hier hebben Cornelis Sok en 

Hendrika Sok-Prins met hun gezin gewoond. Hierna woonden er Harm Blokzijl en 
Geesje Blokzijl-Kreeft er met hun kinderen. 

19.In de bocht van het Koekoeksdijkje, ga je linksaf het zandpad op, richting het 
Mekelermeer, waar na zo’n paar honderd meter een woning stond. Hier woonde 
destijds Willem Anninga. Daarna hebben de families Keimpema en Schonewille er nog 

gewoond.  
20.In diezelfde bocht van de Koekoeksdijk, ten oosten van het pad, vooraan in de hoek 

van het weiland stond ooit een woning van Wolter Strijker en Klaasje Strijker-
Ravenhorst. 

21.De openbare lagere school (foto) stond ooit aan de Verlengde Middenraai en wel aan 

de zuidzijde van de woning met huis nr. 115. Het schoolgebouw is medio jaren 70 
verwijderd. (De woning werd bewoond door meester Siebering en zijn gezin. Nu door 

fam. Jonkers).  
 

22.Op de hoek 

Haarweg/ 
Kievitstraat 

woonden Hilbert 
Koster en Wiets 

Koster-Jansen en 
hun kinderen. Deze 
woning is 

verwijderd in het 
najaar van 2000 en 

daarmee letterlijk 
en figuurlijk de 
laatste in de rij 

‘verdwenen’ 
woningen in en rond 

Nieuw-Balinge’.  
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Maar ook een aantal huurwoningen zijn, óf verdwenen, óf inmiddels vervangen voor    
nieuwe. 

23.De huurwoningen langs het Koekoeksdijkje zijn al lang verdwenen. Op deze plaats is   
nu het bedrijventerreintje gevestigd.  

24.De bejaardenwoningen aan de 
Robertusweg (zie ook foto bij punt 

10) hebben inmiddels plaats 
gemaakt voor nieuwe.  
25.De eerste huurwoningen in 

Nieuw-Balinge stonden langs de 
Meeuwenweg (foto). Ze hebben 

plaats gemaakt voor 83 
bungalows. (Op deze foto is te 
zien dat ze al bezig zijn met de 

bouw van een van de eerste 
bungalows (zie fundering 

voorgrond). In de verte, is de 
woning van fam. P. Mekkes, 
Meeuwenweg 9, te zien).  

________________________________________________________________________ 

 

Yin Yang yoga 
 
We mogen met Yin Yang Yoga starten, dit is fijn na een periode van rust. 
Yoga thuis doen is heerlijk, maar in een leuke groep onder begeleiding van een ervaren 

yoga docent fijner en leuker. 
Een yogadocent kan zien of je goed in de houding staat en je aanwijzingen geven hoe het 

anders te doen. 
 
We houden ons aan de anderhalve meter, fysiek corrigeren kan dus niet. 

Je bent van harte welkom in de voormalige peuterspeelzaal van de Heugte op: 
woensdag  8 juli van 19.00 - 20.00 uur 

 

Je hoeft niet lenig te zijn of ervaring te hebben, iedereen is welkom, ook mannen😊 

 
Opgave/ info: Cisca Lunenborg van Melzen 

mail of bel gerust: bodyfit@live.nl - 06 216 36 165 
www.yogasport-hoogeveen.nl 

 
Voor nu blijf gezond.  

 
Zonnige groet, Cisca 

  

Yoga-Hoogeveen 

Omdat ik zoveel plezier en voldoening heb in sporten ben ik mijn passie gaan volgen 
en les gaan geven. Ik vind het fantastisch dat ik dit kan en mag doen. Met 
bodysculpture alle spiergroepen trainen op een dynamische manier. Yoga/ 

mindfulness stelt mij in staat in het hier en nu te leven, minder te oordelen over 
mijzelf en anderen. 

www.yogasport-hoogeveen.nl 

http://www.yogasport-hoogeveen.nl/
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Algemene ledenvergadering Plaatselijk Belang 
      

De vergadering is alleen toegankelijk voor leden van de vereniging. 

Maandag  21 september 2020 Algemene 

Ledenvergadering van Plaatselijk Belang, om 

20.00 uur in het dorpshuis “de Heugte” in 

Nieuw-Balinge 

Agenda: 

1)  Opening. 

2)  Notulen van de jaarvergadering van 15 april 2019 (gepubliceerd in Kontakt uitgave 

Maart).  

3)  Ingekomen stukken.  

4)  Verslag penningmeester. 

5) Verslag van de kascommissie (Albert Wielink en Cees Wielink). 

6) Benoeming nieuw kas commissielid.  

7) Jaarverslag werkzaamheden 2019/activiteitenplan 2020. 

8) Wisseling(en) in het bestuur.       

9) Lijst van aftreden. 

    10) Rondvraag. 

     11) Sluiting 
____________________________________________________________________________________ 

 
Mellanie bedankt! 
 

Wij van de redactie willen Mellanie enorm 
bedanken voor haar inzet en fijne 

samenwerking! Jaren heeft zij zich maandelijks 
ingezet om weer een mooi Kontakt te maken en 
zich ingezet bij alles wat daarbij komt kijken.  

Natuurlijk wilden wij haar daarvoor bedanken 
met een leuke attentie. Laten wij nu net op de 

dag dat wij haar wat wilden brengen een 
berichtje krijgen dat kleine Senne het al tijd 

vond om geboren te worden. 
Het officiële bedankje houdt ze dus nog tegoed.  
Een verslagje hiervan lezen jullie in de editie 

van september. 
 

Mellanie bedankt voor je inzet en fijne samenwerking.  

En van harte gefeliciteerd met de geboorte van Senne. 
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Felicitatiepagina  
 
 
                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 Erik Strijker  
                                        wordt 14 juli 51 jaar. 
                                              Gefeliciteerd! 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Martin Boertien is 15 juli jarig. 
     Gefeliciteerd met je verjaardag! 
 

 
 

 
 
 

 
 

                  
 
                   

                     Heidi Koekoek is 14 augustus jarig. 
                                Gefeliciteerd! 
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Wij van de redactie willen Mellanie en Edwin           
van harte feliciteren met de geboorte van 

kleine Senne.  
Lauren gefeliciteerd met de geboorte van jouw 

kleine zusje. 
Senne is geboren op 24 juni. 

Heel veel geluk samen! 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

    
                                                                  

 
 

 
  

Op 29 mei jl. werd onze moeder 100 jaar en wil zij graag met een paar woorden de 

bewoners van haar geliefde dorp bedanken.  
 

“Bedankt voor de mooie en liefedevolle woorden tijdens de vele  
telefoongesprekken, bedankt voor de lieve kaarten, bedankt voor de 
prachtige bloemen, bedankt voor de persoonlijke cadeaus. 

Bedankt voor de bijzondere aandacht die ik van jullie allen kreeg. 
En bovenal ben ik dankbaar dat ik 29 mei jl. mijn 100ste verjaardag 

in goede gezondheid mocht vieren.” 
 
Roelie Dijkhuis – de Jonge 



12 Dorpsblad Kontakt 2020 

 

 
  



Dorpsblad Kontakt 2020 11 

 

  



12 Dorpsblad Kontakt 2020 

 

  



Dorpsblad Kontakt 2020 15 

 

Vekaansie veur Trientie en Margie, mit Jantie 
(1) 
(Een ‘griezelig’ gezellige vekaansie) 

 
Margie en Trientie hebt bi’j mekaar de krulspeld’n in ’t 
haor e legt en bint inmiddels an de koffie mit daorbi’j 

een plakkie olde wiev’nkoeke mit botter. Dan kunt 
intussen de grieze krull’n opdreug’n. ‘O ja’, markt Margie 

op die ’t zunnegie zet schienen buut’n, ‘wi’j mut ’t ok nog 
eempies hebb’n aover onze vekaansie 
van komende zomer. Want zul dat 

wel deur kunn’n gaon nou mit dit 
akelige virus?’ Trientie, die mar wát graag op vekaansie giet altied, stek 

’t vingertie umhoog en antwoordt opgewekt; ‘De hoge heren in Den 
Haag hebt alles al barre versoepelt en hiel veule wordt al weer vri’j e 
geven. Wi’j magt de hort weer op mit mekaar, áj mar wat 

tussenruumte laot. Margie, ie mut ok niet zo huuverig wezen, want aj 
zoks soort ding’n tussen d’oren kriegt, is ók niet gezond. Het bewies is 

onderhaand duudelijk, een endtie uut mekaar bliev’n, dat holdt oe op 
de bien! En mondkappies veur in de trein. Ok dat is gewoon 
tegenwoordig!’.  

Margie mus Trientie geliek geven. ‘Dat is waor Trientie, laot wi’j toch Elske van onze Jantie 
mar ies eempies bell’n binnenkort, welke daotum heur en Cor het ’t beste uutkomp. Elk 

jaor gao wi’j daor een paar dagen hin, ‘t mut al raar wezen dat ’t nou niet deur kan gaon. 
Onze Jantie komp hier vanmiddag toch nog? Die ku’j ’t ok eem vraog’n. En…’, giet Margie 
glunderend verder, ‘wat wi’j ók tegen onze Jantie mut zegg’n, is dat ze níet weer zo’n 

hompe keeze mit mut nemen naor Elske en Cor in ’t westen van ‘t laand!’  De beide zusters 
schaterden ’t natuurlijk alweer uut van ’t lachen! En wat hef heur dochter Elske vréselijk e 

lachen, niet?, toen ze er achter kwam waorveúr heur moe die keeze mit e neumen had. 
‘Wat doe’j nou, moe’, had Elske e vraogd toen Jantie de keeze in de veinsterbaank zette. 

Jantie, die tóch wat  raar op keek van heur dochter’s reactie, zei: ‘Nou, wi’j zull’n allemaole 
wat mitnemen; onze Trientie de dreuge worst, onze Margie de varse worst, en ík heb toen 
an e geven dat ik keeze mit zul nemen! Daor waren onze Margie en Trientie ‘t mit iens!’, 

reageerde ze een beetie veraldereerd. ‘Ik heb e keuzen veur keeze, umdat ik het zó mooi 
viene dat de bevolking van hiel Nederlaand soms stille stiet bi’j zaken die belangriek bint 

en dat landelijk oproept. Daorumme heb ik besleut’n um een keeze mit te nemen. Ik zal oe 
wat aans vertell’n’, giet Jantie snibbig verder, ‘ik heb de oproep zölf op televisie e heurd: 
“zet een kaas voor je raam vannacht’”!!’  Iederiene in de kamer had mekaar eerst wat 

vrumd an e keken mit die uutspraak van Jantie, mar eempies later kregen ze ’t in de gaten 
en barst’n ze allemaole in lachen uut. Cor lag zölfs op de knieën veur de stoel van ’t 

lachen! Elske zeg tegen Jantie mit de traonen in d’ogen van ’t lach’n; ‘Moé toch!, de oproep 
was; “zet een kááRs voor je raam, kaars mit een R!’ Jantie, die die uutspraak eempies op 
heur in lat wark’n kek iederiene dreuge an, grist eem later verniendig heur grote keeze uut 

de veinsterbaank, giet statig recht op zitt’n en zeg: ‘leg dat gele ding dan mar in de 
koelkaste, want aj ‘m an stikt smult ie!’ En ja heur, wéér een bulder’nd  gelach van 

iederiene! Aover de keeze en de keerze wörd nog lange nao e praot die aomd. En zo 
kwamen nóg meer verhalen op de taofel, én… een plaankie mit dreuge worst waor Cor en 
Elske zo gek op waren, want daor was bi’j hun in ’t westen haoste niet an te komen.  En 

wat lag ók op de happiesplaanke, een paar flinke blokk’n 
keeze, daor was er genog van! Ien en al gezelligheid! 

‘Het was mi’j t daggie wel vandage’, had Jantie e zegd, ‘mar ik 
gao naor bedde, ik bin muu, ’t was een lange en zwaore dag!’  
‘En gezellig!!’ reupen ze allemaole, en ok Margie en Trientie 

gungen achter heur zuster Jantie an. Cor en Elske ruumt nog 
wat op en ok die zöcht’n hun bedde op. 
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Ze waren allemaole al een paar ure in dromeland toen Trientie opiens Margie wakker 
meuk; ‘Margie, Margie, wakker word’n, ik heure iene roepen!’. Margie giet duf, half rechtop 

zitt’n en lustert aandachtig. Índerdaod’, gef Margie Trientie geliek, ‘’t is net as ik onze 
Jantie heure roepen, ze lig in de kamer naost oons’. Trientie en Margie gaot uut bedde en 

sluupt veurzichtig naor de deure, mar ze doet gien laampe an, daor waren ze ’t beide aover 
iens, aanders he’j iederiene in rep en roer straks, dachten ze. Hiel veurzichtig löp Trientie 

naor de kamer van Jantie, op d’hakken  evolgd deur Margie. Waarachtig, nou heurd’n ze ’t 
duudelijker, ’t was toch écht het geroep van Jantie; ‘Hellup, 
d’r stiet iene veur ’t raam!!’ Trientie is bi’j de deure en 

mitiene as ze hiel veurzichtig de klinke wil pakken, vuult ze 
nóg een haand an de klinke, een mánnenhaand nog wel! 

Trientie wupt en schrowt ’t uut van schrik, en ok Margie 
begun daordeur te roepen van angst!  
‘Wat he’j, wat is er toch!’ Iederiene schrowde op datzelfde 

moment, ze leut’n mekaar schrikk’n veur de 
slaopkamerdeure van Jantie. Opiens giet op de aoverloop 

een laampe an en ze kiekt recht in de ogen van Elske’s man 
Cor. En Cor kek recht in de ogen van Elske’s tantes én naor 
een paar grieze kuifies waor neudig de krulspelden weer in 

mut. Wát een opluchting was dat, dat ze Cor zagen staon!. 
‘Eremientied’, zeg Trientie, ‘wat laot íe oons schrikken zeg! Onze Jantie röp oons, ze zeg 

dat er iene veur ’t raam stiet’.  ‘Ja, dat heurd’n wi’j ok’, reageerde Elske verschrikt die 
inmiddels achter Cor stund. ‘Stil ies’, zeg Elske, ‘ik heure niks meer nou, gien geroep van 
mien moe meer’.  Ze doet de deure van Jantie’s kamer lös en döt de laampe an. Elske 

stund veur ‘t bedde van Jantie en zeg; ‘Moe? Móe! Wakker word’n!’.  Heel veurzichtig komp 
er een angstig gezichte mit daorin een paar híele grote ogen onder de dekens vandaon. 

‘Waorumme reupen ie oons?’, giet Elske verder. Veurzichtig kreg ze een antwoord; ‘d’r 
stund iene veur ’t raam’, zeg Jantie onder de dekens vandaon, terwijl er een vinger boven 
de deken uut komp die richting ’t raam wes. ‘Ik zie niks moe’, zeg Elske, ‘gao mar weer 

lekker slaop’n. Buuten oons, is d’r gieniene aans in oen slaopkamer. Ik gao weer naor 
bedde, welterust’n’. Jederiene dacht  er aover net as Elske. ‘Welterust’n Jantie’, zeiden 

heur beide zusters, d’r is niks loos en het is al late genog, ik zuuke bedde ok weer op!, tot 
morg’n!’ Ze zöchten allemaole heur eigen slaopkamer weer op. Ze lagen nog gien vief 
minuut’n of ze heurd’n Jantie alweer roep’n; ‘HELLUP!’. En het was mar eempies of Jantie 

had iederiene alweer naost bedde staon! Weer wörd er niks e vund’n in de slaoppkamer 
van Jantie! Ok niet op balkon die Cor veur de tweide keer grondig geïnspecteerd had. 

‘Wacht  ies’, zeg Cor glunderend tegen de dames die in heur prachtige nachtjaponn’n bi’j 
Jantie stund’n, ‘ik deínke da’k ’t deur hebben wie die persoon is die hier um d’haverklap  
veur ’t raam stiet. Doe de laampe mar ies uut en de deure veurzichtig dichte, mar wél hier 

bi’j Jantie bliev’n staon, dan ku’j ‘m allemaole zien’. Alle dames, en ok Cor, waren 
moesstille. De deure gung dichte en Elske, die bi’j de schakelaar stund, knipte de laampe 

uut. ‘Oh!, kiek dan, daor he’j ‘m weer staon!’, schröwde Jantie angstig, en kreup snel weer 
onder de dekens. ‘Och moe’, zeg Elske die de laampe alweer an had en nou toch een beetie 

vervang’nde schaamte kreeg, ‘Kíek dan toch, ie kiekt de hiele tied tegen oen eig’n 
broekpak an die aj vaur ’t raam hebt hang’n! As ’t donker wordt, dan schient de maone 
deur ’t raam waor as ie oen broekpak veur hebt hang’n en oen rare grote hoed he’j d’r an 

vast e maakt!’.  Nou ja, ie begriept ‘t, allemaole loopt ze lachend de kaante van heur eigen 
slaopkamers op. Tien minuut’n later had Margie tegen Trientie e zegd; ‘Ik bin klaorwakker, 

ieje dan?’ ‘Oh eremientied!’, heurt ze Trientie zegg’n’, ik heurde iene snurk’n en dacht dat 
ie dat waren?! ’Sja, d’r is hier mar íene die op dit moment héél lekker lig te snurk’n en dat 
is onze Jantie! Wat kan’t mi’j ‘t ok schelen, ík gao naor beneden, eempies wat aanders an 

de kop! Én… ik heb zin in wat lekkers!’. ‘Ik gao mit oe mit, ik heb ok honger’, antwoordt 
Trientie die ok de bienen buut’n bedde gooit. Trientie en Margie loopt grinnikend naor 

beneden as d’iene stillegies tegen d’aandere zeg: ‘d’r is keeze genog! Mit daank an onze 
Jantie. Ha ha, zo krie’j nog ies wat!’ 
 



Dorpsblad Kontakt 2020 17 

 

‘Dat was de vekaansie van veurig jaor’, zeg Trientie lachend, wanneer ze de rollers uut ’t 
haor haalt bi’j heur zuster. ‘Már…’, giet ze serieus verder, ‘toen hadd’n wi’j dit virus nog 

niet!. Wi’j haopt mar dat ’t weer nét zo gezellig wordt, want meins’nkiender, wat hébbe wi’j 
e lach’n toen!’. ‘ Och, ik deink ’t vast wel’, antwoordt  Margie opgewekt, die d’r al 

aordigheid an kreg,  ‘want we zult nog een daggie naor ’t strand hebt ze belaofd en nog 
naor die hiele grote markt bi’j heur in de stad. En elk jaor gao wi’j dan een terrassie pikk’n 

waor as wi’j wat lekkers gaot smikkel’n. Ie mut tegenwoordig wél reserveren, mar dat zult 
Cor en Elske wel regelen. Giet vast goed komen!’. ‘Neem íe dit keer de keeze mit, óf zal ik 
dat doen?!’  En beide zusters knipoogt naor mekaar en schiet in de lach as ze ofscheid 

neemt. 
 

 ‘Wi’j belt mekaar wel zodra iene van ons mit mekaar een telefoontie hef had van Elske!   
 
                                                                                                     Wordt vervolgd  

________________________________________________________________________ 
 

Natuurherstelmaatregelen Mantingerveld 

Persbericht juni 2020 
Werk in uitvoering. 
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 en jonge boompjes. 

Maar ze verdringen wel de kwetsbare 
planten. En dat heeft weer een negatief effect 

op bijzondere dieren.  
Wat doen we? 
Ieder natuurgebied vraagt om een eigen aanpak. In het Mantingerveld beginnen we met 

het verwijderen van opslag van jonge boompjes, gevolgd door maaien en plaggen. 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. 

 
Gezocht 

Wij (rustig stel van 50+) zijn op zoek naar een 

koopwoning met ruimte voor mijn paard. 
We zoeken een plek vol privacy en rust en een kavel van 
ca. 5.000-7.000m2. 

Het liefst ergens achteraf. Mag een opknapper zijn. 

Weet u iets of heeft u zelf een woning in de aanbieding dan 
kunt u contact opnemen met Annemieke Bos 06-2086 

8976 
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MAG IK STRAKS OOK WEER MEEDOEN? 
Persbericht 
 
Met deze campagne wil het Jeugdfonds Sport & 

Cultuur Drenthe ouders die door de coronacrisis 
in geldnood zitten en de contributie van sport- of 

cultuurclub niet meer kunnen betalen, oproepen 
zich te melden. Het fonds betaalt dan de 
contributie. Kinderen en jongeren die tot voor 

kort wekelijks naar de voetbalclub, dansschool, 
judovereniging of muziekschool gingen, staan 

mogelijk het komende seizoen langs de zijlijn 
omdat hun ouders de contributie of het lesgeld 
niet meer kunnen betalen. “Dat kan en mag niet 

zo zijn”, benadrukt Koert Thalen, coördinator van 
het Jeugdfonds Sport & Cultuur Drenthe, “sport 

en cultuur moet mogelijk blijven voor deze 
kinderen.” Nederland is één van de rijkste landen 

ter wereld. Toch groeit 7,9% van de kinderen in 
de provincie Drenthe op in een gezin dat moet 
rondkomen van een bestaansminimum. In de gemeente Midden-Drenthe leven ongeveer 

300 kinderen in een gezin met een inkomen onder de inkomensgrens (bron: CBS 2020). 
Dit is 5,5% van de kinderen in deze gemeente. Een groot gedeelte van deze kinderen 

kunnen nergens aan meedoen. Daardoor lopen deze kinderen allerlei kansen mis die voor 
hun leeftijdsgenootjes vanzelfsprekend zijn. Sport en cultuur helpt een kind zich fysiek, 
mentaal en sociaal optimaal te ontwikkelen. Het verenigingsleven haalt kinderen uit hun 

isolement, brengt de nodige orde en regelmaat en bovendien nemen zelfvertrouwen en 
motivatie zienderogen toe. Dat is belangrijk voor de ontwikkeling en toekomst van het 

kind, maar ook voor het gezin en uiteindelijk voor de hele samenleving. Door de 
coronacrisis zal het aantal kinderen dat opgroeit in armoede alleen maar toenemen vreest 
het Jeugdfonds Sport & Cultuur Drenthe. Daarom is het Jeugdfonds de campagne ‘Mag ik 

straks weer meedoen?’ gestart. Tijdens de lockdown is het belang van samen sporten op 
de vereniging en meedoen aan culturele activiteiten, extra duidelijk geworden. Met deze 

campagne wordt het belang van samen sporten en meedoen aan culturele activiteiten 
nogmaals onderstreept. Hiervoor is de speciale campagnepagina magikweermeedoen.nl 
live gegaan. De pagina is bedoeld voor ouders (die door de coronacrisis financiële 

problemen hebben), intermediairs (die het verschil kunnen maken, juist nu) en donateurs 
(die deze kinderen/jongeren kunnen helpen met een donatie). 

 
Voor meer informatie over het jeugdfonds sport & cultuur zie 
jeugdfondssportencultuur.nl 
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Hoe het dagelijkse leven door de jaren heen enorm is veranderd. 
Hoe zat dat bijvoorbeeld met… 
 
…schoolfeest 

Ook vroeger was er één keer per jaar een schoolfeest voor de kinderen van de lagere 
school. Er werden niet alleen leuke spelletjes georganiseerd, ook stond er een heuse 

'Mallemeule', zo dat hier in de volksmond werd genoemd destijds. 
Tegenwoordig is alles gemotoriseerd en kennen we deze attractie als zweef- en 
draaimolen, maar vroeger deden paarden deze werkzaamheden om allen te voorzien van 

veel plezier en gemak! Want niet alleen de schepen werden voortgetrokken door deze 
edele dieren, ook deze mallemolen werd aangedreven en wel door 1 PK! 

Een Belgisch paard trok dan rustig, maar gestaag de molen in de rondte. De bakjes of 
houten paardjes waar je als kind in of op zat, waren d.m.v. kettingen aan elkaar bevestigd 
waardoor de kleinsten stabiel en dus veilig konden genieten van hun draaimolenplezier! 

Voor de oudere kinderen werden de kettingen los gemaakt, werd het tempo van het paard 
opgedreven en was zo in korte tijd, de draaimolen omgetoverd tot zweefmolen.  

 
Meester Siebering had daarbij een lied gemaakt. Alle kinderen, als ze in de 'Mallemolen' 

zaten, zongen dan uit volle borst: 
 
Welk kind wil dat niet beleven,  

op een paardje rond te zweven 
Zus zit liever in de bak, 

ik zit hier op mijn gemak 
Toe maar bles, trek maar aan,  
lang nog moet die molen draaien 

Toe maar bles, trek maar aan,  
lang nog moet die molen gaan! 

 
… schoolpleinspelletjes 
Zeker, ook nu zijn er schoolpleinspelletjes. Maar anders dan nu, had je vroeger ook vaak 

eigen bedachte spelletjes, zoals bijvoorbeeld;  
‘Anje-Stranje’ 

Eén kind had (ongezien) een klein kiezelsteentje in handen. Een groep andere kinderen zit 
op een rij naast elkaar. Allen houden de handjes voor zich uitgestoken (een klein beetje 
open, in komvorm) zodat wel het steentje er ingeworpen kan worden, zonder dat iemand 

anders het kan opmerken. Diegene die aan de beurt was om het steentje uit te delen zong 
dan:     “Anje-Stranje Domestranje, Al is dat steentje nog zo klein 

            Jij mag zeggen Wie-dat-steentje-in-zijn-behouding-heeft” 
 
In de tussentijd had degene die het liedje zong en al zingend de groep één voor één bij 

langs liep, het steentje bij één van de groepsleden, proberen zonder dat dat gezien wordt, 
in handen laten glijden. Bij elk woord van de laatste zin; jij-mag-zeggen-wie-dat-steentje-

in-zijn-behouding-heeft’  tikt het kind bij ieder kind op de handjes en gaat zo de rij af. 
Ondertussen ligt het steentje al in iemands handjes. Bij het laatst gezongen woord wordt 
iemand uitgekozen die mag zeggen WIE het steentje heeft. Wordt het geraden bij wie de 

steen in handen is, dan kreeg die de beurt en mocht zingen. Wordt het niet geraden, dan 
mag dezelfde persoon nogmaals. 

 
‘Tiebel’n’ 
Dit spelletje werd meestal door jongens gedaan. Twee jongens hadden een stokje van ca 

50 cm lang en 1 – 1 ½  cm dik. Ze maakten een geultje in de grond van ongeveer 20 cm 
lang en 4 cm breed en 2 cm diep. Eén stokje werd over het geultje gelegd. De bedoeling 

was om met je eigen stokje onder het andere te gaan en proberen dit stokje zover mogelijk 
weg te schieten.  
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Meten werd gedaan met het stokje zelf en ging het om de afstand van het aantal 
stoklengtes; wie het meest aantal stoklengtes verwijderd lag van het geultje, had 

gewonnen. 
 

… kraamtijd en geboorte 
De zwangerschap, de zorg daarom heen en de kraamtijd zag er voor honderd jaar terug 

heel anders uit dan we nu gewend zijn. Een vroedvrouw was er niet. De naoberhulp was in 
die dagen in veel, zo niet alle gevallen belangrijk. De buurvrouw nam de taak van 
vroedvrouw bij een bevalling op haar. In de volksmond werd dat de baakster genoemd. Zij 

verleende assistentie bij de bevalling, maar verzorgde tegelijkertijd het hele gezin en kwam 
dagelijks over de vloer. De kraamvrouw was weinig verzorging nodig, want moest de 

eerste week in bed blijven en mocht ook niet gewassen worden. In die tijd dacht men dat 
het slecht en ongezond was. De uitspraak ‘een kraamvrouw moet eruit stinken, maar niet 
uit blinken’, stamt uit die tijd. 

Het aangeven van de pasgeborene was de taak voor de echtgenoot, of zoals in veel 
gevallen gebeurde, werd dat door de buurman gedaan. Dit was omdat de jonge vader de 

familieleden het blijde nieuws moest vertellen. Het versturen van geboortekaartjes was nog 
niet ontdekt in die tijd. Omdat ook de fiets zijn intrede nog niet had gedaan, gebeurde het 
aangeven van het kind en de familie in kennis stellen van de blijde gebeurtenis te voet 

waar men soms een volle dag mee bezig was. 
Later, de tijd dat men allemaal voorzien was van een fiets, werd het allemaal al iets 

makkelijker. Ook de dokter kwam dan langs als een kind ter wereld moest komen. De zorg 
voor de baby en het gezin runnen, zoals de was doen, eten koken, enz, werd ook toen nog 
steeds gedaan door de buurvrouw. 

 
… overlijden en begrafenis 

Als iemand overleden was, was ook de buurvrouw de aangewezen persoon die de zorg 
hiervan op zich nam en de overleden persoon moest afleggen. Een laken, die iedereen 
thuis had, werd gebruikt als doodskleed. Daar werd de overledene in 

gewikkeld. Van de begrafenisonderneming kwam dan de ‘aanzegger’. Bij 
het overlijden van een kind droeg de aanzegger witte handschoenen en 

witte sjerpen op zijn mantel. Als de overledene een volwassen persoon 
betrof waren de handschoenen en de sjerpen zwart. De aanzegger had 
dezelfde taak van wat wij nu als rouwbrieven kennen. De aanzegger ging 

familie en bekenden van de overledene bij langs om de mededeling aan 
de adressen van deze mensen te melden. 

Van het huis van de overleden persoon werden de ramen afgesloten met 
een wit laken. Dit duurde ongeveer een week. Na de begrafenis, in de 
tweede week, werd dit laken elke dag een klein stukje omhoog /open  

gevouwen. Dit gebeurde tot de vijfde of de zesde dag, tot het laken 
helemaal opgevouwen kon worden en weer verdween in de kast. De 

familieleden en kennissen die waren aangezegd, hingen een witte 
zakdoek voor het raam. Woonde de overleden persoon rechts van je, dan moest de 

zakdoek aan de rechterzijde van het raam gehangen worden, woonde hij of zij links van je, 
dan werd de zakdoek links aan het raam bevestigd. 

De lijkwagen was een koets met paarden. 

De rest van de rouwstoet bestond uit 
familie en kennissen die allen te voet 

achter de lijkwagen aan liepen. Soms 
kwam het voor dat mensen die slecht ter 
been waren, een extra koets mee ging. 

Maar er zijn gevallen bekend dat wanneer 
dat niet kon, de moeilijk lopende 

nabestaande met al het verdriet thuis 
moest blijven en zodoende zijn of haar familielid de laatste eer niet meer kon bewijzen op 
het kerkhof.  
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Nederlandse aanpak en maatregelen tegen het coronavirus 
Bron: Rijksoverheid.nl 

 

Zicht op verspreiding van het virus 

Het is cruciaal dat we de basisregels blijven volgen. Daarmee kan het allergrootste deel 
van de besmettingen worden voorkomen. Samen met de verruiming van het testbeleid en 

intensief bron- en contactonderzoek. Iedereen met klachten laat zich testen. Bij een 

positieve testuitslag volgt bron- en contactonderzoek. Zo versterken we het zicht op de 
verspreiding van het virus. Zo kunnen we snel en gericht bijsturen en de verspreiding van 

het virus tegengaan, daar waar het virus oplaait. 
Omdat we afstand houden, krijgen we meer ruimte 
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Column 
 
DE VERLICHTE ZIEL VAN JAN 

In corona-tijd behielp ik mee met tentoonstellingen online, ook niet te versmaden 
natuurlijk, maar nu we weer naar het Museum mogen, zij het op gepaste afstand, kan ik 
het toch niet laten jullie te wijzen op een heel bijzondere overzichtstentoonstelling van de o 

zo bijzondere schilder Jan Mankes. Hij is jong gestorven, slechts dertig jaar oud werd hij. 
En zijn schilderingen vervullen mij altijd met stilte en weemoed, maar ook met een 

geweldige bewondering voor deze unieke kunstenaar, die in zijn korte leven zo’n snelle 
groei doormaakte en niet alleen op het technische vlak. Ik ben verrukt van de manier 
waarop hij alledaagse voorwerpen en dieren, en niet te vergeten zijn prachtige (zelf-) 

portretten en ijle landschappen, aan ons geschonken heeft. Zijn verstilde aandacht, die zijn 
verlichte ziel verraadt, ontroert mij telkens weer. Geboren in Meppel, in 1889 en getogen in 

het Friese dorpje De Knipe, tekende hij al jong, enigszins onder invloed van de Jugendstil, 
die rond 1900 in zwang was. Dat geeft zijn toenmalige werken iets illustratiefs, dat 
duidelijk te zien is in bijvoorbeeld het schemerige landschap met sierlijke hoge bomen dat 

hij in de Knipe maakte, een van mijn favorieten. Zoals hij die bomen neerzet! Om jaloers 
op te worden.  

Maar ik ben vooral blij dat ik ernaar mag kijken. 
Wanneer je goed oplet, zie je twee kleine figuurtjes 
onder de bomen lopen, als een illustratie bij een 

vertelling, maar hoogstwaarschijnlijk zijn het Jan en 
zijn vrouw, Anne Zernike. Dat was op zich al een 

bijzonder verhaal: Anne kwam in 1911 naar De Knipe, 
waar zij werkzaam was als de eerste vrouwelijke 
predikant van Nederland. Zij onderkende het unieke 

talent van Jan Mankes en de twee vonden elkaar al 
spoedig. Anne kwam uit een intellectueel gezin. Haar 

broer Frits Zernike zou later de Nobelprijs voor 
natuurkunde winnen. 

 “Mijn meisje, de dominee”, noemde hij haar. Samen 
kregen ze in 1918 een zoon, Beint. Jan schilderde 
Anne teder en prachtig en dat portret is nu ook een 

van de topstukken van de tentoonstelling in Museum 
More in Gorssel.  Zijn hele werkzame leven, hoe kort 

ook, verkocht Jan Mankes goed en het is dan ook 
geen wonder dat er soms nog, uit particuliere 
collecties, schilderijen van hem opduiken, zoals nu weer zijn beeldschone “Veldje met witte 

lelies”, dat tevoorschijn kwam uit de handen van een dame die onbekend wilde blijven. Tot 
grote vreugde natuurlijk van Ype Koopmans, de artistiek directeur van het Museum in 

Gorssel. Een van Mankes grote bewonderaars was Aloysius Pauwels, kunstverzamelaar in 
Den Haag. Hij rukte de werken van Jan bijna van de schildersezel en stuurde allerlei 
materialen naar de kunstenaar. En niet te vergeten ook levende zaken, zoals vogels, die hij 

graag geschilderd wilde hebben, want Mankes was een begenadigd vogelschilder. Ze 
overleefden de lange reis per stoomtrein niet altijd. Maar sommige gelukkig wel, zoals de 

beroemde uil die hij in 1913 schilderde.  
Honderd jaar geleden stierf Jan, zoals veel van zijn illustere collega’s, op zeer jonge 
leeftijd. Denk aan Van Gogh, die 37 werd, en de grote componisten Mozart (35), Schubert 

(31) en Chopin (39). Allemaal kunstenaars die enorme erfenissen aan ons nalieten.  
Hoe zou het zijn geweest als ze ouder waren geworden? Dat blijft gissen. Maar wat een 

geschenk. En het is een Godswonder dat ze in zo’n korte tijd zulke geweldige oeuvres 
achterlieten. Dus: De tentoonstelling is nog t/m 25 oktober te zien in Gorssel! (Bij 
Deventer). Veel plezier! 

 
Alexandra van ’t Veer 
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Nieuws van bij Oons 
 

Dag allemaal, 
 

We zijn hartstikke blij om u te mogen mededelen dat we per 1 juli weer open zijn 
gegaan! We zien voldoende mogelijkheden om dit verantwoord te kunnen doen. 

Natuurlijk hanteren we wel de regels van het RIVM en de Rijksoverheid, maar dat is 
natuurlijk vanzelfsprekend. We hebben er enorm veel zin aan! 

 
Zoals al eerder gezegd hebben we niet stil gezeten tijdens de lockdown. We hebben 

ons theehuis een behoorlijke make-over gegeven. Hieronder ziet u een aantal foto’s 
van het eindresultaat! We zijn er best wel trots op, dus we nodigen u van harte uit 

om een kijkje te komen nemen. U kunt dan natuurlijk ook weer genieten van een 

lekker kopje koffie of thee met appelgebak op ons terras. 
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Vanaf heden gaan we het eten op 
vrijdagavond ook weer oppakken! U kunt 

zich zoals gebruikelijk de donderdag 
ervoor opgeven via tel: 06-25390885. 

Dan staat er op vrijdag een bord voor u 
klaar in ons gezellige theehuis! Eet u 

liever uw maaltijd thuis? Bezorgen is voor 
ons geen enkel probleem! 

 
Hieronder vindt u het menu voor de komende twee maanden: 

 
10 juli: Salades met vers brood 

Zondag 19 juli: Spaghetti en lasagne 

24 juli: Verschillende stamppotten 
31 juli: Indiase Butterchicken met rijst 

7 augustus: Diverse Mexicaanse gerechten 
14 augustus: lekker ovenschotels 

21 augustus: Nasi en Bami met saté 
28 augustus: Rode kool met hachee 

4 september: Aardappelen, groente en een kippenpoot 
 

                                                             Vriendelijke groet, 
                                                         Jan, Aukje, Wiljo en Jessica 
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Have een lovely day 
 
Zondag 9 augustus 

 
Tijd voor jezelf en niets “moeten”?  
 

Dan is deze dag echt iets voor 
jou!  

Een dag helemaal voor jezelf, 
waar tijd en ruimte is voor 
ontspanning en gezelligheid. 

Niet de drukte van alle dag en het 
beroep dat op je wordt gedaan. 

 
Gun jezelf deze heerlijke dag, 
alleen of neem iemand mee. 

 
 

 
 
Genieten van Meditatie, Mindfulness, Yoga, Yoga Nidra, een overheerlijke lunch. 

Een heerlijke wandeling in het mooie Mantingerveld, een boek /tijdschrift lezen. 
Ervaring met Yoga, Meditatie of Mindfulness is niet nodig. 

 
Het programma ziet er als volgt uit: 
 

10.30 uur Ontvangst: kennismaking, koffie – thee – iets lekkers 
11.00-12.00 uur  Meditatie- Mindfulness- bij mooi weer buiten 

12.15 – 13.15 uur  Lunch  
13.30 – 14.15 uur  Een wandeling- lezen, luieren- niks moet alles mag  

14.30 – 15.30 uur Yin Yang Yoga – Yoga Nidra –  bij mooi weer buiten 
 
We sluiten af met koffie, thee of fris met iets lekkers en evalueren de dag. 

 
Aanmelden & meer informatie: kan tot  7 augustus  

Min. 4 personen – max. 8 personen  
bodyfit@live.nl -  06 216 36 165 - www.yogasport-hoogeveen.nl 
De kosten zijn € 52,75 PP 

 
Cisca Lunenborg van Melzen: is een ervaren Yogadocent en Mindfulness trainer, in haar 

lessen is het belangrijk dat jij mag zijn wie je bent, je eigen grenzen respecteert. 
Ze is betrokken en heeft oprechte aandacht voor jou.  
Haar motto: leef je droom, droom niet je leven. 

  
Er zijn werkgevers die de kosten voor deze dag vergoeden. 

Informeer naar de mogelijkheden bij je werkgever. 
                                                                                                                   
Wees welkom op deze mooie dag 

 
Cisca, Breistroeken 33, 7938 PW Nieuw Balinge- 06 216 36 165 

 
LET OP: Restitutie is niet mogelijk, wel mag je iemand in jouw plaats laten gaan.  
Na opgave krijg je een bevestiging in de mail, de aanmelding is dan definitief. 
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Recept     Entrecote van de BBQ met salsa verde 
 
Vlees van de barbecue met een Mexicaanse salsa. 
Hoofdgerecht 4 personen 

430 kcal  
20 min. bereiden 

5 min. wachten 
 
Keukenspullen:                                                                                 

Barbecue                                                                    
Aluminiumfolie                                                       Ingrediënten voor 

Staafmixer met bakje                                                 4 personen 
  
                                                                              15 g verse munt 

                                                                           15 g verse koriander 
                                                                       15 g verse platte peterselie 

                                                                                2 el kappertjes 
                                                                                  2 ansjovisfilets 

                                                                        5 el traditionele olijfolie 
                                                                                ½ citroen 
                                                                               4 entrecotes 

 
 

 
 
 

 
 

 
Bereiden: 
1)Steek de barbecue aan. Haal voor de salsa verde de blaadjes van de takjes munt en doe 

in het bakje van de staafmixer. Snijd de koriander en peterselie grof en voeg samen met 
de helft van de kappertjes, de ansjovisfilets en ¾ van de olijfolie toe aan de muntblaadjes. 

Maal tot een gladde saus en doe in een kom. Pers de citroen erboven uit. Roer de rest van 
de kappertjes erdoor. Breng op smaak met peper en eventueel zout. 
 

2)Bestrijk de entrecotes aan beide kanten met de rest van de olie en bestrooi met peper en 
eventueel zout. Leg de entrecotes op de barbecue als de kolen gloeien. Bak ze, afhankelijk 

van de dikte en de gewenste gaarheid, ca. 5 min. (medium). Keer halverwege. Neem het 
vlees van de barbecue en laat 5 min. rusten onder de deksel van een pan of 
aluminiumfolie. Serveer de entrecotes met de salsa verde. 
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Aangeboden 
 
GRATIS AF TE HALEN TERRASSTENEN 
 
Trommelstenen, 95 x 95 x 55 mm, ongeveer één kuub. 

 
Dick van 't Veer, Mantingerweg 41, 06 52333767" 

_________________________________________________________________  

Tuintips juli 
 
Het is alweer juli, dat betekent 

volop zomer en warm weer. Hou er 
rekening mee dat u uw planten in 
bakken regelmatig water geeft. 

Juli is niet de maand waarin het 
meeste gedaan hoeft te worden in 

de tuin. Genieten van uw tuin en het 
eventuele mooie weer staan nu 
voorop. 

Gazon in juli 
Ook nu geldt nog de regel, maai uw 

gazon niet te kort. Helemaal met 
zonnig weer is de kans op 
verbranding groot bij te 

kort gemaaid gras. 
Uw gras heeft ook regelmatig water 

nodig, sproei voornamelijk vroeg in de morgen of in de namiddag. De felle zon kan i.c.m. 
de waterdruppels zorgen voor verbranding. 
Strooi maairesten tussen de borders. Dit houdt de grond vochtig en dit voorkomt onkruid. 

Veel mensen hebben een klein zwembadje in de tuin. Verplaats deze regelmatig om te 
voorkomen dat het gras doodgaat. 

Snoeien 
In juli kunt u bij fruitbomen de takken wat snoeien om licht bij de vruchten te laten. 

Pas op bij snoeien voor vogelnestjes, bijen- en wespennesten. 
U kunt nu ook de druif bijsnoeien. Door per tak een tros te laten hangen, krijgt u grote 
druiven. 

Planten en borders 
Meerjarigen zoals Vergeet mij niet, Juffertje in het groen, Leeuwenbekje, Stokrozen en 

Campanula’s kunnen deze maand nog gezaaid worden. 
Knip enkele steeltjes van de lavendel en laat deze drogen. Ze geven een heerlijke geur, 
door ze in een zakje tussen het beddengoed te leggen bijvoorbeeld. 

Let op bij planten met grote bladeren. Bij het bewateren loopt het water snel van de grote 
bladeren af en de plant krijgt zo niet genoeg water. 

________________________________________________________________________  
 
De redactie van Kontakt wenst iedereen een fijne zomer! 
 

In augustus verschijnt er geen Kontakt. We zien uw input voor 
september graag tegemoet op redactiekontakt@outlook.com  

 
  Evelien, Linda, Lisanne, Mellanie, Chantal en Karin  

https://www.groenmaat.nl/grasmaaien
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Geslaagde alternatieve wandel4daagse 
Persbericht 8 juni 2020 

 

Drenthe gezond nam het initiatief voor de 

coronaproof Avond4daagse in Drenthe.  
Al meer dan 400 kinderen liepen de alternatieve Avond4daagse. Vanuit Drenthe gezond 
ontvangen alle kinderen een persoonlijk diploma en vanuit de samenwerking met lokale 

Avond4daagse organisaties kunnen ze een ze een officiële medaille toegestuurd krijgen. 

 
Drenthe gezond lanceerde in samenwerking met KWBN de alternatieve Avond4daagse. 

Normaal gesproken wordt in de maanden mei en juni in de hele provincie de 
wandelvierdaagse (of Avond4daagse) georganiseerd, helaas werden ze dit jaar allemaal 
afgelast. "In deze coronatijd is een Avond4daagse organiseren natuurlijk geen optie.", 

vertelt Dorien. "Tijdens de Avond4daagse zijn er honderden kinderen met hun ouders bij 
elkaar om samen te lopen, dat kan nooit op een verantwoorde manier. Maar wij dachten: 

we kunnen natuurlijk wel een alternatief aanbieden, want buiten wandelen in een klein 
groepje is natuurlijk prima te doen. Iedereen kan de voordeur uitstappen en 4 dagen 

verschillende mooie routes van 5 of 10 kilometer lopen. We lanceerden het initiatief in de 
meivakantie, toen duidelijk was dat buitensporten voor kinderen vanaf 11 mei ook weer bij 
de clubs mocht. Het werd breed opgepakt in de media en zelfs het jeugdjournaal had er 

aandacht voor. In de eerste week hadden we dan ook al meer dan 100 aanmeldingen! 
Inmiddels hebben we 383 diploma's verstuurd en staan er weer 53 aanmeldingen in de lijst 

voor deze week. Dat het zo'n groot succes zou zijn hadden we niet direct verwacht, de 
reacties van de lopers zijn superleuk om te lezen." 
 

“Naast de gevraagde screenshots van de gelopen routes kregen we leuke foto’s en filmpjes 
toegestuurd. En ouders gaven in de opmerkingen aan dat het initiatief erg gewaardeerd 

wordt: ‘Daan is 9 jaar en we hebben met veel plezier 4 dagen 5 km gelopen! Leuk 
initiatief!!’, ‘Onze dochter heeft met drie vriendjes gelopen deze week. Op maandag, 
dinsdag, donderdag en vrijdag. Vanavond was er ook de heuse intocht. Met familie langs 

de kant van de weg. Leuk dat dit zo kan.’, ‘Wat superleuk dat we op deze manier toch de 
laatste avondvierdaagse konden lopen, aangezien onze dochter Mirthe in groep 8 zit. 

Bedankt!’, ‘We vonden het leuk om te doen. Onderweg verschillende speeltuinen 
geprobeerd. En op plekken geweest waar we nog nooit eerder zijn geweest.’, ‘Wat een 
mooie actie is dit! De kinderen waren heel blij.’ ‘We hebben op Schiermonnikoog 

gewandeld. Hartstikke leuk was het! Mooi alternatief’.  
Hier doen we het voor en zo zie je maar: bewegen is leuk en zorgt dat je op plekken komt 

waar je anders niet komt.” 
________________________________________________________________________ 

Oproepje aangaande het boek Het Jachtterrein van Freek Stok 
 

Inmiddels is het 15 jaar geleden dat dit boek is uitgegeven 

en nog steeds is er af en toe interesse voor. Jammer genoeg 
zijn ze niet meer voor handen en moet ik mensen 

teleurstellen. Ik heb een oproep als deze in het verleden al 
eens eerder gedaan, wat me destijds een boek heeft 

opgeleverd en ik toen toch nog iemand blij kon maken. 
Daarom nogmaals mijn vraag aan u; mocht u het boek 

tegenkomen op bv een boekenmarkt, of evt. bij het 
leegruimen van een ouderlijke woning, dan houd ik mij 

graag aanbevolen.  
 

Bij voorbaat dank.   
Met  vriendelijke groet; Geke Strijker, tel: 06-22211644  
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Activiteitenkalender 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

                             

                             
                             

                             
    

JULI  

 
1 juli   Oud papier 

 
8 juli                    Start Yin Yang yoga 
 

11 juli                   Pubquiz de Heugte 
 

 
 
                             

                              
 

                             AUGUSTUS 
 

                             9 augustus         Have lovely day/Yoga dag 
 
 

 
 

 
 
 

                             SEPTEMBER 
 

 9 september          Oud papier 
 
21 september          Ledenvergadering Plaatselijk Belang 
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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 2020 

Chr. Geref. Kerk te Nieuw-Balinge 

●Zondag12 juli  

9.30 uur Ds. H.D. Rietveld 

14.30 uur Ds. H.D. Rietveld 

●Zondag19 juli   

9.30 uur Ds. J. Jonkman 
14.30 uur Ds. J. Jonkman 

●Zondag 26 juli  

9.30 uur Ds. G. van de Groep 
14.30 uur Ds. H. Fahner 

●Zondag 2 aug  

9.30 uur Ds. C. Cornet 
14.30 uur Ds. C. Cornet 

●Zondag 9 aug  

9.30 uur Ds. W. Wüllschleger   
14.30 uur Ds. W. Wüllschleger 

●Zondag 16 aug  

9.30 uur Ds. C. Cornet 
14.30 uur Kand. G. van Vliet  

●Zondag 23 aug  

9.30 uur Ds. B. de Graaf 

14.30 uur Ds. B. de Graaf 

●Zondag30 aug  

9.30 uur Ds. C. Cornet 
14.30 uur Ds. C. Cornet 

●Zondag 6 sept  

9.30 uur Ds., R. Kok 
14.30 uur Ds., R. Kok 
 

Wijzigingen voorbehouden. In de ochtend is er 

oppas voor de kleinsten in het jeugdgebouw ‘Het 

Anker’. 

Preekrooster 2020 

Ned. Hervormde Kerk Nieuw-Balinge 
● Zondag 12 juli 
10:00 uur ds. H.J. Donken (Wierden) 
19:00 uur ds. T. Beekman 
●Zondag 19 juli  
10:00 uur 
19:00 uur ds. G.C. Klok (Putten) 
●Zondag 26 juli 

10:00 uur ds. F. Pierik (t Harde) 
19:00 uur ds. J. Boer (Ermelo) 
●Zondag 2 augustus 
10:00 uur ds. F. Pierik (t Harde) 

19:00 uur ds. J. Snaterse (Hoogeveen) 
●Zondag 9 augustus 

10:00 uur ds. J.W. Goossen (Vriezenveen) 
19:00 uur ds. J. den Dikken (Nunspeet) 
●Zondag 16 augustus (einde zomervakantie) 
10:00 uur ds. C.G. Visser (Kootwijk) 
19:00 uur ds. J. Boer (Ermelo) 
●Zondag 23 augustus 
10:00 uur ds. J.W. van Bart (Harderwijk) 

19:00 uur ds. T. Beekman 
●Zondag 30 augustus 
10:00 uur ds. T. Beekman 
19:00 uur ds. A.D. Goijert (Nijkerk) 
●Zondag 6 september (VHA) 

10:00 uur ds. J. den Dikken (Nunspeet) 
19:00 uur ds. T. Beekman 

 
 

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  

8  juli   ORANJE        5 aug  ORANJE  

15 juli  GROEN         12 aug GROEN 

20 juli  GRIJS           17 aug  GRIJS 

22 juli  ORANJE        19 aug  ORANJE 

29 juli  GROEN         26 aug  GROEN         

Contactgegevens Humanitas  

• Midden-Drenthe 

   midden-drenthe@humanitas.nl 

• Zuid-Drenthe 

   zuid-drenthe@humanitas.nl 

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

Oud Papier 

Oud papier wordt opgehaald door de mr. 

Sieberingschool. De datums voor ophalen zijn:  

1 juli, 9 sept en 4 nov. 

 

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 grofvuil of container stuk? 

 

Gemeente Midden-Drenthe: (0593) 53 92 22 

 

Grofvuil 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 
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IKC Meester Sieberingschool 

 

Haarweg 27 – Tel. (0528) 32 13 55   

e-mail: info.sieberingschool@kitsprimair.nl  

 

Schoolfonds mr. Sieberingschool 

Word ”Vrienden van IKC mr. Siebering”. 

Vanaf 1979 bestaat het schoolfonds al. De leden 

van Vrienden van IKC mr. Siebering zijn mensen 

die het IKC een warm hart toedragen en daarom 

jaarlijks een financiële bijdrage geven die ten 

goede komt aan de leerlingen (hierdoor kunnen er 

extra activiteiten/materialen worden geregeld en 

soms een presentje voor de kinderen). 

Rond oktober/november komt mevr. Zijnge-Hulshof 

bij u langs voor een vrijwillige bijdrage van 

minimaal €5,-. Nieuwe leden zijn van harte 

welkom, opgeven kan bij één van de 

bestuursleden. Mochten er nog vragen zijn, dan 

kunt u contact opnemen met één van onderstaande 

bestuursleden:  

Richard Blok (06 51 84 55 37) 

Hiske Wielink 

Jan-Peter Strijker 

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 vrijspelen, maar werken wij ook 

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

lifestyle programma met leuke activiteiten.  

 

Er zijn verschillende opvangmogelijkheden, 

kijk daarom voor meer informatie op 

www.kitsprimair.nl of kom eens gezellig 

langs voor informatie en om een kijkje te 

nemen op de groepen. 

E-mail: kc.siebring@kitsprimair.nl  

Tel.nr: (0528) 820996 

S.V. Nieuw-Balinge 

 

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

de vereniging, alle jeugd- en seniorenteams, 

wedstrijdinformatie, foto’s en andere activiteiten 

binnen onze vereniging. Ook kunt u hier lezen hoe 

u lid kunt worden of contact met ons kunt 

opnemen. Telefoonnummer kantine: 0528 321241. 

 

Jeugd- en tienersoos 

 

* Vrijdag; Jeugdsoos, vanaf 16 jaar en 

ouder. Vanaf 21.00 tot 24.00 

* Zaterdag; Tienersoos, vanaf basisschool 

tot 16 jaar. Vanaf 20.00 tot 23.00 

Er wordt géén alcohol geschonken! 

Voor het toevoegen in de app van 

openingstijden kan je Aline Koekoek een 

appje sturen. 06-83273270 

 

S.V. Nieuw-Balinge 

 

De voetbalvereniging van Nieuw-Balinge heeft een 

gezamenlijke jeugdafdeling met Witteveen: WNBC 

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

herenteams en 2 damesteams. 

 

Voor meer info kunt u zich wenden tot het bestuur: 

 

Voorzitter: Menno van der Zwaag (06 22154446) 

Secretariaat: Winfred Sallomons (06 22331414) 

Penningmeester: Harry Huring (06 52390333) 

 

Bestuursleden: 

Miranda Schutte (06 30747619) 

Dirk Tump (06 52662877) 

Richard Kats (06 52715544) 

 

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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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 

Duofiets reserveren 

De fiets staat bij de familie Sok aan de Verlengde 

Middenraai nummer 34. 

U kunt hem telefonisch reserveren tussen 18:00 en 

20:00 uur op telefoonnummer: 0528-321221. 

 

 

 

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

Laat het de redactie weten! 
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