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JANUARI 2018    50ste JAARGANG, NR. 1    
 

 
Colofon 

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

Ramon van der Sleen        (06) 52 50 00 96 
Mellanie van den Bosse (06) 28 99 16 80 
 

Kopijadres 

E-mailadres  : redactiekontakt@outlook.com 
Postadres  : Verlengde Middenraai 53a 
     7938 PA Nieuw-Balinge 

 
Bezorging 
Dorp   : Familie Oelen     (0528) 32 11 88 

De Breistroeken : Familie Koekoek (0528) 32 10 24 
 
IBAN nummer 

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

 
Belangrijke punten voor het inzenden van kopij: 
 
- Kopij digitaal aanleveren in een Word-bestand. 
- Kopij en advertenties altijd 
 aanleveren vóór de 28e dag van de maand. 

- Het plaatsen van kopij is geheel voor de 
 verantwoordelijkheid van de inzender. 
- Indien nodig, zullen kleine (tekstuele) 

 aanpassingen zonder overleg gedaan worden. 
-        Kopij wordt aangepast naar de huisstijl. 
- Wanneer er ingrijpend dient aangepast te

 worden, doen we dit in overleg met de inzender. 
- Anoniem plaatsen van kopij is mogelijk, mits de 
 naam van de inzender bij de redactie bekend is. 

- Aangeleverde kopij kan worden geweigerd voor 
 plaatsing, dit ter beoordeling van de redactie. 

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

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

 gratis voor inwoners van Nieuw-Balinge 
 (particulier). 
- Voor zakelijke advertenties bestaan vaste 

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

 is van commerciële doeleinden. 
 Dit ter beoordeling van de redactie. 
- Kontakt verschijnt maandelijks, met uitzondering 

 van de maand augustus. 

Voorwoord 
 

 

 
 
 

In deze editie van Kontakt leest u 
onder andere: 

 
Een aankondiging van Valentijns 

knutselen bij de Kinderclub. 
 

Een lekker recept om het nieuwe 
jaar mee te starten. 

 
Een impressie van de pubquiz. 
 

Zet de data van de dansavonden in 
2018 in uw agenda. 

 
De notulen en agenda van de 
jaarvergadering van DEL.  

 
Een bedankje van Romy Oelen. 

 
Een verslag van de decembermaand 
op IKC meester Siebering. 

 
De uitslag van het klaverjassen bij 

de ijsvereniging. 
 
De aankondiging van de 

paaswandeltocht en brunch van de 
Heugte. 

 
Diverse nieuwjaarswensen. 
 

 
 

En… nog veel meer! 
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Het raadselspel 
 
De prijsvraag van de maand december luidde als volgt:  

 
We hebben 7 inzendingen ontvangen, waarvan 
we er 6 goed konden rekenen. 

 
Het juiste antwoord is: 9. 

1+2=3 
4+5=9 
Maar ook het antwoord ‘?’ hebben we goed 

gerekend. 
 

De winnaar van deze maand is: Lisanne Strijker.  
Lisanne, de prijs komt snel jouw kant op! 
 

De prijsvraag voor de maand januari luidt als volgt: 
 

 
 
 

 
 
Hoeveel  

    verschillen  

       zie je? 
 
 

 
Stuur uw antwoord in  
voor 21 januari 2018! 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
Het antwoord op de prijsvraag 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! 
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Recept: Lemoncurd-bramencrêpes  
 
Ingrediënten (4 personen) 
250 g bramen (pak, diepvries, ontdooid) 

1 el water 
3 g fijne suiker 

100 g mix voor pannenkoeken compleet 
175 ml water 
3¾ g boter 

4 el lemoncurd (pot 360 g, Bonne Maman) 
125 g crème fraîche 

 
Bereiding 
Doe de bramen, het water en de suiker in een pan en breng aan de kook. Zet het vuur laag 

en laat 15 min. zachtjes koken. Laat afkoelen tot gebruik. Bereid ondertussen de 
pannenkoekmix met het water volgens de aanwijzingen op de verpakking. Verhit de boter 
in een koekenpan en schep er een soeplepel beslag in. Draai de pan rond zodat de hele 

bodem dun bedekt is. Bak de crêpe op middelhoog vuur in 3 min. gaar en keer halverwege. 
Maak zo nog 3 crêpes. Verdeel de lemoncurd over de crêpes en vouw in vieren. Verdeel 

over borden en schep op elke crêpe wat crème fraîche en bramencompote. 
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Pubquiz de Heugte 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op zaterdag 2 december jl. vond weer een pubquiz plaats in dorpshuis de Heugte. De 

ronde zaal was goed gevuld, met 13 teams, jong en oud(er) was vertegenwoordigd.  

Het was leuk om te zien dat de meeste teams van vorig jaar ook nu weer van de partij 
waren. De teams merkten dat de vragen minder moeilijk waren dan vorig jaar.  

Onder enthousiaste leiding van Hilde en Ilse 
werden vragen gesteld in de categorieën 

aardrijkskunde, dieren, postcodes Nieuw-
Balinge, actueel nieuws, raadsels, voetbal en 

schattingsvragen. Onder het genot van een 
schaal bittergarnituur konden de teams 
zwoegen op de antwoorden.  

In afwachting van de uitslag werd door een 
enthousiaste lokale dj een optreden verzorgd.  

Team Maureen eindigde op de laatste plaats en kon de poedelprijs in ontvangst nemen. Er 
bleken 3 teams op de 3e plaats geëindigd te zijn. Middels het bouwen van een kaartenhuis 
werd uiteindelijk beslist wie er met de 3e prijs vandoor ging. De 2e plaats was voor het 

team 'van de regen in de pub' (de winnaars van vorig jaar), met 62 punten. Het winnende 
team kwam uit Witteveen en had 64 punten. 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Zet in uw agenda: Dansavonden 2018 in de Heugte 
 
20 januari 

17 februari 
17 maart                       
21 april                          

19 mei 
 
15 september 

20 oktober  
17 november 
15 december                     
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Knallend het oude jaar uit! 
 
Op diverse plaatsen in ons dorp werd op oudejaarsdag traditiegetrouw weer met carbid 
geschoten. Bij het voetbalveld, de school en aan de Wolvenhaar/Boekweitstraat werd, 
ondanks het regenachtige weer, flink geknald. Hieronder een kleine foto impressie van de 

verschillende locaties: 
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D.E.L. (Draagt Elkanders Lasten) 

Breistroekenweg 3 
7938 PP Nieuw-Balinge 
 

 
 

Uitnodiging  Jaarvergadering DEL (Draagt Elkanders Lasten) 

 
 

 
Datum:    22 januari 2018 

 
Plaats:     Dorpshuis “de Heugte” 

 
Aanvang: 19.30 uur 
 

 
Agenda: 

 
1) Opening 

 

2) Notulen van 23 januari 2017 
 

3) Ingekomen stukken 
 

4) Verslag Penningmeester 

 
5) Verslag kascommissie: Albert Wielink, Mans Luinge. Res.:… 

 
6) Bestuursvergadering: Aftredend en herkiesbaar: 

Joyce Salomons (niet herkiesbaar) Nieuwe leden mogen zich melden. 

 
7) Rondvraag 

 
8) Sluiting 

 

 
 

Secretaris: Joyce Salomons 
                 Breistroekenweg 3 
                 7938 PP Nieuw-Balinge 
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D.E.L. (Draagt Elkanders Lasten) 

Breistroekenweg 3 
7938 PP Nieuw-Balinge 
 

 
 

Notulen Jaarvergadering DEL. 
 
 
Datum:     23 januari 2017 

Plaats:      Dorpshuis “De Heugte” 
Aanvang: 19.30 uur 
 

Aanwezig:           Mans Luinge, Joyce Salomons, Peter Kroezen, Aaldert Kroezen. 
Afwezig m.k.g.:   Geert Dijkhuis 

Aanwezig leden:  Albert Wielink, Jan Smeenge 
 
1) Opening:   

De voorzitter Mans Luinge opent de vergadering en heet allen van harte welkom. 
 

2) Notulen:  
Notulen vorige vergadering zijn niet aanwezig/niet gemaakt. 
 

3) Ingekomen stukken:  
Brief over as verstrooiing van Natuurmonumenten. Begraven gaat niet door. 

 
4) Verslag Penningmeester:  

Financieel jaarverslag 2016 
De penningmeester Peter Kroezen geeft ter plaatse uitleg hierover. 
 

5) Verslag Kascommissie:      
Dit jaar hebben Albert Wielink en Jan Smeenge de kas gecontroleerd. Albert geeft aan dat 

de kas prima in orde was bevonden en alles goed overzichtelijk was. Peter wordt door de 
voorzitter decharge verleent. Kascontrole heeft wel iets later plaats gevonden, omdat er in 
december veel mensen zijn overleden. Dus het duurde even voor al het geld binnen was.  

 
6) Kascommissie 2017:    

Zijn Albert Wielink en Mans Luinge. Res.:… 
 
7) Bestuursvergadering:  

Mans geeft aan voor het laatst te zijn. Hierdoor blijven er nog 4 personen over. 
 

8) Rondvraag:   
Ina heeft aangegeven te vaak bij sommige mensen aan de deur te moeten komen. Soms 4 
a 5 keer. Ze heeft briefjes die ze kan afgeven dat mensen het geld bij de bode kunnen 

brengen. 
 

9) Sluiting:  
De voorzitter sluit de vergadering en wenst een ieder wel thuis.  
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Oudejaarsvolleybal GJVV 
 
Op vrijdagavond 29 december 2017 vond het jaarlijkse 

oudejaarsvolleybaltoernooi van GJVV plaats. De opkomst was 
hoog en de sportiviteit en gezelligheid voerde de boventoon. Maar 
liefst tien teams streden in twee poules voor de eindzege. De twee 

beste teams van elke poule speelden in de halve finales tegen 
elkaar. De finale was tussen Team Wiepo&co en De Goeisten en 

werd na een fanatieke strijd gewonnen door Wiepo&co. Na de 
wedstrijd vond de prijsuitreiking plaats in het café van de Heugte. 
Ook was er een verloting ten bate van GJVV. Onder het genot van 

een schaal bittergarnituur kletste iedereen nog gezellig na in het café.  
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Sudoku 
 

 
_____________________________________________________________________________________ 
 

Gelukkig nieuwjaar! 
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Een interview met… Ferjo en Anna Best 
  
Op een winterse avond werden we hartelijk ontvangen door 
Ferjo en Anna Best. Zij wonen in een bungalow op 

De Breistroeken 18 (op de grens van bos- en veengrond).    
  
Ferjo is 65 jaar en is geboren in Apeldoorn  
(de bosgronden).  
Anna is 62 jaar en is 

geboren in Stadskanaal 
(de veengronden). Toen 

ze 20 en 17 jaar oud 
waren hebben ze elkaar 
leren kennen en 

inmiddels zijn ze al 43 
jaar getrouwd.  

 
Samen hebben ze 4 

kinderen: 3 zonen van 
respectievelijk 41, 38 en 
27 jaar oud en 1 dochter 

van 35 jaar oud.  
 

Ook zijn Ferjo en Anna 
opa en oma van 2 kleinkinderen. Door het werk van Ferjo, die hts-bouwkunde heeft 
gestudeerd, zijn ze veel verhuisd. Hij had een baan bij de gemeente en hield zich als 

beleidsadviseur bezig met bouw- en woning toezicht. Daardoor zijn alle kinderen in 
verschillende woonplekken geboren (Apeldoorn, Dinteloord, Schalkhaar en Zevenaar). 

Momenteel wonen de kinderen allemaal in Gelderland. 
  
Ferjo en Anna woonden hiervoor 1,5 jaar in Lathum en daarvoor 10 jaar in Duitsland. In 

Lathum konden ze hun draai niet vinden. Daarom zochten ze naar een plek met meer 
ruimte en rust. Anna zegt: “Mijn roots gingen steeds meer trekken, maar we wilden wel 

bereikbaar blijven voor de kinderen qua reisafstand.” Ferjo zag deze bungalow op Funda en 
toen ze de bungalow gingen bezichtigen werden ze blij van de plek. Eigenlijk wilde Anna 
graag winkels in de buurt, maar toen ze de plek zag maakte haar dat niet veel meer uit. 

Ondertussen wonen ze er 1 jaar en 4 maanden. Het bevalt ze goed. Ze kunnen heerlijk 
wandelen in de buurt en genieten van de ruimte en de rust die er is. Anna zegt: “Als we bij 

de kinderen in Gelderland op bezoek zijn geweest en we rijden over de A28 naar huis, dan 
voelt het alsof we weer thuis zijn.” De leefruimte van de bungalow is wel aan de kleine 
kant. Ze kunnen al hun spullen niet kwijt en hebben deze opgeslagen in de schuur. Daarom 

willen ze op korte termijn een stuk bij de bungalow aanbouwen. Bovendien gaan ze de 
keuken en badkamer opknappen. Ferjo geeft aan dat ze de uitbouw casco laten zetten en 

dat hij het zelf gaat afwerken. Medio 2018 verwachten ze dat het klaar is. 
 

Anna is op 44-jarige leeftijd een hbo-

opleiding gaan volgen en is spiritueel 
psychotherapeut. Ze heeft een eigen 

praktijk aan huis. Nu nog in het tuinhuis, 
maar na de verbouwing wordt er een kamer 
in de bungalow ingericht als praktijkruimte. 

Cliënten komen vanuit heel Nederland en 
zelfs uit Duitsland. Ze helpt zowel kinderen als volwassenen. Wekelijks heeft ze 4 à 5 

cliënten die in haar praktijk komen. Anna zegt: “Dit werk is mijn missie. Mijn instelling in 
het leven is dat liefde alles overheerst.” Ze heeft 2 bijna-doodervaringen gehad en heeft 

‘het licht meegenomen’. Toen ze wegens gezondheidsklachten plat kwam te liggen is ze tot 
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het inzicht gekomen dat ze hier wat mee wilde doen. Ze helpt mensen met zware trauma’s, 
mensen die ongelukkig zijn en mensen met lichamelijke klachten. Ze praat met cliënten en 

helpt ze om het contact met hun ziel te herstellen. Ze gebruikt zichzelf om het licht en 
energie door te geven, hetgeen cliënten kan helpen weer te worden wie ze in wezen 

zijn. Als voorbeeld geeft ze dat iemand met Parkinson bij haar kwam. Hij kon weinig meer 
in het leven. Door de behandelingen raakte hij meer in balans en kan nu weer spelen met 

zijn kleinkinderen. Ferjo vergelijkt het met computers. Hij zegt: “Soms is een computer 
vervuilt en moet hij gereset worden, zo werkt dat ook met mensen. Anna is een 
mensenmonteur.” Ferjo ziet de cliënten ook (hij brengt bijvoorbeeld de koffie) en geeft aan 

dat cliënten er gaandeweg de behandelingen gewoon beter uit zien en meer levenskracht 
uitstralen. 

Ferjo is in 2011 afgekeurd wegens 
gezondheidsklachten. Hij klust in en 
om huis en helpt zijn vrouw. Anna 

houdt naast haar werk van zingen 
(klassiek repertoire). Ze heeft een 

gedegen zangopleiding gehad en is 
een sopraan. Het zingen is haar als 
kind met de paplepel ingegoten, want 

haar vader was musicus. Een paar 
weken geleden heeft ze nog een 

concertje gegeven in een kerk. Ferjo 
geeft aan dat ze prachtig kan zingen 
en dat hij haar grootste fan is. Ferjo 

houdt er van om naar muziek te 
luisteren. Zijn voorkeur gaat uit naar 

rockmuziek, onder meer Metallica en 
Rammstein. Daarnaast heeft hij veel 
getekend (uit de hand). Ook vindt hij 

het leuk om mensen te observeren. Hij 
omschrijft zichzelf als een ‘hobby 

psycholoog’. Hij benoemt interesse te 
hebben in mensen en vindt het 
interessant om te kijken hoe mensen 

met elkaar omgaan. Daarbij vindt hij het maken van écht contact belangrijk, omdat dit je 
een goed gevoel en energie kan geven. Daardoor heeft hij ook interesse in het vak van zijn 

vrouw. 
  
Op onze vraag ’Wat vinden jullie van Nieuw Balinge?’ geven ze aan dat ze het een prima 

dorp vinden. Ferjo geeft aan dat hij het zo leuk vindt dat mensen elkaar altijd groeten. Hij 
vindt het belangrijk om contact te maken met mensen. Anna geeft aan dat ze het hier 

prachtig vindt: zo stil en zo’n mooie sterrenhemel. 
  
We vragen of ze actief zijn in het dorp. Daarop zegt Anna dat ze gevraagd is om een lezing 
te geven voor ‘ons cluppie’. Door gezondheidsklachten is ze daar nog niet aan toegekomen 
en duurt alles wat langer. Maar ze is zeker van plan om dit te gaan doen. Ferjo geeft aan 

geen verenigingsmens te zijn. Hij wil met iedereen wel contact, maar houdt meer van één 
op één contact.   
  
Door de eerder genoemde gezondheidsklachten is Anna in Drenthe nog niet zichtbaar 
geworden. In een lezing (die Anna hopelijk een keer zal houden) bij 'ons cluppie' over 'Na 
de Bijna Dood Ervaring, helen door het licht' zal het een en ander uitgelegd worden. Anna 

vraagt zich af of het mogelijk is dat andere belangstellenden dan ook kunnen komen. 
Binnenkort hoopt Anna zich weer te melden bij 'ons cluppie' voor een afspraak daarover. 

Belangstellenden kunnen ook meer informatie krijgen door haar te bellen op 
telefoonnummer 06 24481688. Een website en informatiefolder zijn nog in de maak. Door 
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een nieuwe wetgeving, die eist dat alle para-medici een al gevolgde hbo-opleiding voor 
2017 nog eens 'dunnetjes' moesten herhalen en die duizenden euro's kostte, heeft Anna 

besloten (na een paar maanden meegedaan te hebben) dat dit geen meerwaarde voor haar 
en de cliënten zou betekenen. Haar voorgevoel dat een aanvullende verzekering, van 

waaruit haar consulten werden vergoed, weleens zouden kunnen worden opgeheven, 
sterkte haar in dit besluit. 80% van de cliënten uit haar vorige (woon)omgeving hebben de 

lange reis en het volledig zelf betalen (vanaf juni 2017) er voor over om nu naar Nieuw-
Balinge te komen.      
  
Tenslotte vragen we of ze Kontakt lezen. Anna geeft aan Kontakt te lezen, Ferjo niet. Maar 
hij krijgt er wel wat van mee als Anna vertelt wat er in staat. Anna geeft aan dat ze het 

leuk vindt om overal wat van mee te krijgen en dat het haar opvalt dat er veel activiteiten 
in het dorp georganiseerd worden. 
  
We bedanken Ferjo en Anna voor hun gastvrijheid en wensen ze veel woonplezier in Nieuw-
Balinge! 
  
E. en R. 

_____________________________________________________________________________________ 

 
Sinterklaas bij de kinderclub 

 
Vrijdag 1 december was weer het jaarlijkse 

sinterklaasfeest van de kinderclub. Dit jaar weer 
voor alle kinderen van 0 jaar tot en met groep 8 
van de basisschool. Hierdoor konden ook de 

jongere kinderen genieten van dit leuke 
kinderfeest.  

 
We begonnen met een dansworkshop onder 
leiding van Leonie. Hier leerden de kinderen een 

welkomstdans voor Sinterklaas. De pieten waren 
al aanwezig om mee te dansen. Toen was het 

wachten op de Sint... Gelukkig had hij de muziek 
gehoord en kwam ons weer bezoeken in de 

ronde zaal. De kinderen mochten hem een handje geven, voor hem zingen of wat ze maar 

wilden doen. Voor iedereen was er een cadeautje van Sint en zijn pieten.  
Daarna kregen de kinderen nog een lekker puntzakje patat, waar heerlijk van gesmuld 

werd.  
En als afsluiting was er nog de 
pietendisco. Waar de pieten en de 

kinderen zich nog even konden uitleven 
op de muziek.  

 
Wij, als kinderclub, kijken terug op een 

gezellige middag en bedanken 
Sinterklaas en de pieten voor hun 
bezoek! Graag tot volgend jaar!  

 
Voor de kinderen van de basisschool is 

de volgende kinderclub activiteit op 14 
februari 2018. Thema: Valentijnsdag. We 
gaan dan knutselen met Jacqueline 

Zwiebel van Kreakracht.  
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WILDMENU JANUARI BIJ DE VOSCHEHEUGTE 

 
De weekenden 12 t/m 14 en 26 t/m 28 januari staan bij de 
Voscheheugte helemaal in het teken van een heerlijk 4 gangen 

wildmenu (€ 39,50 p.p.).  
 

Echt wild, direct van de jager. Wat we aangeleverd krijgen is 
altijd een verrassing, wat onze gasten krijgen uitgeserveerd 
daarom ook. Maar denk bijvoorbeeld aan kroketjes van wild 

zwijn of gestoofd, krokant gebakken ree met huisgemaakte 
zuur- en rode kool met lokale specerijen. Jajaja, jeneverbes...  

 
Reserveren wordt aangeraden en kan via chantal@voscheheugte.nl of 06 30830551.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________________________________________________________ 

Kinderclub: Valentijnsdag woensdag 14 februari 2018 
 
Woensdag 14 februari 2018, van 15.00 uur tot 16.30 uur hebben 
we weer een leuke kinderclub middag. We gaan knutselen onder 

leiding van Jacqueline Zwiebel, van Kreakracht. We gaan nog niet 
verklappen wat we gaan knutselen, want dat is een verrassing. 

Knutselen met Jacqueline is altijd leuk en gezellig!  
 
De kosten zijn € 1,50.  

 
Kom je ook? Geef je dan op bij:  
Manuela Mulderij, Vosseveen 18 Nieuw-Balinge 

Tjitske Bruinenberg, Haarweg 39 Nieuw-Balinge 
 

Graag inleveren voor 7 februari 2018. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Kinderclub 14 februari 2018 

 
Naam:___________________________________________________________ 
 

Leeftijd:__________________________________________________________ 
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Ingezonden verhaal 
 

DE STRAAT 
 
Vanmorgen toen ik wakker werd, half in een droom, was ik niet hier, in ons fijne huis, maar 
in Brabant in de Ruusbroeclaan. Allerlei beelden tuimelden over elkaar: 

Bijna alle gezinnen in de straat waren katholiek. Behalve wij, en de ouders van Reinie, een 
vriendinnetje. Eigenlijk was het niet zo’n goed vriendinnetje, ze was niet aardig, en erg 
kattig, en eigenlijk was ik bang voor haar. Maar we waren tot elkaar veroordeeld, doordat 

wij de enige kinderen waren die niet naar de Katholieke lagere school gingen, dus liepen 
wij elke dag 4 keer heen en weer naar de Nutsschool in de Akkerstraat, de enige openbare 

school. Het was een kwartier lopen. Het gekke was dat de Katholieke school naast die van 
ons lag, en alle katholieke kinderen (en dáár waren er veel van!) achter ons aan liepen, al 
of niet scheldend. Later kwam er nog een ander protestants meisje bij, Bieneke. Zij en 

Reinie konden het wél goed vinden samen, met het onvermijdelijke gevolg: drie is teveel. 
Ze liepen mij met z’n tweeën te pesten en dan is een kwartier lang. Ik kon goed leren, en 

dat alleen al was een reden voor het gepest. Jaloezie, denk ik nu, maar daar had ik in die 
tijd geen idee van. Ik herinner me dat ze me een keer een kwartier lang hebben 
doorgezaagd over het woord dwangnagel. Bij ons thuis werd dat nijnagel genoemd, 

misschien wel een woordje dat gangbaar was in de familie van mijn moeder. Dat mijn 
moeder katholiek was opgevoed, maar er niets meer aan deed vanaf het moment dat ze 

met mijn doopsgezinde vader was getrouwd, was ook altijd een reden dat ik gepest werd. 
Ach, wat niet eigenlijk. Als je eenmaal gepest werd, kwam je daar niet gemakkelijk weer 
vanaf. 

Met de katholieke kinderen spelen in de straat was “not done”. En dat wilde ik juist zo 
graag! Vooral buiten spelen als het weer het maar een beetje toeliet, vond ik zo heerlijk, 

maar ik werd door de katholieke kinderen genegeerd. Totdat ik op een goed moment een 
enorme ruzie met mijn buurjongetje kreeg, (allebei twaalf) over de geloofsovertuiging van 
onze toenmalige koningin Juliana. Hij beweerde natuurlijk dat ze katholiek was en ik 

ontkende dat. De zoveelste godsdienst- oorlog. Hoe dan ook, ik herinner me nu dat ik 
ineens een geweldige driftbui kreeg en hem aanvloog. Het werd een enorm gevecht, met 

alle kinderen er omheen, en het staat me nog levendig bij dat de kiezels die tussen onze 
huizen lagen, bij het gevecht alle kanten uitvlogen. Om een lang verhaal kort te maken: op 

een gegeven moment had ik hem eronder en hield hem daar. Het werd steeds stiller om 
ons heen. Ik fluisterde: “genade”, net zolang totdat hij dat héél zachtjes zei, maar het 
werd gehoord en ik had gewonnen. Vanaf dat moment mocht ik meedoen met alle 

spelletjes in de straat. Wat een zaligheid! Ik was geaccepteerd; en wat daar ook aan 
bijdroeg, was dat ik het hardste kon lopen van allemaal. Ik was toen al 1.78m en met mijn 

lange benen was ik altijd het eerste bij de “buut”, bij het verstoppertje spelen en alle 
andere heerlijke spelletjes. We speelden midden op de straat, zo nu en dan riep er iemand 
–auto!- en dan stoven we voor even de stoep op. Vooral ‘s zomers was het zalig, we 

mochten buiten spelen tot de lantaarns aan gingen. Ongelooflijk hoe dat mijn jeugd toen 
veranderd heeft. Ik hoorde er bij en mijn leven veranderde totaal, van een meisje dat altijd 

alleen zat te lezen (ik groeide min of meer als enig kind op, mijn broer was zeven jaar 
ouder) of piano zat te spelen, tot een wildebras die altijd buiten te vinden was, in bomen 
klom, stiekem noten jatte uit de grote notenboom op de hoek, en allerlei ander 

kattenkwaad uithaalde met mijn nieuwe vrienden.  
Als je de straat uitliep kwam je bij de Dommel, het riviertje waar alles naar genoemd werd: 

Dommelstraat, Dommelhoef. Dommelbrug… O nee, dat was later pas, toen na de oorlog 
daar een bruggetje gebouwd werd. Maar eerst kwam je bij de puinhopen, een algemeen 
gebruikt begrip, waar alle ellende van de oorlog op gestort werd, en dat was nogal wat. 

Mijn broer vond er een bom, die hij vol trots op het terrasje in de achtertuin legde. Wij 
vonden het minder, en mijn vader helemaal niet, toen hij thuiskwam uit zijn werk. Het ding 

was nog niet afgegaan en ik zal nooit, helemaal nooit vergeten hoe mijn vader met  
voorzichtige stapjes, het ding in zijn handen, naar de Dommel liep en hem daar ingooide. 
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Het duurde een eeuwigheid. Ik dacht dat hij af zou gaan, maar dat gebeurde niet. Papa zat 
een tijdje witjes in zijn stoel. De volgende dag vlogen de vingers van een vriendje dat ook 

op de puinhopen speelde, er wél af. 
Na de oorlog werd alles weer een beetje rustig, de aanzeggers met hun hoge zwarte 

franje-mijters liepen weer door de straten om te vertellen dat er iemand gestorven was, de 
pastoor kwam mijn moeder weer de les lezen, omdat ze vier onechte kinderen had, ze was 

immers niet in de kerk getrouwd (dat mocht niet van de kerk). Daar moest ze altijd erg 
van bijkomen, en wij ook, zo’n man in zo’n lange zwarte jurk die op de stoep stond als je 
onschuldig de deur open deed, maakte me bang en ongelukkig, omdat ik wist dat mama 

een vreselijke huilbui zou krijgen als hij weer weg was. 
Mevrouw S. de buurvrouw, liet door haar 2 (twee) dienstmeisjes een rode loper uitrollen 

van de keukendeur naar de straat, en dat was een eind, omdat er weer eens een processie 
aan kwam. Mevr. S. viel dan ter plekke op haar knieën als de hostie langs kwam. En bleef 
dan nog een hele tijd zo zitten bidden. Ik vond dat raar en tegelijk ook grappig. Haar man 

was aardig, die zagen we nog wel eens gewoon lopen, dat was als hij een sigaartje opstak 
en dan naar buiten moest van zijn vrouw. Dat was niet vanwege het milieu, daar hadden 

we het toen nog niet zo over, maar omdat haar hagelwitte vitrage anders geel zou worden. 
Kortom, het was een andere wereld. En wat dacht je van de hondenkar? Dat was de 
voddenkar die zo nu en dan langs kwam. Er onder liep een afgepeigerde hond die het 

voertuig moest voortbewegen als zijn baas genoeg zooi verzameld had. We wisten al van 
te voren dat het zou gebeuren, want je hoorde al van straten ver de ratel waarmee de 

voddenman zijn komst aankondigde. Ik vond dat dierenmishandeling, maar voor zover ik 
me kan herinneren werd het toen heel gewoon gevonden.  
Schuin tegenover ons woonde de familie v.d.M., en de Heer v.d.M. was voorzitter van de 

vendelzwaaivereniging. Als hij jarig was, kwam het voltallige ledental opdraven met 
enorme opgerolde vendels. Daar begonnen ze dan mee te zwaaien, geweldig, ik was als 

kind vol bewondering. Het besloeg bijna de hele straat, omdat die vendels zo groot waren. 
De hele buurt kwam kijken, en ik was heel trots omdat het in mijn straat gebeurde. De 
vendels hadden alle kleuren van de regenboog en die golfden dan prachtig over de hele 

breedte, van stoep tot stoep. Kortom, het was een bijzondere straat. 
Laatst reed ik er nog eens doorheen, en er was geen kind te zien. Zaten die nou allemaal 

binnen met hun schermpjes? Daar werd ik wel een beetje treurig van. 
Hoe dan ook, nu is ‘t 2018 en ik wens jullie allemaal een voorspoedig Nieuw Jaar! 
 

Alexandra van’t Veer 
________________________________________________________________________ 

 
Sponsorgeld voor Bosnië 

 
Hallo allemaal, 
  

Ik heb dit jaar op de kerstmarkt bij “Bij Oons” knieperties verkocht voor het goede doel. 
Ook heb ik een verloting gehouden waarmee je een wasmand met boodschappen kon 

winnen. De winnaars waren: Bryan Mennink, Miranda Schutte en Jorik Wielink. 
 
Ik ga eind mei met een groep studenten naar Bosnië om daar een schoolplein helpen te 

realiseren voor kinderen. Voor deze reis moest ik €500,- sponsorgeld inzamelen. 
 

Ik heb mijn doel weten te bereiken en ben daar erg blij mee. 
 
Iedereen hartelijk bedankt voor het kopen van de knieperties en de loten! 

  
Groetjes, 

 
Romy Oelen 
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Oproep van dorpszorggroep Sport 

Hallo Nieuw-Balingers, 

Wij van dorpszorggroep Sport zijn op zoek naar talenten van binnen en buiten het dorp. 

Wij zijn op zoek naar mensen die een sport beoefend hebben en hierin les zouden willen 

geven. 

In het nieuwe jaar gaan we kijken in welke sporten jongeren en volwassenen  

geïnteresseerd zijn. Aan de hand daarvan willen wij een sportcarrousel organiseren. Er 

worden een aantal weken verschillende sporten georganiseerd en iedereen kan hier aan 

deelnemen. Dit kunnen wij alleen organiseren als er mensen zijn die ons hierin willen 

helpen. 

Opgeven kan bij iemand van dorpszorggroep Sport. 

Met vriendelijke groeten, 

Astrid Prins, Joyce Salomons, Jari Hooijer, Evelien Sok, Gert Willems, Richard van den 

Bosse  

________________________________________________________________________ 

Let op! Wandelnieuws 
  
Eerste paasdag 1 april 2018 gaan wij traditiegetrouw weer een paaswandeltocht 
organiseren. We zijn van plan om meerdere routes uit te zetten, waaronder ook een 

leuke familieroute waar je onderweg paaseieren kan zoeken! (En misschien zie je de 
paashaas ook nog wel voorbij komen!) 

 
Aansluitend kan iedereen deelnemen aan een heerlijke gezamenlijke paasbrunch, in het 
Dorpshuis. Het is niet verplicht om deel te 

nemen aan de brunch, alleen wandelen 
mag natuurlijk ook. Ook is het niet 

verplicht om te wandelen, als het u 
gezellig lijkt om alleen te komen brunchen 
is dat ook geen probleem! 

 
Iedereen is van harte welkom. 

 
Meer informatie volgt in het Kontakt van 

februari. 
  

Dorpshuis De Heugte,  
De Wandelgroep 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Nieuwjaarswens van Stichting Zomerfeest 
 
Het Zomerfeest bestuur wenst iedereen alle goeds, 
gezondheid en een gezellig feestjaar toe! 

 
Het Zomerfeest zal gehouden worden van 30 juli tot 
en met zondag 5 augustus 2018! 

 
Noteer het in uw agenda, we gaan er weer een leuk 
programma van maken! 

 



Dorpsblad Kontakt 2018 23 

 

 
  



24 Dorpsblad Kontakt 2018 

 

 
  



Dorpsblad Kontakt 2018 25 

 

Decembermaand op IKC 
meester Siebering 
 

Bericht van groep 7-8 
 
De afgelopen weken stonden bij 

ons op het IKC ook in het teken 
van de verschillende feestdagen. Op dinsdag 5 december werden 

we verwend met een bezoek van de Sint. Al ruim een week voor 
de 5e van de 12e stond er een rare keet op het plein. Dagenlang 
wisten we niet wat hier de bedoeling van was, tot we post kregen 

van de Sint. De bouwpiet heeft een schoorsteen gebouwd in de 
centrale hal zodat de andere pieten de cadeautjes door de 

schoorsteen naar binnen kunnen brengen. In onze groep 7-8 
mochten de leerlingen de cadeautjes voor een klasgenoot 
aanschaffen. Alle leerlingen schreven een prachtig gedicht en 

maakten een super-surprise! 
 

Kerstdiner ouderen onder 1 dak! 
Onze groep 8 heeft ook dit jaar weer enorm goed geholpen bij het 
kerstdiner voor de ouderen uit Nieuw-Balinge. Na een korte 

spoedcursus bedienen konden ze direct aan de slag. 
 

De leerlingen hebben heerlijk meegegeten en genoten van de 
maaltijd. De mannen van de kookploeg hadden weer prima werk 
geleverd. 

 
Verder hebben we deze maand nog 

kerstbakjes gemaakt en hebben we een 
wensboom gemaakt in de hal van de 

school. Alle leerlingen hebben een wens 
op een kerstbal geschreven. De 
donderdag voor de kerstvakantie 

hebben we een aantal wensen 
voorgedragen. Tenslotte hebben we samen met alle leerlingen 

geproost op het nieuwe jaar.  
 

 
 

Namens alle leerlingen en het team van het IKC meester Siebering; 
 

EEN FANTASTISCH 2018 gewenst! 
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Inbraakpreventie in Nieuw-Balinge 
 

Het beloofde een mooie dag te worden, zaterdag 17 
december. Het was weliswaar berekoud die dag, maar de 

regen bleef grotendeels weg. Perfect weer voor de 
kerstmarkt die bij Bi’j Oons gehouden werd. De gehele 

middag en avond hadden de bezoekers de tijd om de diverse 
kraampjes te bezoeken en de sfeer was dan ook 
gemoedelijk. Toen de grootste drukte tegen 20:00 uur 

voorbij was, braken de meeste standhouders hun kraampjes 
af en pakten hun auto’s in. Een typische zaterdagavond 

volgde. Mensen gingen uit eten, bezochten vrienden of 
familie, of dronken nog wat na in het café, zich niet bewust 
zijnde van het leed dat zich in sommige huizen voltrok.  

 
20:30 uur, de eerste berichten verspreiden zich door het dorp. Twee opengebroken huizen 

aan de Kievitstraat, een enorme ravage treffen de bewoners aan. De inhoud van alle 
kasten verspreid door het huis, kostbaarheden zijn verdwenen. Radeloos staan de mensen 

tussen hun bezittingen. Wat nu? De politie bellen! Hulp arriveert gelukkig binnen 15 
minuten, de ergste schrik zakt inmiddels wat af. Maar dan opnieuw een naar bericht! Nog 
twee inbraken aan de Schepersweg, nog meer mensen die radeloos, misschien wel boos 

tussen hun achteloos op de grond gegooide spullen staan. Een vijfde poging aan de 
Haarweg mislukt.  

 
Inbraken, zoals gepleegd op 17 december, zijn helaas niet te voorkomen. Toch kunnen we 
zelf een heleboel doen om de kans op een inbraak te verkleinen! Hieronder een paar 

handige tips. 
 

Tips voor in en om je huis 
• Bel altijd 112 bij een verdachte situatie. 
• Sluit altijd je ramen en doe de deur op slot als je (even) het huis uit gaat. Laat ’s 

avonds een lamp aan, zodat het lijkt alsof iemand thuis is. Dit kan met tijd- of 
schemerschakelaars. 

• Leg kostbare apparatuur (laptop, pc, tablet, mobiel) uit het zicht. 
• Bewaar niet te veel contant geld in huis.  
• Maak afspraken met je buren om op elkaars huis te letten als je voor langere tijd 

weg bent. 
• Heb je struiken rondom je huis? Zorg ervoor dat deze kort zijn, zodat je huis voor 

buren en voorbijgangers goed te zien is. 
 
Beveilig je woning 

• Gebruik goedgekeurde sloten en sluitingen op je ramen, (garage)deuren en 

lichtkoepels. Deze herken je aan het SKG®-logo met sterren. 

• Zorg voor een anti-inbraakstrip bij je voor- en achterdeur. Hierdoor kan er niet 

zomaar een breekijzer of schroevendraaier tussen de deur en het kozijn worden 

gestoken. 

• Maak het makkelijk om te zien wie er voor je deur staat, met glas naast de deur of 

een deurspion. Dit is een klein gaatje in de deur met een lens waar je doorheen kan 

kijken. Er zijn ook digitale deurspionnen, waarbij je op een beeldscherm ziet wie er 

voor de deur staat.  

• Zorg voor goede buitenverlichting. Bijvoorbeeld een lamp met schemerschakelaar of 

bewegingssensor. Denk ook aan de brandgangen achter je huis.  

• Test online je kennis over inbraak leer en hoe jij je eigen huis kunt beveiligen met de 

Veilig Wonen Scan. 
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• Schakel een Politiekeurmerk expert in en haal een PKVW-certificaat Beveiligde 

Woning. Dit bedrijf onderzoekt samen met jou of je woning genoeg beveiligd is. Na 

eventuele aanpassingen krijg je een Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW). 

• Woon je in een huurwoning en wil je je huis beter beveiligen? Neem dan contact op 

met je huurbaas of met de woningcorporatie. 

Nogmaals, inbraken zijn helaas niet te voorkomen. Toch kunnen we met behulp van het 
bovenstaande inbreken een stuk minder aantrekkelijk maken! 

___________________________________________________________ 

 
S.V. Nieuw Balinge organiseert:  

 
Voor het 1e, het 2e, het dames elftal, de 35+ teams & 
wie er verder nog mee wil...  
 

Een weekendje AMELAND! 
 
Datum:  

Vrijdagochtend 29 juni tot en met zondagavond 1 juli 
2018 

 
Kosten:  
Maximaal 160 euro per persoon. 

Dit is inclusief; de accommodatie, vervoer, boot tickets, huur fietsen, activiteiten, eten & 
drinken en parkeer- en benzinekosten. 

 
Opgeven:  
Voor 1 februari bij: 

Hilde Wielink: 06 46822533         
Chris Schutte:  06 55621935 

Wiljo Slomp:  06 34463292 
Richard Kats:  06 52715544 
 

 

 
 

 
 

 
___________________________________________________________ 

 
Nieuwjaarswens van de Heugte 

 
De DB leden en de beheerster Willie, van 
Dorpshuis “De Heugte” wensen iedereen 

voor 2018 een gezond en een gelukkig 

nieuwjaar! 

 
Ook in het nieuwe jaar zullen wij 

proberen zorg te dragen voor tevreden 
bezoekers, heel graag tot ziens! 
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Nieuws van de IJsvereniging 
 
Wilt u gezellig een avond je uit, houdt u van klaverjassen? Kom gezellig 
mee doen en misschien gaat u wel met een leuke vleesprijs naar huis. 
Het inleggeld is € 4,-. per avond. Er wordt gekaart in een rookvrije 

ruimte. Dames zijn ook van harte welkom. 
 

Uitslagen Klaverjasavonden 2017: 

________________________________________________________________________ 

“Cluppie” nieuws 
 

Na een super lekker en geslaagd kerstdiner hebben we in december het jaar weer 
afgesloten met onze traditionele kerst bingo! 
 

2018 
Op 23 januari proosten we op het nieuwe jaar! 
 

27 / 28 februari maken we een dikke dame! 
 

14 maart gaan we de dikke dame schilderen! 
 

24 april Cluppie 
 

? mei Uitje 
 

25 september Cluppie 
 

23 oktober Cluppie 
 

20 november Cluppie 
 

18 december kerstdiner en bingo! 
 

Dames leuke ideeën zijn van harte welkom, er moeten nog een paar datums ingevuld 
worden, maar daar komen we samen wel weer uit! Tot ziens. 
Fijne jaarwisseling allemaal en een Gezond, Gelukkig en Gezellig 2018! 
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WNBC’09 JO15 kampioen! 
 
Op Facebook lazen we het volgende bericht: 

Een geweldige prestatie is geleverd door WNBC'09 JO15. Onder de bezielende leiding van 
Corina Moret (met hulp van de rest van de familie Moret), is JO15 kampioen van de 
najaarscompetitie geworden! Echt een topteam! Jongens en meiden gefeliciteerd! 

 
De redactie sprak met de trotse leidster en hoorde dat er voorafgaand aan de wedstrijd een 

gezamenlijk ontbijt had plaatsgevonden, in het kader van de teambuilding: 
 

 
_____________________________________________________________________________________ 
 

WNBC’09 JO8 kampioen 
 
En er was meer succes voor WNBC’09. Op dezelfde Facebookpagina viel te lezen dat JO8 
ook kampioen van de najaarscompetitie was geworden. 
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Oldtimer motor en bromfiets show 
 

Op zaterdag 3 februari 
2018 wordt in het 

dorpshuis “De Heugte” 
in Nieuw Balinge een 

bijzondere Oldtimer 
Tweewieler Show 
gehouden.  

 
In twee zalen en 

verspreid in de ruimtes 
van het dorpshuis staan 
klassieke motoren en 

bromfietsen opgesteld.  
 

Het gaat om 
exemplaren van voor de 

oorlog t/m de jaren 70.  
 
De motoren en 

bromfietsen zijn het 
trotse bezit van 

particuliere eigenaren en zijn van gebruikte tot in concours staat te bewonderen. De 
meeste worden nog regelmatig bereden en andere komen uit verzamelingen.  
 

De show wordt omlijst met informatiestands, foto exposities, documentatie en motorfilms.  
 

De zaal is open van 10.00 tot 17.00 uur. De entree bedraagt €3,50 p.p. en kinderen tot 12 
jaar hebben gratis toegang. 
 

Er zijn zo’n 50 deelnemers bereid gevonden om hun klassieke motor of brommer ten toon 
te stellen. Dit zijn allen particulieren, de meeste uit de regio, die hun voertuig 

tentoonstellen op deze unieke show. 
 
Deze voertuigen vanaf bouwjaar 1902 tot midden jaren 70 geven een prachtig beeld van 

het historisch erfgoed, dat in veel gevallen nog zeer zorgvuldig wordt gekoesterd en 
bewaard. Wij vinden het belangrijk om deze voertuigen te tonen en daar informatie over te 

geven en om voor één dag het dorpshuis om te bouwen naar een historisch motormuseum. 
  
Voor meer informatie:  

Peter Bos, tel.: 06 33925676 

_____________________________________________________________________________________ 

 
Wilt u adverteren in Kontakt? 

 

Dat kan! 
 

Mail naar redactiekontakt@outlook.com 
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Nieuws van Bi’j Oons 
 
Dag allemaal, 
 

Wat was het ontzettend gezellig op de kerstmarkt! 
De gehele middag en avond struinden de bezoekers 

gemoedelijk de markt af. Diverse kraampjes met 
allerlei waar stonden verspreid over het 
parkeerterrein. Ook de innerlijke mens kwam niks te 

kort! Er was snert te koop, broodjes hamburgers, 
broodjes braadworst, oliebollen, kniepertjes, 

stroopwafels, kaas. Kortom: voor ieder wat wils.  
 
Ook in het theehuis was het gezellig druk. De meeste bezoekers warmden zich op met een 

kopje koffie, thee of chocolademelk en de sfeer was opperbest. De laatste bezoekers 
gingen pas ver na middernacht naar huis.  

 
We willen iedereen dan ook hartelijk danken voor hun bezoek en we hopen iedereen 

volgend jaar ook weer te mogen verwelkomen! 
 
Het menu voor de maand januari: 

 

 

 

 

 

 
 

Lijkt het je leuk om een keer mee te eten op vrijdagavond? Meld je dan de donderdag 
ervoor aan via tel: 06-25390885 en om 18:00 uur staat er een bord klaar! 

 
Vriendelijke groet,  

 
Jan en Aukje 

  

12 januari: Diverse Mexicaanse gerechten  

19 januari: Snert en bonensoep 

26 januari: Meerdere soorten groenten, met 
aardappelen en kip 

2 februari: Lasagne en spaghetti 

9 februari: Hachee met aardappelpuree en rode 
kool 



34 Dorpsblad Kontakt 2018 

 

Activiteitenkalender januari / februari / maart 
 

 
 

 
 

     
 
 

 
 

 
JANUARI 
12 januari  Klaverjassen ijsvereniging 

 
22 januari  Jaarvergadering DEL 

 
23 januari  Cluppie 

 
26 januari  Klaverjassen ijsvereniging 
 

27 januari  Bingo de Heugte 

 
 
FEBRUARI 

3 februari  Oldtimer motor en bromfiets show 
 
9 februari  Klaverjassen ijsvereniging 

 
14 februari  Valentijn de Kinderclub 

 
23 februari  Klaverjassen ijsvereniging 
 

24 februari  Bingo de Heugte 
 

27/28 februari Cluppie 

 
MAART 
9 maart  Klaverjassen ijsvereniging 
 

14 maart  Cluppie 
 

16 maart  Uitvoering VDO 
 
23 maart  Klaverjassen ijsvereniging 

 
24 maart  Uitvoering VDO 

 
31 maart  Bingo de Heugte 
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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 

• Westerbork, B.G. van Weezelplein 10 

  Dinsdag van 8.30 tot 12.00 

 

• Beilen, Raadhuisplein 1 

  Maandag, dinsdag, vrijdag van 8.30 tot 12.00. 

  Woensdag van 8.30 tot 16.00. 

  Donderdag van 8.30 tot 20.00. 

  Tel. (0593) 53 92 22 

 

  E-mail: gemeente@middendrenthe.nl 

  Website: www.middendrenthe.nl 

 

Fysiotherapie 

Praktijk Fysio Ettenheim; Roel Schoemaker 

Dinsdag- en donderdagmiddag praktijk in 

Dorpshuis de Heugte. Alleen op afspraak. 

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

E-mail: info@fysioettenheim.nl 

Weekenddiensten 

Voor het rooster van de weekenddiensten van 

tandarts, apotheker, dierenarts, Icare, Bureau 

Slachtofferhulp en de Stichting Welzijnswerk zie 

bladzijde 2 van de (huis-aan-huis) 

woensdageditie van de Hoogeveense Courant  

 
Preekrooster 2018 

Chr. Geref. Kerk Nieuw-Balinge 

 

● Zondag 14 januari    

9.30 uur Ds. C. Cornet 

14.30 uur Ds. C. Cornet 

● Zondag  21 januari    

9.30 uur Ds. B. de Graaf 

14.30 uur Ds. B. de Graaf 

● Zondag  28 januari    

9.30 uur Ds. C. Cornet 

14.30 uur Ds. C. Cornet 

● Zondag    4 februari    

9.30 uur Ds. H.J.Th. Velema 

14.30 uur Ds. H.J.Th. Velema 

● Zondag  11 februari    

9.30 uur Ds. C. Cornet 

14.30 uur Ds. C. Cornet 

● Zondag  18 februari    

9.30 uur Prof. dr. J.W. Maris 

14.30 uur Prof. dr. J.W. Maris 

 
Wijzigingen voorbehouden. In de ochtend is er 

oppas voor de kleinsten in het jeugdgebouw ‘Het 

Anker’. 

 
 

Preekrooster 2018 

Ned. Hervormde Kerk Nieuw-Balinge 

 
Het preekrooster is bij de redactie niet 

bekend. 

 

 
Wijzigingen voorbehouden. In de ochtend is er 

oppas voor de kleinsten in de consistorie bij de 

kerk. 

 

Gym 55+ers in Dorpshuis de Heugte 

 

Dinsdag van 9.15 uur tot 10.00 uur, 

Loop gerust eens binnen! 

Koersbal in Dorpshuis de Heugte 

 

Woensdag van 9.30 uur tot 11.30 uur. 

Nieuwe leden zijn welkom! 
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Ophaalschema containers       

 

03-01  GROEN    17-01  GROEN   06-02  GRIJS 

09-01  GRIJS      24-01  ORANJE  07-02 ORANJE 

10-01  ORANJE   31-01  GROEN   14-02 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 op 14 maart, 16 mei, 11 juli, 12 

september, 14 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, Hoogeveen 

Postbus 107, 9400 AC Assen 

Geopend: ma t/m za 9.00 – 17.00 uur 

vrijdagavond tot 21.00 uur. 

 

Bureau Beilen 

Ettenstraat 9, Beilen 

Postbus 107, 9400 AC Assen 

Geopend: ma t/m vrij 9.00 – 17.00 uur 

 

Telefoonnummer: 0900 88 44 

Alarmnummer: 112 

Meld Misdaad Anoniem: 0800 70 00 

 

Voor aangifte via internet, contact met 

wijkagent etc.: www.politie.nl  

 

Belangrijke telefoonnummers 

Ziekenhuis Hoogeveen (0528) 28 62 22 

Diaconessenhuis Meppel (0522) 23 33 33 

Ziekenhuis Emmen  (0591) 69 19 11 

Ziekenhuis Assen  (0592) 32 55 55 

UMCG Groningen  (0503) 61 61 61 

Isala klinieken Zwolle (0384) 24 50 00  

Martini Ziekenh. Groningen (0505) 24 52 45

  

 

Zorginstellingen: 

Derkshoes Westerbork (0593) 33 33 66 

Altingerhof Beilen  (0593) 53 53 00 

Weidesteyn Hoogeveen (0528) 28 61 11 

WZC Beatrix Holl.veld (0528) 34 82 48 

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

De Westerkim Hoogeveen (0528) 26 40 38            

WZC Olden Kinholt Hgv (0528) 26 32 88 

 

Trombosedienst 

Iedere dinsdagmorgen in Dorpshuis de Heugte. 

 

Aanvang om 10.15 uur, tot de laatste cliënt 

geweest is. 

 

AED-kastjes 

Wanneer u een AED-kastje nodig heeft, belt u 

112. De meldkamer roept dan mensen uit Nieuw-

Balinge op die bevoegd zijn om de AED te 

bedienen.  

Uitvaartvereniging Nieuweroord e.o. 

• Uitvaartnummer:  (06) 54 37 71 80  

   (24 uur per dag bereikbaar)  

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

 

• Uitvaartverzorg(st)er:  

  mevr. E. Otten / dhr. P. van Slochteren 

 

• Penningmeester/Ledenadministratie:  

   dhr. H. Mulderij, Molenweg 30, 7936 PB 

   Tiendeveen. Tel. (0528) 76 40 00 

 

• Voor vragen of doorgeven van wijzigingen: 

    info@uitvaartvereniging-nieuweroord.nl 

 

• Informatie over de vereniging: 

   www.uitvaartvereniging-nieuweroord.nl 

Draagt Elkanders Lasten (DEL) 

Wilt u bij een overlijden, of indien u zich wilt 

aanmelden als nieuw lid (inwonende kinderen 

vanaf 21 jaar), contact opnemen met: 

 

Peter Kroezen 

Meeuwenweg 5 

Nieuw-Balinge  

Tel. (06) 52 40 79 66 

E-mail: peter.kroezen@crewson.nl 

______________________________________ 

Buurtpreventie App 

 

Wilt u lid worden van de buurtpreventie 

WhatsApp groep? Neem contact op met Martin 

Wind: 06-30939420 

 

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

 

Haarweg 27 – Tel. (0528) 32 13 55  

e-mail: info.sieberingschool@obomd.nl  

 

Schoolfonds 

Het Schoolfonds van de meester Sieberingschool in 

Nieuw-Balinge, is opgericht op 6 september 1979. 

De leden van het schoolfonds zijn mensen die de 

meester Sieberingschool een warm hart toedragen 

en daarom jaarlijks een financiële bijdrage geven 

die ten goede komt aan de leerlingen. In 

september/oktober wordt de jaarlijkse 

ledenbijdrage opgehaald. Bent u geen lid en wilt u 

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

van de bestuursleden of bij de vertegenwoordiger 

van het schoolteam. 

 

Bestuursleden: 

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

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

Secr.  

Lid Manuela Mulderij Tel. (0528) 22 12 51 

Lid José Post  Tel. (0528) 32 13 54 

Lid Mariska Brookman Tel. (06) 13 74 87 43 

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

Vertegenwoordiger van het schoolteam: 

Tel. (0528) 32 13 55 

 

(Peuter)opvang bij Kindcentrum 

Siebering (0-12 jaar) 

 

*Voor opvang voor uw kinderen of 

voorbereiding op school. 

*Maandag-, woensdag- en vrijdagmorgen, 

8:30-11:30; peutergroep van 2 tot 4 jaar; 

voorbereiding op de basisschool.  

*In het schoolgebouw waardoor de kinderen 

gewend raken aan de omgeving. Ook 

worden er gezamenlijke activiteiten met de 

school gedaan.  

*We bieden ook: (verlengde) kinderopvang, 

(alle dagen van 07:00 uur tot 18:00 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 

en werken we op de opvang uurtjes ook met 

het programma Uk en Puk. 

  

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. 

S.V. Nieuw-Balinge 

 

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

de vereniging, alle jeugd- en seniorenteams, 

wedstrijdinformatie, foto’s en andere activiteiten 

binnen onze vereniging. Ook kunt u hier lezen hoe 

u lid kunt worden of contact met ons kunt 

opnemen. Telefoonnummer kantine: 0528 321241. 

 

 Jeugd- en tienersoos 

 

 Vrijdag; Jeugdsoos, vanaf 16 jaar en ouder. 

• Vanaf 21.00 tot 24.00 

 

  Zaterdag; Tienersoos, vanaf basisschool tot 

  16 jaar. 

• Vanaf 20.00 tot 23.00 

  Er wordt géén alcohol geschonken! 

 

Openingstijden dorpshuis de Heugte 

 

Maandag   09.00 – 12.00 uur 

Dinsdag   09.00 – 12.00 uur 

Woensdag   09.00 – 12.00 uur 

Vrijdag   16.30 – 20.00 uur 

Keuken   16.30 – 19.00 uur 

Zaterdag   22.30 – 01.30 uur 

Keuken Bingo  20.30 – 23.30 uur 

Zondag   17.00 – 21.00 uur 

Keuken   17.00 – 19.30 uur 

 

Snacks kunnen op vrijdag en zondag ook telefonisch 

besteld worden: (0528) 32 13 00. 

 

Verder is het dorpshuis op alle dagen geopend op 

afspraak, voor diverse activiteiten. 

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 Sallomons (wedstrijdsecretaris) 

Harry Hurink (penningmeester) 

Netty Jager (ledenadministratie) 

Miranda Schutte (scheidsrechtercoördinator) 

Lo Dijkstra (leden) 

 

Website: www.svnieuw-balinge.nl 
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GJVV 

Bestuur: 

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

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

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

Lid Heidi Koekoek Tel. (0528) 32 10 24 

Lid      Mariska Schonewille   

 

MAANDAG; Volleybal 

Dames recreanten 3           19.00 – 20.00 

DINSDAG; Volleybal 

Herenvolleybal (16+)          20.30 – 21.30 

WOENSDAG; Volleybal 

Dames Recreanten 1  19.30 – 20.30  

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. 

 

-U kunt ons bellen van maandag tot en met 

donderdag van 08.30 – 17.00 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:  

Op maandag tot en met donderdag van 

08.30 – 12.00 uur: 

 

*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, donderdag en vrijdag geopend van 8.30 

tot 18.00. Tussen 12.00 en 13.00 gesloten. 

Zaterdag geopend van 8.00 tot 13.00.  

 

Elke 1e dinsdag van de maand knippen zonder 

afspraak tussen 18.00 en 19.30! 

 

Plaatselijk Belang ‘de Vooruitgang’ 

Het bestuur vergadert maandelijks en 1 keer 

per jaar wordt een ledenvergadering 

gehouden, waarin verslag wordt gedaan van 

de activiteiten van het afgelopen jaar. 

 

Vindt u dat het belang van uw dorp, ook uw 

belang is, word dan lid. De contributie 

bedraagt slechts €7,- per jaar. U kunt zich 

opgeven bij de secretaris, via 

secretaris.pb@nieuwbalinge.eu. 
 

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 16.00 uur 

 

Studio Tyara  

Praktijk voor therapie, massage en 

schoonheidsverzorging. 
Netty Jager. Tel. (0528) 32 17 17 

 

Maandag: overdag en ‘s avonds 

Dinsdag: overdag en ‘s avonds 

Woensdag: overdag 

Donderdag: overdag 

Vrijdag: overdag 

Behandeling op afspraak.  

 

Volkstuinvereniging Nieuw Balinge 

Tuinhuur: €10,- per jaar voor 100m2 beste grond.  

 

Info bij de secretaris: Gert Jan Prins. Tel.: 321174.  

 

Nieuwe leden zijn altijd welkom! 

 

Anne Hekker; IJzer en metalen 

IJzer en metalen, Anne Hekker komt het 

halen! Het kan ook gebracht worden. 

Melkbussen, accu’s, fietsen, kabel, 

aanhangwagens enz. 

 

Haarweg 91, Nieuw-Balinge.  

Tel. (0528) 32 13 84 

Website Nieuw-Balinge 

www.nieuwbalinge.eu 

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

Laat het de redactie weten! 
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