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: redactiekontakt@outlook.com
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: Familie Jager
(0528) 78 50 54
: 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.
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In deze editie van Kontakt leest u
onder andere:

3 nieuwe redactieleden stellen
zich voor!
Nieuws van de ijsvereniging.
Een flink aantal puzzels om het
nieuwe jaar goed mee te
beginnen!
Diverse activiteitenoverzichten
voor 2020.
Een verslag van de activiteiten in
het kader van de Culturele
Fakkelestafette.
Nieuws van Natuurmonumenten.
Een interview in het Drents met
de mannenkookploeg!
Een verslag van de kerstmarkt bij
Bi’j Oons.
Een heus Nieuw-Balings logo spel.
Twee huisdieren van de maand.
Een goed gevulde
felicitatiepagina!

En… nog veel meer,
veel leesplezier!
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Raadselspel
De prijsvraag voor de maand december luidde als volgt:
Welk woord zoeken wij?

Het antwoord is KERSTDINER.
We hadden 9 goede inzenders. De winnaar van deze maand is: Geertje Strijker.
Geertje, van harte gefeliciteerd!
De prijs komt jouw kant op.
Het raadsel van de maand januari is als volgt:

Welk dier verschuilt zich in dit plaatje?

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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Nieuwe redactieleden stellen zich voor
Met ingang van het nieuwe jaar is de redactie van Kontakt flink
uitgebreid. Mellanie heeft aangegeven te willen stoppen met haar
redactiewerkzaamheden en de zoektocht naar opvolging leverde
maar liefst 3 nieuwe redactieleden op! De komende maanden zullen
zij meer en meer op de voorgrond treden en zal Mellanie haar
werkzaamheden afbouwen, om uiteindelijk in de zomer volledig te
stoppen. Hieronder stellen de nieuwe redactieleden zich aan jullie
voor:
Mijn naam is Chantal van Aalderen (30). In oktober 2008 ben ik vanuit Hoogeveen naar
Nieuw-Balinge verhuisd om samen aan de Haarweg te gaan wonen met Bart van Aalderen.
Ja ja 11 jaar geleden alweer. In het begin was dit wel erg wennen. Iedereen zei hier hallo,
hoi en moi tegen elkaar, dat kende ik niet vanuit Hoogeveen. Of dan ben je aan het
koken… oeps zout vergeten (winkels verder weg) en nu? Gelukkig hadden we erg lieve
buren (Fam. Koekoek en Fam. Kreeft). Inmiddels zijn we getrouwd, hebben we een dochter
Britt (4) en wonen we in een koophuis aan de Verlengde Middenraai.
In oktober kreeg ik de vraag of ik onderdeel uit wou maken van het Kontakt als redactielid.
Ik hoefde hier niet lang over na te denken, want ik liep al een tijdje met de gedachte om
nog wat meer betrokken te zijn bij het dorp. Redactielid van het Kontakt is dan natuurlijk
de uitgelezen kans. Ik hoop dat ik dit lang met veel plezier kan gaan doen, samen met de
rest van de redactieleden.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Hoi iedereen!
Vanaf vorige maand mag ik mij redactielid van het Kontakt noemen. Via deze weg stel ik
me dan ook graag even aan u voor. Mijn naam is Linda Kroezen en ik ben 29 jaar.
Inmiddels is het 5 jaar geleden dat ik naar Nieuw-Balinge ben verhuisd om hier samen te
gaan wonen met Stefan. Eind 2018 zijn we getrouwd en in januari 2019 is ons zoontje Sem
geboren. Ik ben werkzaam in het basisonderwijs (groep 6/7) en daarnaast speel ik graag
handbal.
In oktober ben ik door Karin benaderd of ik wellicht in de redactie van het Kontakt zou
willen. Het leek én lijkt me heel leuk om op deze manier betrokken te zijn bij het dorp en
hier mijn steentje aan bij te mogen dragen. Ik hoop op nog vele, goed gevulde edities van
het Kontakt!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Ik ben Lisanne de Buck en woon nu bijna 5 jaar in Nieuw-Balinge aan de Breistroekenweg.
Hier woon ik samen met mijn man Jurjan en vorig jaar is onze dochter Nora geboren.
Ik kom oorspronkelijk uit Hardenberg, hier ben ik ook nog steeds werkzaam. Ik werk daar
in het ziekenhuis op de afdeling IC/CCU. In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te wandelen
met onze hond, te winkelen en te koken.
Op de vraag of ik in de redactie van het Kontakt wou heb ik ja gezegd omdat het mij leuk
lijkt om op deze manier meer betrokken te raken bij het dorp en een bijdrage te kunnen
leveren. Ik heb er veel zin in en hoop dat we elke maand een goed gevuld Kontakt kunnen
afleveren.
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Kerstmarkt bij Bi’j Oons

Ondanks het weer was het toch een leuke, geslaagde en gezellige middag/avond.
Voor een ieder wat wils,
met de verkoop van:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Paling
Snert
Knieperties
Zelf gemaakte cake
Oliebollen
Broodjes hamburger
Verschillende kerstbakjes
Raad het aantal kerstballen
Kleding, kaas en stroopwafels
voor het goede
doel
Zelf gemaakte houten decoratie
en speelgoed

De standhouders werden goed
verzorgd door de familie Slomp
en voorzien van een hapje en een
drankje.
En niet te vergeten:
De uitslag van de windlichtjes
versieren door de kinderen van
de mr. Sieberingschool.
De winnaars hebben inmiddels hun prijs
in ontvangst genomen
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Kinderyoga
Kinderyoga is leuk en
de laatste les is 11
december, ik vind het
zoooo jammer en
hoop dat er een
volgende keer meer
kinderen komen.
Het is echt leuk.
Cisca heeft gevraagd
een ontspanning
verhaal te maken, dat
vond ik leuk.
Ik hoop dat je het
verhaal leuk vindt.
Kaylee Dijkstra

_____________________________________________________________________________________
Muziek voor volwassenen
Een bijzonder initiatief van de Chr. Muziekvereniging
Irene uit Nieuweroord.
De Chr. Muziekvereniging Irene gaat komend voorjaar van start met:
Muziek voor volwassenen… Wij zijn op zoek naar jouw talent!
Bedoeld voor hen die altijd al eens iets met muziek wilden doen of al eerder iets met
muziek hebben gedaan en het weer willen oppakken of voor wie het bespelen van een
(blaas) – instrument of slagwerk gewoon een keer leuk lijkt.
De zoektocht zal vanaf 1 februari gaan draaien. Gedurende tien zaterdagochtenden van
9.30 tot 11.00 kunnen de deelnemers onder leiding van Gert van Veldhuizen in dorpshuis
De Vuurkorf te Nieuweroord ontdekken of het bespelen van een muziekinstrument iets voor
hen is. Ervaring is niet nodig en een muziekinstrument kan geleend worden van Irene.
Het project wordt afgesloten met een gezamenlijk concert op zaterdagmiddag 4 april 2020,
in het dorpshuis “De Vuurkorf” te Nieuweroord.
De kosten voor dit project zijn 50 euro, inclusief het instrument.
Opgeven en informatie aanvragen kan via de mail, info@irenenieuweroord.nl graag voor 6
januari of bellen of appen met Angerieke 06–23347472 of Henriette 06–12372497.
Mocht je wel belangstelling hebben, maar je kunt niet op zaterdag, bel of mail dan ook
even. We gaan dan samen zoeken naar mogelijkheden.
Laat ons, maar vooral jezelf versteld doen staan van je muzikale talent!
Dorpsblad Kontakt 2020
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Een interview met de mannenkookploeg

Een kookcursus veur mannen is vandaag de dag niet zo biezunder. Dat was het
dartien jaor eleden wel veur een groepie mannen uut Nei-Baoling. Zonder ok mar
zölfs een beetie kookervaring toogden ze tien weken lang naor het Drenthe
College in ’t Hogeveine en zetten daor heur eerste veurzichtige stappies in de
culinaire wereld. Niet dat ze daorna direct een Michelinster kregen, mar heur
kookprestaties völlen in Drenthe wel op. Het gevolg was dat ze niet allent in NeiBaoling graag geziene kookgasten waren, mar ok de gemeente Midden-Drenthe
en de Provincie kunden heur lekkernijen wel warderen. Toen RTV Drenthe de
mannen in ‘t vizier kreeg, kun zölfs heel Drenthe mit heur kennismaken.
Veur dit gesprek schoeft zes leden van de mannenkookgroep umme de taofel in Dorpshuus
De Heugte in Nei-Baoling. Geert Post, Evert Sok, Aaldert Kroezen, Albert Wielink, Henk
Dijkhuis en Wolter Ravenhorst, intussen zeuventigers, vertelt graag over heur kookhobby.
Over het jaor dat ze naor de cursus in ’t Hogeveine gungen bint ze het niet iens, zoas dat
vaker giet mit herinnerings, mar zeker is dat ze tien weken lang elke dinsdagmiddag van
iene tot half vieve naor het Drenthe College reden um van Henk Slender en Berend Heringa
de fijne kneepies van het koken in de vingers te kriegen.‘ Het was wel ofspraak dat alles
wat wij kookten ok opeten mus worden,’ vertelt Wolter Ravenhorst. ‘Nou, dat was niet zo’n
probleem heur, want het smaakte meestal prima. De leste keren meuken wij zölfs wat
meer, dan kunden ze in huus ok van oonze kookkuunsten genieten, haha.’
Ze meuken mit veul plezier de tien weken vol. Albert Wielink: ‘Toen wij begunden kunden
wij allemaole echt niks. Water koken gung nog net an. Mar dit völ direct geweldig in de
smaak. Later deden wij nog een tweede cursus, die was in Assen en die kregen ze niet vol.
Of wij mit wolden doen? Nou, dat wolden wij wel graag. Kunden we nog meer kokkerellen.’
Dat der in Nei-Baoling een mannenkookgroep was wus iederiene al gauw. Meinsen hadden
der aordigheid an. En naodat ze argens een keer de ‘eterije’ verzorgd hadden,
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kwamen der vanzölf meer anvraogen. Eerst in ’t dorp zölf, mar al gauw wordden ze
uuteneudigd deur de gemeente Midden-Drenthe en de Provincie um veur bijienkomsten
de happies te verzorgen. ‘We wordden bijveurbeeld ok betrökken bij een project veur
laaggeletterden waor wij deur Eric van Oosterhout, die nou burgemeester van Emmen is, in
het zunnegie ezet wordden. Dit hadden wij natuurlijk allemaole nooit verwacht toen wij
dermit begunden,’ bekent Evert Sok.
Heel Drenthe kreeg de Nei-Baolinger sterrenkoks op het netvlies toen ze een paar jaor in
de zomermaonden te gast waren in het populaire radioprogramma Hemmeltied bij
RTV Drenthe. Geert Post en Albert Wielink scheuven an de prissentatietaofel an en
vertelden over de recepten. Geert:
‘Wij namen ok wel happies mit naor
de studio um
te laoten pruven. Wij vunden het
hartstikke leuk um te doen en kregen
ok veul positieve reacties.’ Albert
Wielink vult an: ‘Ik bin ok nog, ik
deink een jaor lang, elke weke in het
programma Anouk in de middag ewest
mit een recept. Vertellen hoe aj wat
maken mut, is wel heel aans as het
zölf doen, dat wel. En ja heur, daor
zaten ok wel ies echt Drentse
gerechten bij.’
In eigen dorp was de hulp van de
mannenkookgroep regelmatig meer as
welkom. Een hoogtepunt is ieder jaor
het kerstdiner in het dorpshuus. ‘En
dat verzorge wij nog steeds,’ vertelt
Henk Dijkhuis, die jaoren eleden al ies
een kookcursus in Amsterdam volgde,'
en daor make wij altied veul wark van.
Het bint echt niet de gemakkelijkste
gerechten die de gasten kriegt, heur.
En wij wilt ok dat het der mooi uutzet. Wij bespreekt eerst wat wij wilt maken en begunt
een dag veur het diner al mit de veurbereidings in de keuken van het dorpshuus. Elk jaor
schoeft zestig tot tachtig oldern uut het dorp an. Het leuke is dat leerlingen van de twei
hoogste groepen van de Meester Sieberingschoele de bediening
doet.’
Het is dizze morgen gezellig bij de mannen in De Heugte. Ze hebt verhalen zat. Tussen
alle hoogtepunten zaten natuurlijk ok dikke blunders en mislukkings, mar die belaandden
gelukkig niet op het bord. De keer dat het deksel van het krudenpottie völ en het eten niet
meer um te ‘vreten’ was en alles vanneis mus, of de keer dat iederiene nog mus wennen
an de ‘bite’ van geroerbakte gruunte. Het bliekt incidenten in een ondertussen rieke
kookgeschiedenis waorin, volgens Aaldert Kroezen, toch wel de gezelligheid het
belangriekste was: ‘Want wat hebbe wij mit mekaar een plezier ehad. En al koke wij nou
as groep allent nog mar veur het kerstdiner en of en toe veur een grote gelegenheid, in
huus stao wij allemaole zowat elke dag wel achter het fornuus.’

_____________________________________________________________________________________
Bovenstaand interview is afkomstig uit het superleuke blad Zinnig van Huus van de Taol,
waar je voor €19,50 een abonnement op kunt nemen. Jaarlijks krijg je 6 edities. En
bovendien hou je het Drents in de benen!
Dorpsblad Kontakt 2020
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Column
DE PARADIJZEN VAN JEROEN
Hebben jullie ook zo genoten van de documentaires van Jeroen Krabbé over Vincent van
Gogh, Picasso en “Krabbé zoekt Gauguin” op televisie? Voor de laatste reisde hij naar de
tropische eilanden Tahiti, Hiva Oa en Martinique. Met als resultaat twaalf schitterende, van
kleur gloeiende schilderijen, te zien in Museum de Fundatie in Zwolle. Ik hoop maar, dat
deze Kontakt nog op tijd verschijnt, want de tentoonstelling, genaamd GEDROOMDE
PARADIJZEN, is nog te zien tot en met vijf januari. En ik gun het iedereen om te genieten
van wat ik deze geweldige “happening” zou willen noemen. Ik wilde het heel graag zien,
want Jeroen is één van mijn favorieten, maar was erg moe. Gelukkig nam mijn wederhelft
het heft in handen, stopte mij in de auto, regelde een rolstoel voor de gelegenheid, zodat
ik alles goed en rustig kon bekijken en dat was me toch een cadeau! Twaalf enorme
schilderijen in één zaal, je wordt ondergedompeld in de zinderende kleuren, de prachtige
zeeën, met een diepte er in en een blauw zoals ik het nog nooit gezien had. Nu kenden we
al het één en ander van zijn fantastische tentoonstelling “Het late licht”, dat hij helemaal
heeft geschilderd in en rond zijn woonplaats Dalfsen, in 2017, en wat toen ook te zien was
in de Fundatie. Gewoon in Nederland dus, maar met een licht en een uitstraling waar je, ik
althans, verslaafd aan wordt. Toch werden we nu bij de Paradijzen overspoeld door een
ongelofelijk, intens tropisch licht. Hij volgt de door hem zeer bewonderde schilder Paul
Gauguin, die in het kleine eiland Hiva Oa in de Stille Zuidzee zijn persoonlijke paradijs had
gevonden, en wordt zo geïnspireerd door diens schitterende schilderijen, dat hij zichzelf
overtrof toen hij daar begon te schilderen. Het is jammer dat ik het jullie niet kan laten
zien, alleen erover kan vertellen. Wat een schoonheid.
Het was geweldig om onder de kerstboom
twee catalogi te vinden, één voor hem en
één voor mij. Natuurlijk zijn de reproducties
niet zo wonderbaarlijk als de schilderingen
zelf, maar je waant je toch terug in die
stralende zindering van kleuren. ”Het late
licht” voor hem, ”de gedroomde paradijzen”
voor mij.
Zo, ik kon het niet laten, ik MOEST er over
vertellen. Wat een kunstenaar hebben wij
aan Jeroen Krabbé in Nederland! Om
apetrots op te wezen. En de man is ook nog
een begiftigd acteur (weet je nog, “Lost
luggage”?) en regisseur.
Een heel goed Nieuwjaar en veel moois
toegewenst door
Alexandra van ’t Veer
________________________________________________________________________

Van de redactie van Kontakt: Een fantastisch 2020 gewenst!
Elk eind is een begin
Dat komt prima van pas
Neem je voor wat je wil
En laat achter wat was…

10
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De geschiedenis van mijn
De Romeinen gaven hun straten aan met de termen Cardo en Decimanus. Alle straten die
van noord naar zuid liepen werden een cardo genoemd. Een decimanus was een van oost
naar west lopende straat. Bij hoofdwegen werd daaraan de bepaling ‘maximus’
toegevoegd. In de middeleeuwen was men minder geordend. Straten en pleinen werden
vaak genoemd naar het werk dat daar het meeste werd uitgevoerd, of waren gewoon een
beschrijving van een belangrijk gebouw dat er in de buurt stond, of van belangrijke
mensen die er woonden. Vanaf de twaalfde eeuw hield men steeds vaker vast aan een
vaste straatnaam. Omdat deze echter nooit officieel werden vastgelegd, kwam het voor dat
er per straat meerdere namen in omloop waren.
Pas in de negentiende eeuw werd in Nederland een systeem van straatnamen
en huisnummers ingevoerd. Toen werden ook straatnaambordjes aan de gevels bevestigd.
Vaak werden in de volksmond ontstane namen van straten toen de officiële naam.
Voorbeelden zijn:
• De functie van de straat: Veemarkt, Hoofdweg
• De ligging: Poortstraat, Achterstraat
• Een gebouw dat er staat: Kerkplein, Schoolstraat, Molenweg
• De nabijgelegen plaats waarheen de weg leidt: Zwolseweg, Hoogeveenseweg, enz.
• De (voormalige) beheerder van de weg: Rijksweg, Provincialeweg.
In de tweede helft van de negentiende eeuw kwam het vernoemen van personen met een
bepaalde staat van dienst in zwang. Toen na 1900 hele nieuwe wijken tegelijk werden
gebouwd, bedacht men bepaalde thema's per wijk, zoals de Vogelwijk in vele steden of
de Kruidenbuurt, enz.
Ook moesten er door steeds grotere stadsuitbreidingen, steeds meer nieuwe straatnamen
vastgelegd worden. Veel van deze nieuwe wijken kregen daarbij een thema. Zo werden
straten vaak genoemd naar beroemde schilders uit de Gouden Eeuw, of allerlei soorten
bomen. Aan veel wijken is aan de straatnamen goed te zien wanneer ze gebouwd werden.
Veel Nederlandse steden hebben bijvoorbeeld een Transvaalbuurt of een Indische buurt.
Straatnamen in deze buurt herinneren aan het Nederlandse koloniale verleden.
Persoonsnamen
Dat sommige sporters tijdens hun leven een straatnaam naar hen vernoemd hebben
gekregen, is eigenlijk best bijzonder. Als een straat naar een persoon genoemd wordt, kiest
men bij voorkeur voor een overledene. Ook hebben veel gemeenten een periode van 5 tot
25 jaar ingesteld waarin gewacht moet worden, voordat een persoon op een
straatnaambord mag worden vermeld. Dit om ‘besmetting’ te voorkomen. Een voorbeeld
hiervan was de Stalinlaan in Amsterdam, die al gauw omgedoopt werd in Vrijheidslaan.
Uitzonderingen worden officieel alleen gemaakt voor leden van het Koninklijk Huis, maar er
zijn meer straten vernoemd naar nog levende personen. Een voorbeeld is de Anton
Geesinkstraat in Utrecht, die werd vernoemd naar de - toen nog niet overleden -judoka.
De gemeentewet
In Nederland werden straatnamen pas officieel opgeschreven nadat dit in 1851 in de
Gemeentewet als verplichting werd opgenomen. Daarbij werden vaak gewoon de
straatnamen overgenomen die in de volksmond bekend waren. Tegelijkertijd werd wel een
adviescommissie opgesteld, die moest meehelpen met het bedenken van eventuele nieuwe
straatnamen. De belangrijkste reden waarom de straatnamen vastgelegd werden, was
omdat het in het land steeds drukker werd. Hulpdiensten zoals politie en brandweer, maar
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ook postbodes moesten steeds meer werk doen om het juiste adres te vinden. In hetzelfde
jaar moesten straten daarom ook voorzien worden van straatnaambordjes.
Hoe was dat in Nieuw-Balinge
In de gemeente Westerbork (na de gemeentelijke herindeling werd het Gemeente MiddenDrenthe) werden vroeger de dorpen aangeduid met een letter. Nieuweroord was bekend
onder de ‘O’, Mantinge had ‘K’ en Nieuw-Balinge had de ‘L’. Kortom, straatnamen waren er
toen nog niet. Een ‘straatnaam’ bestond toen alleen maar uit een letter van je dorp en
iedere woning was voorzien van een eigen nummer. Om een paar willekeurige voorbeelden
te noemen: wat nu Meeuwenweg 19 is, had toen L 100 als adres, Meeuwenweg 21 L 101,
Koolveen 2 had L 90 en Verlengde Middenraai 70 had L 62, enz. Zo had destijds elke
woning een eigen nummer met in ons geval de ‘L’ waaronder Nieuw-Balinge te boek stond.
Toen er nog geen straatnamen bestonden, gaven bewoners zelf namen aan plaatsen of
wegen, die o.a. vernoemd werden naar de mensen die woonachtig waren op of nabij, of
eigenaar waren van, die plek. Dat gold niet alleen in heel Nederland, ook in kleinere
dorpjes als o.a. Nieuw-Balinge werd dat gedaan.
Voorbeelden van hier zijn;
• Nabij het gebied, dat we nu kennen als ijsbaan, woonde Geert Span met vrouw en
kinderen en werd daarom vroeger ‘de Plekke van Geert Span’ genoemd.
• Aan de andere kant van de Mantingerweg, (tegenover de ijsbaan, waar nu een
ooievaarsnest staat) woonde Trui Wemmenhove, dat was destijds in de volksmond
‘Trui-zien-Plekke’.
• Het bosje (de singel richting de plaggenhut), wat opgeschoond en onderhouden werd
door Jan Zomer, werd ‘Jan-Zomer-zien-bossie’. (De huidige wandelroute die er langs
loopt is om diezelfde reden ‘Jan-Zomer-Route’ genoemd)
• De ‘Meuleplekke’ is de waterplas ten oosten van de Hullenzandweg, waar ooit een
(water)molen heeft gestaan.
• Ten westen van dezelfde straat / plas had je grond en een waterplasje waar Jan
Loman eigenaar van was en dit zodoende bekend stond onder de naam Jan-Lomanzien plekke. (Kinderen schaatsten ’s winters vaak op ‘Jan-Loman-zien-plekke’). Jan
Loman zelf woonde aan de Verlengde Middenraai (nu huis nr 103A). Naast Jan’s
woning liep een pad, vanaf de Verlengde Middenraai naar achteren, richting het
westen. U begrijpt het al, dit pad was bij elke dorpsbewoner bekend onder de naam
‘Jan-Loman-zien-padtie’.
• Het gedeelte van de Verlengde Middenraai, vanaf de sluis richting Witteveen,
werd/wordt hier in Nieuw-Balinge ‘De Boksloot’ genoemd. Deze naam is afgeleid van
de mensen die vroeger door de Verlengde Middenraai spullen vervoerden met hun
‘bok’ (bok = een soort vaartuig). Nog steeds noemen veel inwoners van NieuwBalinge, dit deel ‘De Boksloot’.
• Voordat Nieuw-Balinge bestond, stonden op de plaats nabij het huidige
munitiedepot, een achttal plaggenhutten wat in de volksmond ’het Plaggendorp’
werd genoemd. Een replica van een plaggenhut is te zien op dezelfde locatie.
Het zal ongeveer eind jaren vijftig, begin jaren zestig zijn geweest dat in ons dorp
straatnamen werden ingevoerd. Hieronder, op alfabetische volgorde, de straatnamen
van Nieuw-Balinge, en de uitleg hiervan:
-
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Boekweitstraat: Herinnert aan de boekweitbrandcultuur die bedreven werd vanuit
de Marken in de Broekstreek.
‘De Breistroeken’ en de Breistroekenweg; De naam zou slaan op de struikheide
(stroek) die ter plekke groeide op waar nu de Wolvenhaar is. Deze struikheide werd
verbrand ten behoeve van de brij (de boekweit). Wellicht was het dan Brijstroeken
geweest. Een tweede uitleg kan zijn dat de scheper op deze helling, achter de
struiken zat te breien. Maar op een oude kaart van 1825 is, achterop het
Mantingerzand, een meertje te zien die toen al de naam Breystruiksmeer had…
Dorpsblad Kontakt 2020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Haarweg: De Haar betekent: hoge, schrale scherpe zandrug.
Hullenzandweg: ‘Hul’ (de Hullen) betekend: Laag, drassig, week, maar ook evenals
hil, op hoogte en heuvel. Vandaar krijg je het Hullenzand, waar deze straat weer
naar vernoemd is.
Kievitstraat en ook Lijsterstraat: deze straatnamen verwijzen naar het gevederte in
het veld.
Koekoeksdijkje: de grond aan de zuidzijde van de straat was vroeger eigendom van
dhr. Klaas Koekoek, waar deze straatnaam van afgeleid is. (dhr. Koekoek woonde
destijds aan de Verlengde Middenraai 67).
Koolveen: is afgeleid van het betreffende zwarte veen aldaar.
Mantingerweg: de menweg die door het Mantingerveld liep naar Nw-Balinge, werd
vroeger gebruikt voor o.a. het afvoeren van turf. Vanaf deze plaats waar de turf
werd afgegraven heeft men de straat verhard richting Nw-Balinge en dankt zijn
naam daaraan.
Meeuwenweg: tussen de Hoogeveenseweg en de Meeuwenweg ligt ook Meeuwenplas
die, evenals de straat, de naam dankt aan de uitleg als bij Kievitstraat en
Lijsterstraat.
Robertusweg: de heer Robertus was eigenaar van de aldaar liggende gronden.
Sarrasinstraat (nog niet aangelegd): Sarrasin is Frans voor boekweit en komt voort
uit de Napoleontische tijd. Op kaarten uit het jaar 1811 van het gebied waar NieuwBalinge ligt, staat de naam ‘Sarrasin’ als gebied waar de boekweitbrandcultuur werd
bedreven. Boekweitstraat en Sarrasinstraat lopen parallel; twee verschillende
namen, die voor hetzelfde staan.
Schepersweg: vroeger was de schaapherder Klaas Kleine kostganger bij Woltertje
Post-Stoffers (Breistroekenweg 5). Daar is deze straatnaam aan verbonden.
(Schaapherder = scheper)
Verlengde Middenraai: Raai = rooi = rooiende op of langs bepaalde punten (rechte
lijn tussen twee punten).
Voornweg: vroeger lag, vanaf de Breistroekenweg (langs de noordzijde van huis nr.
13) richting de Verlengde Middenraai een ‘voornpad’ waar deze straatnaam naar
vernoemd is.
Vosseveen: de grond waar de woningen op gebouwd zijn, was eigendom van de heer
Gerrit Vos die woonde op Verlengde Middenraai 53. Zijn zoon Hendrik Vos woonde in
het huis ernaast, nr 49 die later eigenaar was van de grond.
Wolvenhaar: Verwijst naar de jacht in de Middeleeuwen op wolven. Wolven werden
naar een hoger gelegen stuk heideveld gedreven. De naam is ontleed aan de
markant hoge zandrug nabij Nieuw Balinge. De Wolvenhaar loopt daar naar toe.

Uitbreiden met een code
De adressen werden in 1977 nog eens extra uitgebreid met een postcode. Eerst waren ze
alleen voor bedrijven en instellingen, maar een jaar later - dus in 1978 - kreeg iedereen in
Nederland een postcode. Dat was vooral voor het sneller sorteren van de poststukken.
Samen met je huisnummer, is dit een uniek nummer geworden en zijn er geen twee
dezelfde van in Nederland.
Daarbij is een postcode niet alleen handig voor het versturen van een poststuk, maar ook
als je naar een bedrijf belt (waar je al klant bent), vragen ze ook naar je postcode. Op deze
manier weten ze sneller wie ze voor zich hebben. Tevens kun je je eigen spullen markeren
met je postcode. Stel dat je iets verliest of het wordt gestolen, dan kunnen ze aan de hand
van de postcode achterhalen wiens eigendom het is. (Dit werd in het verleden bij de
aanschaf van een fiets gedaan).
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Nieuws van Bi’j Oons
Dag allemaal,
Zo, dat waren de feestdagen! In een vloek en
een zucht vlogen ze voorbij. Het begon voor
ons natuurlijk met de kerstmarkt die, met
name buiten, nogal in het water liep. Ondanks
het nare weer hebben de deelnemers toch nog
wat verkocht! Eerder dan gepland hebben we
besloten de markt buiten te laten voor wat het
is en de festiviteiten binnen voort te zetten. Het
theehuis zat dan ook behoorlijk vol. Onder het
genot van een warm en/of alcoholisch drankje
was het een gezellige bedoening.
Kijken we terug op het afgelopen jaar, dan
kunnen we concluderen dat het theehuis
behoorlijk is gegroeid. Nog steeds weten meer
mensen ons te vinden voor leuke wandelroutes,
een ijsje, kopje koffie of een lekkere maaltijd.
Daar willen we natuurlijk iedereen hartelijk voor
danken!

Vrijdag 17 jan:
Nasi en bami

Dan hiernaast natuurlijk het menu voor de
komen de maand! Opgeven kan de donderdag
ervoor via tel: 06-25390885. Dan staat op
vrijdag om 18:00 uur een bord voor u klaar.

Vrijdag 7 feb:
Patat met snacks

Vriendelijke groet,
Jan, Aukje, Wiljo en Jessica

Voor cadeaus…
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IJs…

En lekkernijen…
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Kaboutervoetbal 2020
Hallo allemaal,
Ook in 2020 gaan de toppers van het leukste
kaboutervoetbal team van Nieuw-Balinge weer
aan de slag.
Wanneer:
zaterdags van 10.00 uur tot 10.45 uur.
Datums zijn in overleg.
Zoals jullie kunnen zien op de foto’s hebben de
kinderen veel plezier om lekker actief bezig te zijn.
Elke les is weer anders en leren ze verschillende
technieken en vaardigheden.
Met dank aan Richard Mol en Richard van den
Bosse die er elke les weer een feestje van maken
voor de kinderen. En WNBC ’09 natuurlijk.

Lijkt het je leuk en wil je ons team komen versterken, of
het gewoon een keer proberen?
Doe vooral gezellig mee.
Je vriendjes en vriendinnetjes mag je natuurlijk ook
meenemen.
Meer weten: informeer bij Richard Mol 06 12073637
(Lid van het jeugdbestuur).
Bij slecht weer kunnen we in de zaal voetballen.
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Nieuws van IKC Mr. Siebering
Vanuit de peutergroep en opvang
We hebben een heerlijke feestmaand achter de rug.
Het was druk en spannend, maar erg gezellig. Het
begon eigenlijk al in november met Sint Maarten.
Toen hebben de peuters samen met de kleuters een mooie lampion gemaakt. Gelukkig
hadden we hulp van een aantal ouders, want de aquariumlampion was best moeilijk. Maar
wat zijn ze mooi geworden. We zijn met onze lampions bij elkaar op visite geweest. En de
volgende dag waren er mooie verhalen over het vele snoep dat er werd opgehaald.

Daarna was het de beurt aan de goedheiligman.
Sinterklaas en zijn pieten waren in Nederland. De
oudste peuters mochten mee doen met de pietengym.
Klimmen, pakjes bezorgen en zingen. Allemaal leuk
verkleed als piet deden ze het supergoed en genoten er
volop van. Ze kregen na afloop een mooi diploma mee.
In de klas konden de kinderen zich verkleden als piet of
als de sint. Ook de grote kinderen pasten nog best in
onze mooie pietenpakken en zo werden er pakjes
bezorgd bij de juffen en meesters. De peuters hebben
een echt schoentje geverfd. Dat was toch wel gek, met
verf op je echte schoen. Maar wat was dat leuk om te
doen! Met een lekkere wortel erin voor het paard, waren
die mooie schoentjes een echt cadeau waard. Alle
kinderen, van baby tot bso, werden verwend met een
leuk cadeau. Voor op de groep hebben we Playmobil,
knutselspullen (bso), geluidentrein (baby’s), nieuw
eetspeelgoed voor in de huishoek en autootjes gekregen
(peutergroep).
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Na het uitzwaaien van de sint en zijn pieten,
was het de beurt aan de kerstman.
We hebben de klas gezellig aangekleed met
lichtjes en een mooie kerstboom.
De peuters hebben de boom zelf versierd met
ballen, slingers en allerlei leuke hangertjes. We
hebben boekjes gelezen en liedjes gezongen
rond de kerstboom. En het kerstverhaal,
waarom we kerst vieren, geleerd.
In de boom hingen ook nog heerlijke
kerstkransjes.
Op woensdag was er met het hele IKC een
kerstdiner op school. Ook de peuters deden hier
gezellig aan mee. Wat was dat spannend in het
donker weer naar school! Maar wat hebben ze
genoten en heerlijk gesmuld van al dat lekkers.
Na het eten gingen de peuters aan de hand van
iemand uit groep 8 naar buiten en hebben we
met het hele IKC liedjes gezongen voor alle
ouders en belangstellenden.
Voor het kerstfeest hebben we leuke lichtpotjes
geknutseld en kerstbakjes gemaakt.

Tijdens de kerstvakantie was er op
de maandagen vakantieopvang. De
eerste maandag was erg gezellig.
Lekker tosti’s en kerstkoekjes
gegeten. Heerlijk ravotten in de lege
hal van school, buiten spelen,
knutselen, muziek luisteren op de
tablet en lekker chillen.
Op het moment van dit schrijven
hebben we nog 1 maandag tegoed.
We maken daar weer een gezellige
dag van met natuurlijk lekkere
oliebollen!
Fijne feestdagen en een goed 2020!
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Beste oud leden van Chr. Muziek Vereniging ‘IRENE’ Nieuweroord
Het jaar 2020 is voor ’IRENE’ een jubileum jaar.
We gedenken dan dat 75 jaar geleden de vereniging is opgericht en dat willen we niet
onopgemerkt voorbij laten gaan.
Wat is nu de bedoeling van dit schrijven. U/jij die kort of al langer geleden lid was van onze
vereniging willen we vragen of jullie het leuk zouden vinden om op projectbasis weer een
instrument te gaan bespelen. Om dan samen met ons, ons voor te bereiden op het
jubileum concert op 3 oktober 2020.
We repeteren op woensdagavond van 19.30 tot 21.45 in het dorpshuis De Vuurkorf te
Nieuweroord.
Mochten jullie het een leuk idee vinden geef je dan zo snel mogelijk op.
Dit kunnen jullie doen via mail, info@irenenieuweroord.nl met vermelding welk
instrument je hebt bespeeld of wilt bespelen. Wil je graag nog wat informatie, dan kun je
bellen met: Joh Veuger tel 0528-342756 of met Henriette M. Benjamins, tel 06 –
12372497. We zien jullie aanmelding graag voor 31-12-19 tegemoet.
Wij zorgen voor een instrument.
Met een muzikale groet,
Bestuur en leden van “IRENE”
________________________________________________________________________

Let op! Wijziging kopij adres Kontakt
Met ingang van de maand januari is het
postadres van Kontakt gewijzigd van Verlengde
Middenraai 53a, naar Verlengde Middenraai 55!
Het snelst kunt u ons bereiken via de mail:
redactiekontakt@outlook.com, maar mocht u
iets op papier willen aanleveren, dan kan dit via
het adres:
Verlengde Middenraai 55 te Nieuw-Balinge
________________________________________________________________________

AED-nieuws
Hallo allemaal,
In februari 2020 wordt er weer een beginnerscursus
reanimeren en AED gegeven. Hiervoor kun je je opgeven bij
Netty via: nettyzilver@gmail.com
Er is bij deelname aan de cursus geen verplichting om je
aan te sluiten bij hartslagnu om te worden opgeroepen als
er een reanimatie is.
Met vriendelijke groet,
Netty
Dorpsblad Kontakt 2020
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Wie kent ze (nog…)

Nieuw-Balingse gezegden en uitspraken van toen en de
betekenis
Ze löp op alle daagen

ze is bijna uitgerekend

Haor op de diek

er lopen leuke meiden buiten

Op gespin komen

als jongens op bezoek gaan bij
meisjes die ergens babysitten.

De geite verstikk’n

naar de wc (kleine boodschap)

Uut de broek gaon

naar de wc (grote boodschap)

In de wedde doen

het tegen elkaar opnemen / ‘wedstrijdje van maken’

Die is achter de poeste

die is buiten adem

Wat een gaor’nklöpper

wat een vreemd/raar persoon

Die hef een beste toefte

die heeft een flinke bos haar

Het gromt al wat

het begint fijntjes te sneeuwen

Ouderwetse Nieuw-Balingse maten en begrippen en de betekenis
Gu’jje:

grote hoeveelheid (vloeistof)

Plumpe:

grote hoeveelheid (vloeistof)

Batse:

grote hoeveelheid

Bulte:

boel/grote hoeveelheid

Flarte/Flartie:

grote/kleine hoeveelheid (smeuïge massa)

Fleenster(tie):

schilfer(tje)

Iepie:

klein persoon

Klöppe:

groot persoon

Slief:

lang persoon

Fluus:

pittig/ondeugend kind

Zeertie:

klein wondje

Keene/keentie:

wondkloof(je)

Wepel:

ongedurig/balorig

Antammig:

ongedurig/balorig

Gloep’ns

heel erg
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Ik kreeg een
beste flarte
umme d’oren!
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Sabine Bruinenberg
wordt 23 jaar op 12
januari!
Josien Verkleij wordt
op 16 januari 22 jaar!
Sharon Jager wordt 23
jaar op 13 januari!
Zoë Marinus wordt 1
jaar op 14 januari!
Bram Bouwmeester
wordt 4 jaar op 7
januari!
Liva Jonkman wordt 1
jaar op 15 januari!
Sem Kroezen wordt op
9 januari 1 jaar!
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Huisdier van de maand
Wat zijn jullie namen?
Sky en Mats.
Wat voor dieren (ras) zijn jullie?
Sky: Duitse jachtterrier.
Mats: Hollandse herder x whippet x
greyhound.
Hoe oud zijn jullie?
Sky: Geboren op 14 januari 2014.
Mats: Geboren op 4 januari 2019.
Wie zijn jullie baasjes?
Janiek Koekoek en de rest van de familie
ook een beetje.
Waar wonen jullie?
Aan de Haarweg in Nieuw-Balinge.
Wat voor avonturen maken jullie mee?
Sky en Mats gaan graag samen naar het
bos. En vangen graag achter elkaar aan.
Mats zwaait zo alles met z'n staart van
tafel.
Wat is jullie mooiste speeltje?
Sky: krookie de krokodil.
Mats: frisbees. Mats gaat elke week met Janiek naar de frisbee training.
Wat is jullie lievelingseten?
Sky: komkommer en banaan.
Mats: kaas.

_____________________________________________________________________________________
Overzicht bijeenkomsten 60+ actief 2020
15
23
20
19
16
14
18
17
15
19
11

januari samen bewegen met de kinderen.
januari nieuwjaarsvisite
februari
maart
april
mei
juni
september
oktober
november
december Kerstdiner

Alle bijeenkomsten beginnen om 14.00 uur in Dorpshuis “De Heugte” behalve samen
bewegen en het kerstdiner. Dit hoort u nog!
Allemaal een fijne jaarwisseling toegewenst en een gezond en bijzonder gezellig 2020!
Tot ziens allemaal, José
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Pubquiz de Heugte

___________________________________________________________
Overzicht bijeenkomsten Ons Cluppie 2020
21 januari
18 februari
17 maart
21 april
Mei uitje / kegelen?
15 september
20 oktober
17 november
15 december
Iedereen fijne jaarwisseling en een gezond en bijzonder mooi 2020 gewenst.
José
Dorpsblad Kontakt 2020
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Nieuwjaars Logo Puzzel
Om het nieuwe jaar goed te beginnen, hebben we een extra puzzel voor u. Welke logo’s
herkent u? De antwoorden kunt u mailen naar: redactiekontakt@outlook.com of de
ingevulde tabel afknippen en 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. In de volgende editie van Kontakt leest u wie de
prijswinnaar is geworden.
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Wiepo en Co winnaar oudejaarsvolleybal toernooi
2019
Ook dit jaar was de animo weer groot. 12 teams hadden zich
opgegeven, helaas moest 1 team zich terugtrekken. Er werd
in 2 poules gestreden voor een plaats in de kruisfinale.
De titelverdediger van vorig jaar, de Goeisten, konden net
niet de finale bereiken en werden derde in poule 1, net achter
de teams van Verl. Middenraai en Koekoek 2. In poule 2
werden de teams Koekoek 1 en Wiepo en Co respectievelijk 1
en 2.
In de kruisfinale werd de strijd tussen Koekoek 1 - Koekoek 2, gewonnen door Koekoek 2.
Verl. Middenraai kon het in de kruisfinale
niet winnen van team Wiepo en Co.
Wiepo en Co versloeg in de
finalewedstrijd Koekoek 2 en werd terecht
de winnaar van het toernooi.
Al met al kunnen we terugkijken op een
geslaagde, sportieve en gezellige
volleybalavond.
En onder het genot van een schaal
bittergarnituur en een drankje bleef het
nog lang gezellig in de kroeg.
Foto: Team Wiepo en Co

________________________________________________________________________

Kerstboom versieren met de kinderclub
De kinderclub was door de organisatie van het
kerstverhaal (van de fakkelestafette) gevraagd of
we de kerstboom wilden versieren. Dat leek ons een
leuk idee. Zo zijn we een aantal vrijdagmiddagen
met een groepje kinderen aan het werk geweest.
Het was wel gek om in oktober al kerstversiering te
maken, maar de resultaten waren heel mooi. Er zijn
verschillende soorten versiering/hangertjes
gemaakt: Suncatchers, een hanger met speciale
verf. Die mooi licht geven als er iets van licht achter
schijnt. Sneeuwpopjes van wattenschijfjes.
“Snoep”stokjes met chenille draad en strijkkralen.
Potjes versierd met mooi kerst tape voor
waxinelichtjes. En een hele lange papieren slinger
voor in de boom. Dit was toch wel heel leuk, omdat
ze mochten nieten met een nietmachine.
Uiteindelijk hebben we met een klein groepje de
boom versierd. De versierde boom was tijdens de
wandeling te bewonderen in de ronde zaal.
Dorpsblad Kontakt 2020
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Verslag kersttocht
Heel eerlijk?! Door het weer zagen we het somber in… 22
december begon ronduit druilerig en tijdens het klaarzetten
van de kersttocht was het behoorlijk nat en koud die dag.
Angstvallig hielden we buienradar en weeronline in de gaten
om te kijken of de weergoden ons goed gezind zouden zijn.
En ja hoor! Rond een uur of
vijf werd het droog en liep
het dorpshuis vol! Na de
opening van de
tentoonstelling mochten we
zo’n 125 mensen
verwelkomen die allemaal in groepjes van ongeveer 10
man de route hebben gelopen. Voor de mensen die
minder mobiel waren stond de 60+ bus klaar.
De route liep langs 7 scenes,
sfeervol verlicht, die elk een
klein deel van het verhaal
van de geboorte van Jezus uitbeeldden.
Onderweg bij de ijsbaan kon je een lekker kopje snert kopen
en je opwarmen bij een brandende vuurkorf. De snert viel
kennelijk goed in de smaak, want de pan was tot op de
laatste
druppel
leeg!
We willen
graag alle
deelnemers
bedanken
voor de leuke reacties die we mochten
ontvangen!
Wat we heel bijzonder vonden was de
brief die we de volgende dag vonden in
het dorpshuis, super!
Ook de Culturele Fakkelestafette willen
we hartelijk danken voor de fijne
samenwerking. Zonder deze organisatie
was de kersttocht niet mogelijk geweest.
Ook alle vrijwilligers verdienen een dikke
pluim! Heel vaak staan dezelfde
gezichten keer op keer weer klaar.
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Nieuws van de ijsvereniging
De kerstdagen en de jaarwisseling zijn weer achter de rug en wij wensen
namens het bestuur van de ijsvereniging, een ieder een heel voorspoedig
2020 toe.
Het weer werkt nog niet geheel mee, maar bij de ijsbaan zijn wij
helemaal klaar voor de komende ijsperiode. De machines zijn getest en staan klaar om
eventuele sneeuw van de baan te verwijderen en ook de kantine en andere benodigdheden
voor een ijsperiode staan gereed. Nu is het alleen nog wachten op een vorstperiode die
lang genoeg duurt om te kunnen schaatsen. Hier hebben wij echter geen invloed op en is
het wachten op “moeder natuur”.
De jaarvergadering is gehouden en als agendapunt stond het verplaatsen van de ijsbaan
naar een weiland aan het eind van de Robertusweg. Wij hadden gehoopt op een goede
opkomst op de vergadering om de mening van de leden te kunnen toetsen, helaas waren
er te weinig leden aanwezig om hier een mening over te vormen.
Voor diegene die hun mening hier over kwijt willen, kan dit mailen
naar IJsverenigingnieuwbalinge@gmail.com.
Wij zijn nog in gesprek met Prolander om de mogelijkheden open te houden voor een
verplaatsing, deze hebben echter wel aangegeven ons hier niet financieel in te kunnen
ondersteunen.
Ook houdt dit in dat de contributie voor de komende periode geint gaat worden, dit gaan
wij omstreeks half januari van uw rekeningen afschrijven. Heel veel leden hebben gehoor
gegeven aan het verzoek om dit automatisch te doen, zodat wij niet meer met contant geld
langs de deuren hoeven, hiervoor onze hartelijke dank.
Ook gaan wij door met het klaverjassen op de vrijdagavond, om de twee weken. We
starten in 2020 op 3, 17 en 31 januari en vervolgens op 14 en 28 feb. en 13 en 27 mrt.
Op 13 en 14 maart is er weer de NL Doet dag, wij gaan zaterdag de 14e bij de ijsbaan aan
de slag om weer een aantal klussen te klaren. Diegenen die ons daar bij willen helpen,
kunnen zich hiervoor aanmelden via IJsverenigingnieuwbalinge@gmail.com
Er is dit jaar weer een hoeveelheid brandhout te koop bij
de ijsbaan.
Diegene die belangstelling heeft, kan contact opnemen
met 06 50746052.
De kosten van het hout zijn: € 35,- per kuub, geleverd in
tilbare stukken.

i.o. het bestuur van de ijsvereniging,
Met vriendelijke groet,
Roelof Bisschop
Tel. 06 50746052
E-mail: roelof.bisschop@ziggo.nl
Dorpsblad Kontakt 2020
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Overzicht Bingo datums 2020 dorpshuis de Heugte Nieuw-Balinge
Elke laatste zaterdag van de maand behalve op 16 juli
25
29
28
25
30
27

januari
februari
maart
april
mei
juni

16
25
29
26
31
28
19

juli ZOMERFEEST
juli
augustus
september
oktober
november
december

Iedereen van harte welkom, met super leuke prijzen en 3 jackpotten van 100 – 150 en 300
euro, elke Bingo te winnen. Zaal open 19.00 uur – aanvang 20.00 uur

_____________________________________________________________________________________
Expositie en kersttocht
Een leuke opkomst bij de expositie van verenigingen, waarna aansluitend de kersttocht van
start kon gaan!
Veel kijkers waren er al bij de opening van de expositie, iedereen was zeer enthousiast
over het getoonde. De meesten vonden zich zelf terug op de “oude’
foto’s van het Zomerfeest, V.D.O of van de plattelands vrouwen, het
Cluppie enz.. ook de oude voetbalfoto’s kon men zeer waarderen. Er
hing een bijzonder sfeertje. De zaal was dan ook helemaal in
kerstsfeer gebracht en gaf een feestelijk gevoel.
Ook de gasten van buiten ons dorp vonden het bijzonder leuk
ingericht!
Men kon gratis mee raden hoeveel kerstballen er in een pot zaten.
Evan Blok zat er het dichtste bij, hij dacht 73 en het waren er 72.
Evan was heel blij met zijn pakket en moeders natuurlijk ook.
Op deze manier hebben we nu 2 x deelgenomen aan de Fakkelestafette van de Culturele
Gemeente Midden-Drenthe. Met de revue en de expositie samen met de kersttocht. Paar
leuke activiteiten waarvan men nu al duidelijk spreekt over een mogelijk vervolg! Dat
betekent extra actie van vrijwilligers in de dorpen die samen weer iets leuks voor het hele
dorp hebben kunnen organiseren! Dat is toch geweldig, een gouden greep! Bedankt
Gemeente / Welzijnswerk en Dorpenoverleg Midden-Drenthe voor jullie aandeel hierin, het
verrijkt de samenwerking en samenleving in de kleine
kernen!
Langzaamaan kon men gaan wandelen door ons dorp voor
het Kerstverhaal, waarvoor de Plusbus al klaar stond. Over
de kersttocht elders meer in Kontakt!
Het bleef nog lang heel gezellig in het café, met de vele
gasten en later met alle vrijwilligers die hadden
meegewerkt.
Namens de werkgroep Fakkelestafette,
i.o. José Post
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Geiten ‘schillen’ de vogelkers
Geiten in een raster bij de ijsbaan? Wat gebeurt hier?
Rondom de ijsbaan is veel vogelkers te vinden. Om dit terug te dringen zet
Natuurmonumenten levende maaimachines in. In de winter zijn er geiten te zien naast de
ijsbaan. Geiten zijn echte fijnproevers. In de zomer eten de geiten niet van de struik. De
bladeren zijn dan veel te bitter. In de winter willen ze wel snoepen van de vogelkers. Dan
zit er nog voedingswaarde in de bast.
Doordat ze nu de vogelkers als het ware ‘schillen’, komt de sapstroom in het voorjaar niet
of slecht op gang. De jonge vogelkers sterft af. En dat is precies wat Natuurmonumenten
wil: de opslag van de vogelkers
verdwijnt, het gebied blijft open en
jonge heide kan weer ontkiemen.
Natuurmonumenten heeft geiten en
schapen dus keihard nodig bij het
beheer van dit natuurgebied. Er is hier
sprake van ‘drukbegrazing’. Er is geen
herder maar er staat een raster. Er
zijn veel dieren gedurende korte tijd
aan het werk en dat een paar keer per
jaar. Zo zorgen deze levende
maaimachines er onder andere voor
dat jonge boompjes als de vogelkers
geen kans krijgen om weer uit te
groeien.
________________________________________________________________________

Recept: Paksoistamppot
Ingrediënten
1¼ kg iets kruimige aardappelen
1 el sesamzaad
300 g kipfilet
4 el zonnebloemolie
4 el ketjap manis
1 rode peper
1 struik paksoi
200 ml kokosmelk
1. Schil de aardappelen en snijd ze
in stukken. Kook in water met

eventueel zout in 20 min. gaar.
2. Verhit ondertussen een koekenpan zonder olie of boter en rooster het sesamzaad in
3 min. goudbruin. Laat afkoelen op een bord.
3. Snijd de kipfilet in reepjes. Verhit 2 el olie in een hapjespan en bak de kip in 5 min.
gaar. Voeg de ketjap toe en bak nog 1 min.
4. Verhit de rest van de olie in een wok en bak de rode peper 1 min. Voeg de paksoi
toe en roerbak nog 4 min. Verwarm de kokosmelk in een steelpan.
5. Stamp de aardappelen en kokosmelk met de pureestamper tot puree. Schep de
paksoi erdoor. Serveer met de kip erop en bestrooi met het sesamzaad.
Dorpsblad Kontakt 2020
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Activiteitenkalender

JANUARI
3 januari
4 januari
4 januari
15 januari
15 januari
17 januari
18 januari
21 januari
23 januari
25 januari
31 januari

Klaverjassen ijsvereniging
Nieuwjaarsborrel de Heugte
Snert, wandel en mountainbike tocht
Oud papier
60+ actief, bewegen met kinderen
Klaverjassen ijsvereniging
Concert muz. ver. Irene te Nieuweroord
Ons Cluppie
60+ actief, nieuwjaarsvisite
Bingo de Heugte
Klaverjassen ijsvereniging

FEBRUARI
8 februari
14 februari
15 februari
18 februari
20 februari
28 februari
29 februari

Pubquiz de Heugte
Klaverjassen ijsvereniging
Wintercarnaval
Ons Cluppie
60+ actief
Klaverjassen ijsvereniging
Bingo de Heugte

MAART
11
13
14
17
19
27
28

38

maart
maart
maart
maart
maart
maart
maart

Oud papier
Klaverjassen ijsvereniging
NL Doet ijsvereniging
Ons Cluppie
60+ actief
Klaverjassen ijsvereniging
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
• Beilen, Raadhuisplein 1

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

Preekrooster 2020
Ned. Hervormde Kerk Nieuw-Balinge

● Woensdag 1 januari
9.30 uur Ds. C. Cornet (nieuwjaarsdag)
● Woensdag 1 januari
9.30 uur Ds. C. Cornet
● Zondag 5 januari
9.30 uur Ds. D. van der Zwaag
14.30 uur Ds. D. van der Zwaag
● Zondag 12 januari
9.30 uur Ds. C. Cornet
14.30 uur Ds. C. Cornet
● Zondag 19 januari
9.30 uur Ds. J. Bos
14.30 uur Ds. J. Bos
● Zondag 26 januari
9.30 uur Ds. C. Cornet
14.30 uur Ds. C. Cornet
● Zondag 2 februari
9.30 uur Ds. H.J.Th. Velema
14.30 uur Ds. H.J.Th. Velema
●Zondag 9 februari
9.30 uur Ds. C. Cornet
14.30 uur Ds. C. Cornet

● Woensdag 1 januari
10:00 uur ds. T. Beekman
● Zondag 5 januari (einde kerstvakantie)
10:00 uur ds. N. F. L. de Leeuw (Oude Pekela)
15:00 uur ds. M. van de Ruitenbeek (Wilnis)
● Zondag 12 januari
10:00 uur ds. D. van der Streek (Zwartebroek)
15:00 uur ds. T. Beekman
● Zondag 19 januari
10:00 uur ds. T. Beekman
15:00 uur ds. J.A.A. Geerts (Zalk-Veecaten)
● Zondag 26 januari
10:00 uur dr. W. Verboom(Harderwijk)
15:00 uur ds. H.J. Donken (Wierden)
● Zondag 2 februari
10:00 uur ds. E. Mijnheer (Oene)
15:00 uur ds. T. Beekman
● Zondag 9 februari
10:00 uur ds. T. Beekman
15:00 uur ds. J. den Dikken (Nunspeet)

Wijzigingen voorbehouden. In de ochtend is er
oppas voor de kleinsten in het jeugdgebouw ‘Het
Anker’.
Gym 55+ers in Dorpshuis de Heugte
Dinsdag van 9.15 uur tot 10.00 uur,
Loop gerust eens binnen!
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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

In de ochtend is er oppas voor de kleinsten in
de consistorie bij de kerk.

Buurtpreventie App
Wilt u lid worden van de buurtpreventie
WhatsApp groep? Neem contact op met Martin
Wind: 06-30939420
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Ophaalschema containers
4 jan GROEN
22 jan ORANJE
6 jan GRIJS
29 jan GROEN
8 jan ORANJE
3 feb GRIJS
15 jan GROEN
5 feb ORANJE
Oud Papier
Oud papier wordt opgehaald door de mr.
Sieberingschool. De datums voor ophalen zijn:
15 jan, 11 mrt, 13 mei, 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!
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
Trombosedienst
Iedere dinsdagmorgen in Dorpshuis de Heugte.
Aanvang om 10.15 uur, tot de laatste cliënt
geweest is.
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
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Contactgegevens Humanitas
• Midden-Drenthe
midden-drenthe@humanitas.nl
• Zuid-Drenthe
zuid-drenthe@humanitas.nl
• Tel. (0528) 27 79 92 | www.humanitas.nl
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 13.0015.00, woensdag en donderdag geopend van
12.30 tot 15.00, zaterdag geopend van 8.00 tot
12.00.
www.middendrenthe.nl > Afvalwijzer

Belangrijke telefoonnummers
Ziekenhuis Hoogeveen
(0528)
Diaconessenhuis Meppel
(0522)
Ziekenhuis Emmen
(0591)
Ziekenhuis Assen
(0592)
UMCG Groningen
(0503)
Isala klinieken Zwolle
(0384)
Martini Ziekenhuis Gron.
(0505)

28
23
69
32
61
24
24

62
33
19
55
61
50
52

22
33
11
55
61
00
45

Zorginstellingen:
Derkshoes Westerbork
Altingerhof Beilen
Weidesteyn Hoogeveen
WZC Beatrix Holl.veld
Jannes v/d Sleedenhuis Hgv
De Westerkim Hoogeveen
WZC Olden Kinholt Hgv

33
53
28
34
26
26
26

33
53
61
82
69
40
32

66
00
11
48
44
38
88

(0593)
(0593)
(0528)
(0528)
(0528)
(0528)
(0528)

AED-kastjes
Wanneer u een AED-kastje nodig heeft, belt u
112. De meldkamer roept dan mensen uit NieuwBalinge op die bevoegd zijn om de AED te
bedienen.
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

Kindcentrum Siebering (0-12 jaar)

Haarweg 27 – Tel. (0528) 32 13 55
e-mail: info.sieberingschool@kitsprimair.nl

Voor opvang van uw kinderen en/of ter
voorbereiding op de basisschool.

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)

*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.

Vertegenwoordiger van het schoolteam:
Tel. (0528) 32 13 55
S.V. Nieuw-Balinge

*Kinderopvang, 5 dagen per week van
06:30 uur tot 18:30 uur.
*BSO (buitenschoolse opvang) voor school
aan en/of na 14:00 uur en vakantieopvang,
voor opvang alleen in de vakanties.
Op de BSO en de kinderopvang kunnen
kinderen vrij spelen, maar werken wij ook
met programma’s. Zo is er voor de BSO het
lifestyle programma met leuke activiteiten.
Er zijn verschillende opvang mogelijkheden,
kijk daarom voor meer informatie op
www.kitsprimair.nl of kom eens gezellig
langs voor informatie en om een kijkje te
nemen op de groepen.
E-mail: kc.siebring@kitsprimair.nl
Tel.nr: (0528) 820996
Jeugd- en tienersoos

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.

* 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.

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

Voor meer info kunt u zich wenden tot het bestuur:
Evelien Sok (voorzitter)
Inge Tump (afdeling jeugd)
Winfred Salomons (wedstrijdsecretaris)
Harry Hurink (penningmeester)
Netty Jager (ledenadministratie)
Miranda Schutte (scheidsrechtercoördinator)
Lo Dijkstra (leden)
Website: www.svnieuw-balinge.nl
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Snacks kunnen op vrijdag en zondag ook
telefonisch besteld worden: (0528) 32 13 00.
Verder is het dorpshuis op alle dagen geopend
op afspraak, voor diverse activiteiten.
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GJVV
Bestuur:
Voorz. Evelien Sok
Penn. Fia Jager
Secr. Delia Slomp
Lid
Heidi Koekoek
Lid
Mariska Schonewille
DINSDAG; Volleybal
Jeugdvolleybal
Herenvolleybal (16+)
WOENSDAG; Volleybal
Dames Recreanten 3
Dames Recreanten 1
DONDERDAG; Volleybal
Dames Recreanten 2
DONDERDAG: gymnastiek
1e groep, vanaf 4 jaar
2e groep
3e groep

Tel.
Tel.
Tel.
Tel.

(0528)
(0528)
(0528)
(0528)

32
32
32
32

14
12
10
10

82
24
11
24

18.00 – 19.30
20.30 – 21.30
19.00 – 20.00
20.00 – 21.00
19.30 – 20.30
17.15 – 18.00
18.00 – 18.45
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!
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!

Strijker en Strijker
Technische groothandel en verhuurbedrijf.
Tel. (06) 54 36 30 15
Openingstijden winkel:
Maandag
Dinsdag t/m donderdag
Vrijdag
Zaterdag

09.00 tot
08.00 tot
08.00 tot
08.00 tot

18.00
18.00
17.30
12.00

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
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.
Studio Tyara
Praktijk voor therapie, massage en
schoonheidsverzorging.
Netty Jager. Tel. (0528) 32 17 17

uur
uur
uur
uur

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!

Maandag: overdag en ‘s avonds
Dinsdag: overdag en ‘s avonds
Woensdag: overdag
Donderdag: overdag
Vrijdag: overdag
Behandeling op afspraak.
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 nr. 34. U kunt hem telefonisch
reserveren tussen 18:00 en 20:00 uur op
telefoonnummer: 0528-321221.
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Ziet u info die niet juist is of mist u iets?
Laat het de redactie weten!
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