
Dorpsblad Kontakt 2018 43 

 

  



42 Dorpsblad Kontakt 2019 

 

  



Dorpsblad Kontakt 2020 1 

 

Oktober 2020    52ste JAARGANG, NR. 9 
 

 
Colofon 

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

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

Kopijadres 
E-mailadres  : redactiekontakt@outlook.com 
Postadres  : Verlengde Middenraai 55 

     7938 PA Nieuw-Balinge 
Bezorging 
Dorp   : Familie Jager     (0528) 78 50 54 

De Breistroeken : Familie Blok       (0528) 85 02 02 
 
IBAN-nummer 

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

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

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

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

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

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

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

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

 (particulier). 
- Voor zakelijke advertenties bestaan vaste 

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

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

 van de maand augustus. 

Voorwoord 
 

        

 
In deze editie van Kontakt leest u 
onder andere:  

 
 
Nieuws van de ijsbaan 

 
Ontwikkelingen van de woningbouw 
in ons dorp 

 
Verslag van een verlate NL-doet klus 

 
Agilaz nieuwe leden zoekt 
 

Feestelijkheden bij de redactieleden 
 

Een heerlijk recept 
 

Dat SV. Nw-Balinge een 
ledenvergadering houdt 
 

Een oproep voor een vrijwillige 
donatie voor Kontakt 

 
Nieuws van IKC mr. Siebering 
 

 
 

 
En… nog veel meer. 
 

 
              Veel leesplezier! 
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Raadselspel 
 
De opdracht van september was: 

 
 

Het goede antwoord is:  
 

5 – 6 – 0 – 1 – 3 - 2 
 

We hadden maar liefst 11 
inzenders en iedereen had de 
juiste code gevonden. 

En zoals jullie op onze 
facebookpagina kunnen zien, rolde 

Richard van den Bosse als winnaar 
uit de bus.  
  

Van harte gefeliciteerd Richard, de 
prijs komt snel jouw kant op! 

 

 
 

 
 

De vraag van de maand oktober is: 
 

Waar is deze foto gemaakt? 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
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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Handboogschietvereniging Agilaz zoekt nieuwe leden. 
 

Handboogschietvereniging Agilaz heeft als doel om op 

een ontspannen manier de boogschietsport te 
beoefenen. Agilaz is gehuisvest in het 
Multifunctioneel centrum ‘De Eiken’ aan de Molenweg 

4 in Tiendeveen. 
Binnen onze vereniging zijn veruit de meeste 

schutters recreatief. Mannen, vrouwen en jeugd 
staan samen aan de schietlijn. De leden die bij onze 
vereniging schieten zijn in de leeftijd van 12 jaar tot 

75+ jaar.  
 

De eerste periode mag je gratis komen schieten met gebruik van vereniging materiaal. 
De handboogschutters van Agilaz komen drie keer per week uit de wijde omgeving naar 
Tiendeveen om hun sport te beoefenen. Boogschieten vindt plaats op de dinsdagavond van 

19.00 tot 21.00 uur, op de woensdagavond van 19.00 tot 21.00 uur en 
op zondagochtend van 09.30 tot 12.00 uur. In principe wordt het gehele jaar geschoten. 

Nieuwe leden krijgen in het algemeen op de dinsdagavond wat extra aandacht en kan je de 
eerste periode gratis gebruik maken van materiaal van de vereniging. 
 

De vereniging is aangesloten bij de Noord Nederlandse Handboog Federatie (NNHF).  
Op één van de eerste twee bijeenkomsten word je door een bestuurslid benaderd voor 

persoonsgegevens voor onze administratie.  
Na ongeveer 6 weken word je weer benaderd met de vraag of je definitief lid wilt worden. 
Het is raadzaam de aanschaf van een eigen boog pas na een paar maanden te overwegen. 

Als richtlijn kun je een periode van 6 maanden aanhouden. In die tijd kun je de schietstijl 
ontwikkelen en rustig nadenken over het type boog waarmee je wilt gaan schieten. 

Contributie bedraagt tot 18 jaar € 85,00 per jaar en voor 18 jaar en ouder € 110,00 per 
jaar inclusief het Lidmaatschap van de  NNHF! 
 
Voor wie willen kan worden deelgenomen aan regionale toernooien en NNHF 
georganiseerde wedstrijden. Er is geen verplichting om dat te doen. 

Heb je interesse en wil je meer informatie dan kan je contact opnemen via de website 
www.Agilaz.nl of via email info@Agilaz.nl. 

 
Handboogschietvereniging Agilaz MFC de Eiken Molenweg 4a 7936 PB Tiendeveen 

___________________________________________________________ 
Grote planten voor ons dorpshuis “De Heugte”. 

 

Wanneer u in het bezit bent van een gezonde grote 
kamerplant die te groot wordt voor uw woning, kunt u 

deze een tweede leven geven door de plant niet weg te 
gooien maar aan het dorpshuis geven. 
 

Het dorpshuis is groot genoeg en we willen het dorpshuis 
hier mee een beetje opleuken. 

 
U kunt uw plant brengen op maandag morgen van 9.00 
tot 12.00 uur. Er is dan altijd iemand aanwezig.  

 
Indien nodig kan de plant ook gehaald worden.  

Graag dan een telefoontje met Kees Wielink.  
06 55873903 
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Ontwikkeling woningbouw en groei Nieuw-Balinge 
 
Nieuw-Balinge is relatief een vrij jong dorp, met ongeveer rond 1850 zo hier en daar een 
huis en een paar plaggenhutjes. Op een kaart van 1900 staat Nieuw-Balinge wel al 

aangegeven, maar in de volkstelling van 1899 wordt Nieuw-Balinge nog niet apart 
onderscheiden en waarschijnlijk bij Nieuweroord gerekend. (Oudere bewoners van 

Nieuweroord uit die tijd, spraken, als ze Nieuw-Balinge bedoelden, over ‘Achter-op-
Nieuweroord’). Die streek kent dan 127 huizen. In Mantinge staan er dan 33, in Balinge 16 
en Garminge telt in die tijd 14 huizen. Twintig jaar later wordt Nieuw-Balinge wel in de 

telling als zodanig genoemd. In 1930 telde ons dorp 193 inwoners in 40 bewoonde huizen, 
in 1947 was dat aantal al gestegen tot 365 inwoners. En de twee laatste tellingen (2013 en 

2019) geven aan dat het aantal inwoners in Nieuw-Balinge met 40 inwoners is 
toegenomen: van 880 in 2013 tot 920 in 2019.  
 

Van plaggendorp tot… 
Sinds de Woningwet van 1901 waren plaggenhutten eigenlijk verboden. Maar ze stonden 

op veel plaatsen in 1921 nog volop in de arme heide- en veengebieden van Friesland, 
Drenthe, Overijssel, Gelderland, Brabant en Limburg. Eigen bouwsels in één dag 

opgetrokken uit heideplaggen, boomstammetjes, veldkeien en leem.  
 
De Landarbeiderswet (1918) biedt een oplossing: plattelandsbewoners kunnen zelf een 

stenen huisje bouwen en grond pachten voor eigen aardappelen en groenten. Ze kunnen 
voordelig geld lenen als ze zelf een tiende van de stichtingskosten financieren. De rest 

kunnen ze lenen van een vereniging en in dertig jaar aflossen. 
Dit met de bedoeling de landarbeiders te helpen aan eigen bezit en wel ter versterking van 
hun maatschappelijke positie en ter verlichting van hun zorgen voor de oude dag. Met het 

eigen stukje land zouden de landarbeiders minder loonafhankelijk zijn en ook wilde de 
overheid een trek van arbeiders van het platteland naar de stad, die niet gebaseerd was op 

reële verwachtingen in de stad werk te vinden, voorkomen. 
Ook in ons dorp is goed gebruik gemaakt van die regeling destijds. Er staan veel woningen 
die m.b.v. de landarbeiderswet zijn gebouwd. Bekend zijn de woningen in ‘t veld, maar ook 

aan de Haarweg, Mantingerweg en de Meeuwenweg staan aardig wat woningen uit die tijd. 
 

Woningen die gezet zijn ten tijde van de landarbeiderswet zijn o.a.; 
 
 Gezet door:             Nu bewoond door: 

 
* Koolveen;  

Albert en Elsje Post   Fam. Dernison 
Albert en Jantje Prins   Joop en Bertha / Martin en Rosalie  
Jan en Antje Slomp   Bennie Slomp en Agnes Dijkstra  

Pieter en Hendrikje Kats   Fetze en Hiltje Dijkstra  
Evert en Femmigje Sok   Fam van Wezel 

* Hoogeveenseweg;  
Hilbert en Aaltje van Zwol  Jan Willem Goedknecht 
* Haarweg;  

Klaas en Zwaantje Spallink  Ronnie Bisschop en Heidi Jager 
Roelof en Aaltje v Zwol   Fam. Bemener 

Gerrit en Klaasje Wielink   later buurtwinkel de Buck 
Wander en Trijntje Prins   Jan Peter en Anja Mol 
Hendrik en Jantje Wielink  Henk en Marianne Wielink 

Anne en Woltertje Jansen Fam. Bijdals 
Jan en Klaasje Mulderij   Gert en Gerda de Weerd 

Geertje Keipema    Anne en Jannie Hekker 
Catharinus en Grietje Okken  Aaldert en Niesje Span 

 

http://www.canonsociaalwerk.eu/nl_vhv/details.php?cps=2&canon_id=265
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* Mantingerweg:  
Gezet door:                             Nu bewoond door: 

Hendrik en Jantje Kats  Jannie Kats 
Andries Mulderij   Fred en José Doornbos 

Geert en Jentje Span  is nu Koolveen 15a 
Roelof en Dientje Zijnge  Van t Veer 

Jans en Sijkje Ham          Albert en Geertje Wielink 
Albert en Annigje Prins  Jan Schut  en Petra Kromkamp 
Hendrik en Klaasje Boertien Henk en Annie Sok 

Gerrit en Elsje Slomp  Hans en Laura de Bie 
* Meeuwenweg;  

Hendrik en Fransina Kroezen Fam. Quist 
Jan en Janna Dekker  Fam. Smit 
Wolter en Jantje Strijker  Willem en Geke / Gerwin en Linda  

Hendrik en Albertje Prins  Henk Overdijk en Jenneken Hespers 
 

 
Bouwen met hulp van de bouwspaarkas 
 

Een kleine voorgeschiedenis   
Het was in 1946 dat Jacob Wiersema de Bouwspaarkas Drentsche Gemeente oprichtte. 

Inspelend op het grote naoorlogse woningtekort, stelde de onderneming zich ten doel om 
mensen met een smalle beurs aan een eigen huis te helpen. 
Na het bombardement op Rotterdam wijkt Jacob Wiersema uit naar Westerbork waar hij 

gemeentesecretaris wordt. Samen met de ondergedoken student Bouwkunde Yme Sytze 
Dijkstra maakt hij plannen om na de oorlog "alles anders en beter" te doen. Een citaat uit 

Bouwfonds 60, kroniek 1946-2006, een interne publicatie ter gelegenheid van het 60-jarige 
bestaan van het Bouwfonds: 
"Geïnspireerd door een rapport van het Nederlands Instituut voor Volkshuisvesting en 

Stedenbouw, waarin gepleit werd voor de oprichting van een nationale bouwkas na de 
oorlog, werken ze voorstellen uit voor sociale woningbouw en een bouwkas. Na de oorlog 

richt Wiersema meteen de Gewestelijke Dienst voor de Sociale Woningbouw op, die kleine 
Drentse gemeenten ondersteunt in het op gang brengen van de woningbouw. Ondertussen 
werkt Wiersema verder aan zijn spaarkas. Sociaal bewogen als hij is, wil hij meer: niet 

alleen de financiering leveren, maar ook bouwkundige hulp. Daarmee kan hij aspirant 
huizenbezitters echte bescherming bieden." 

 
Wiersema heeft een publieke spaarkas voor ogen die mensen met een smalle beurs aan 
een eigen huis gaat helpen. Tientallen gemeenten weet Wiersema als aandeelhouder in de 

plannen te betrekken. In juli 1945 schrijven de eerste 53 spaarders in de gemeente zich in.  
 

Woningen die destijds gezet zijn m.b.v. bouwspaarkas zijn o.a.; 
 

Gezet door:            Nu bewoond door: 
Harm en Dientje Post  Gert en Heleen Koekoek 
Hendrik en Aukje Kleine  Henk en Henriette Kreeft 

Albert en Hillie Wassen   eigenaar is Alex Vos 
Hendrik en Jantje Wielink          Wim en Janneke Koekoek 

Jans en Sijkje Ham          Henk en Liesbeth Prins 
Hilbert en Wiets Koster  (woning in 2000 verwijderd) 
Jan en Klaasje Dijkhuis  Henri en Jorien van Dijk 

Willem en Gees Prins  Fam. Niks - Klassen 
Aaldert en Johanna Boer  Fam. Tankink 

Hendrik en Annigje Sallomons  Fam. Kroezen 
Cornelis en Klaasje Wielink Nicolai Siegers. 
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‘Het Plaggendorp’ 
 

Het plaggendorp lag vroeger waar nu ongeveer het munitiedepot ligt, met rond 1850 de 
eerste bewoning (plaggenhutten). Dit plaggendorp telde een 7-8-tal van deze huisjes. Een 

wandelroute via de Breistroekenweg naar 
het zuiden voert u erlangs. Hier loopt men 

op de grens van zand en veen. Deze grens 
is versterkt met vruchtbomen. Via de 
Meeuwenweg gaat u na ca 100 meter 

linksaf over een zandweg naar "Jan-
Zomer's-bossie". Men loopt dan nog steeds 

over de rand van het Drents-plateau. Men 
passeert vennetjes met levend hoogveen, 
en brengt u bij het voormalige 

munitiekamp van defensie. U bevindt zich 
nu op de plaats waar vroeger het 

plaggendorp was. Hier woonde vroeger 
o.a. de familie Kreeft (zie ook oude foto 
hieronder). Hier is waarschijnlijk Nieuw-

Balinge mede ontstaan.  
Vanaf deze locatie tot het dorp is duidelijk de zandrug te zien tot waar de ontginningen zijn 

gekomen. Deze rug is nog herkenbaar in het huidige landschap o.a. de Haarweg. De 
woningen waren opgetrokken van zoden. Een aantal daarvan hadden het woongedeelte de 

wanden van hout en het achterste 

gedeelte opgezet van zoden en het 
dak van dennenhout, bedekt met 

plaggen. Door de (her)bouw van de 
plaggenhut wordt een stukje 
cultuurhistorie hersteld en wordt de 

belevingswaarde van het gebied 
vergroot.   

Later werden ook baksteen en 
dakpannen gebruikt. De welvaart nam 
enigszins toe. Op deze foto is het 

huisje te zien van wed. Aaltje Prins. 
(in de volksmond ‘Olde Aole’). Ze 

leefde van haar geiten en bokken. In 
die tijd hadden de meeste arbeiders 
geiten (ook wel de ‘koe van de armen’ 

genoemd) en gingen wanneer er een 
tochtige geit was, naar Aaltje die een bok bezat. Zo verdiende ‘Olde Aole’ een centje 

bij.  Op het huis staat: ”Onbewoonbaar verklaarde woning”. Van Links naar Rechts is: Hillie 
Oelen-Kreeft, Aaltje van Achteren- Prins (Olde Aole),  Aaltje Giethoorn –  van Zwol en 

Aaltje Hekker – Kreeft. 
’t Plaggendorp  
                                         

Acht huisjes van plaggen, slechts een paar meter groot 
En met een ‘koe-van-de-armen’, kon er iets extra’s op brood 

Ondanks die armoe, het voelde gerust 
Want met een eigen moestuintje, werd de honger gesust 
 

Inmiddels zijn de jaren aan ons voorbij gegleden 
En behoren de regels hierboven tot het verre verleden 

Een replica werd in 2008 gebouwd, wij allen moeten het weten 
Opdat wij ‘ons Plaggendorp’, nóóit zullen vergeten! 
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Recept: pasta pesto ovenschotel 
Lekkere en makkelijke pastaschotel met pesto, courgette, tomaatjes en mozzarella uit de 
oven. Hoofdgerecht, 35 min + 25 min in de oven voor 3-4 personen. 
 

Ingrediënten: 
275 gr penne 

200 gr pesto 
250 gr cherrytomaten 
250 gr champignons (in plakjes) 

1 bol mozzarella 
handje geraspte kaas 

1 courgette 
Handje rucola voor er over 
1 eetlepel olie om in te bakken 

 
Benodigdheden: 

Ovenschotel 
 

Bereiding: 
1)Verwarm de oven op 200 graden. Kook de penne gaar. 
 

2)Snijd de courgette in kleine blokjes. Verhit de olie in een grote pan en roerbak de 
courgette hierin. Voeg na een paar minuten de champignons toe en bak mee. Zorg ervoor 

dat het meeste vocht is verdampt of laat de groenten even uitlekken in een vergiet of zeef. 
 

        
 
3)Voeg de pesto toe aan de groenten. Laat de pasta goed uitlekken en schep door het 
pesto mengsel. Halveer de cherrytomaatjes en meng ook door de pasta en groenten.  

Breng het mengsel eventueel op smaak met peper en zout. 
 

         
 
4)Vet een ovenschaal in en doe de helft van het pasta pesto mengsel hierin. Snijd de 
mozzarella in plakjes en verdeel de helft hiervan over de pesto. Doe de rest van het pasta 

mengsel er over en eindig de ovenschaal met de overige plakjes mozzarella. Bestrooi met 
een beetje kaas en bak de pasta pesto ovenschotel ca. 25 minuten in de oven. Garneer de 

ovenschotel voor het serveren met wat rucola of serveer deze er apart bij. 
 
*Tip: dit recept is vegetarisch, wil je er vlees aan toevoegen kun je bijvoorbeeld stukjes kip 

gebruiken. 
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Sportclub Drenthe opent ‘Corona’ loket voor verenigingen 
 

Hans de Lang (SportDrenthe) en Henk Brink (provincie Drenthe) openden vrijdag tijdens de 
opening van de Nationale Sportweek in Emmen het 'Corona' Sportloket voor verenigingen. 

 
Midden in het vorige seizoen stond onze wereld op zijn kop. We gingen in lockdown en ook 

alle verenigingen moesten dicht. Een keuze waar verenigingen nu pas de gevolgen van 
ondervinden. Inmiddels zijn de competities veelal weer opgestart, tenminste als het gaat 
om de buitensporten, maar het is nog verre van normaal. Op het hele sportpark moet 

rekening gehouden worden met de anderhalve meter regels, dat heeft gevolgen voor het 
publiek en de spelers; er kunnen bijvoorbeeld minder bezoekers in de kantine en overal 

zijn verplichte looproutes. Ook in de kleedkamers gelden strenge regels, niet tegelijk 
douchen en afstand houden. 

Wij helpen verenigingen graag in deze moeilijke periode! Wij 

kennen de regels, protocollen en genomen maatregelen. 
Gelukkig hebben de meeste clubs de praktische en 

organisatorische kant al goed geregeld. Maar juist nu in het 
lopende seizoen komen de problemen als gevolg van de 
crisis dubbel zo hard aan. Is de vereniging bijvoorbeeld heel 

veel kantine inkomsten misgelopen of geven sponsoren aan 
dat ze willen stoppen als gevolg van de crisis? Zijn er veel 

leden weggelopen en komen ze (nog) niet terug? Of zijn 
verenigingen deze eerste lockdown goed doorgekomen, maar zou een nieuwe lockdown wel 
eens fataal kunnen zijn? Wij kunnen helpen de problemen te analyseren en samen met de 

verenigingen maken we een plan voor de toekomst. 
 

Verengingen kunnen terecht bij het online loket op:  https://sportdrenthe.nl/sportloket/ 

_____________________________________________________________________________________ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

https://sportdrenthe.nl/sportloket/
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Feestelijkheden bij de redactie 
 
Deze maand konden wij dan eindelijk bij Mellanie langs om een attentie te brengen. Ze had 

nog altijd een bedankje tegoed voor haar grote inzet als redactielid van Kontakt. Ze heeft 
deze zomer afscheid genomen. Toen wij in juni haar wilden bedanken, werd hoe toevallig 
dan ook kleine Senne geboren. Nu konden we dan op gepaste afstand haar bedanken en 

feliciteren met een verwenpakket van de bakker, een mooie roze geboorteboeket en een 
voorleesboek. 

 
 
 

 
 

 
Mellanie nogmaals bedankt 
voor je inzet en Edwin, 

Mellanie en Lauren 
gefeliciteerd met de geboorte 

van Senne. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
Ook redactielid Chantal is inmiddels 

bevallen van dochter Lana. Ook zij kreeg 
een mooi geboorteboeket en een 
prentenboek cadeau. 

 
Wij van de redactie willen Chantal, Bart en 
trotse zus Britt feliciteren met de geboorte 

van hun dochter en zusje Lana. 
Heel veel geluk samen! 
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___________________________________________________________ 

Verlate NL-Doet klus 
 
Door de corona helaas moeten verplaatsen van Maart naar 

later in het jaar, maar alsnog met een select groepje en de 
juiste maatregelen in acht genomen een flinke slag geslagen. 
 

De speeltuin Wolvenhaar/Voorweg en het voetbalveldje 
Wolvenhaar/Boekweitstraat liggen er weer helemaal up-to-date 

bij! 
 
De planning voor aankomend jaar is ook nog de veiligheid te 

verbeteren en 1 of 2 nieuwe speeltoestellen te laten plaatsen.  
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Mede namens de speeltuin werkgroep, 
bedanken wij Plaatselijk Belang, de Gemeente 

Midden-Drenthe en alle vrijwilligers.  
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Nieuws vanuit IKC Mr. Siebering 
 
Groep 1-2-3 

We zijn na de vakantie weer goed en gezond gestart 
gegaan. De eerste paar weken hebben we het vooral 
gehad over hoe met elkaar omgaan.  

Dit thema speelt door de hele school. In onze klas hebben we het gehad over bijvoorbeeld 
de afspraken (hoe ga je met elkaar om). Deze afspraken hebben we met alle kinderen 

bedacht. 
Ook op ons doelenbord in de klas hebben we 2 doelen waar we aan gewerkt hebben (ík 
vind het leuk om anderen te helpen’ en ‘we gaan goed met elkaar om’). We hielden 2x per 

week de voortgang bij. En 
afgelopen donderdag hebben 

we deze doelen gehaald. Dus 
tijd voor een feestje! 
 

Op woensdag 23 september 
mochten alle kinderen een 

knuffel mee naar school 
nemen. 
De komende weken, tot 

november, gaan we nog bezig 
met ‘ik weet wat andere 

kinderen (niet) leuk vinden’ en ‘ik durf te zeggen, als het niet zo goed gaat met mij’. 
  
Groep 3 is bezig met de overgang naar de nieuwe groep 3-4-5. Zo langzamerhand zijn ze 

er aan het toe. Na de overgang gaan ze echt over. 
We wensen hen daar alvast heel veel succes en plezier! 

  

Zoals elk najaar, was op donderdag 25 september, de 
fietscontrole voor alle kinderen van school. Meester Henk 
werd dit jaar, ook zoals gewoonlijk, geholpen door Albert 

Wielink. 
Deze keer waren er heel veel fietsen te controleren, van 

groep 1 tot en met groep 8. 
Over het algemeen waren er maar weinig mankementen. 
Het viel op, dat van 

tevoren ook al 
aandacht is geweest, 

voor een veilige fiets. 
Wanneer er nu toch 
nog iets niet deugt, 

kan dit thuis nog even 
worden gerepareerd. 

Zo gaat elk kind veilig 
de donkere dagen 
tegemoet.  
 
Albert en meester Henk 

willen we graag weer 
bedanken voor hun 

inzet en alle ouders 
voor het stimuleren van de kinderen, om de fietsen te 
laten controleren. 
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Nieuws van de ijsbaan 

  
Jaarvergadering: 
Ondanks alle Corona perikelen zijn er toch een aantal dingen  die 

gewoon doorgaan in het leven. 
Zo staat de jaarvergadering van de ijsbaan weer in de planning en deze 

zal gehouden worden op: 
26 november 2020 om 20:00 uur in de kantine van de ijsbaan. 
Wij zullen ervoor zorgen dat de Coronamaatregelen zullen worden opgevolgd. 

De uitnodiging en agenda voor deze jaarvergadering en de notulen van de vorige 
jaarvergadering zullen worden geplaatst in het Kontakt. 

  
Contributie: 
Ook zal de contributie voor het komende seizoen weer worden geïnd, het exacte tijdstip 

voor deze actie zal vermeld worden in Kontakt zodat u hiervan op de hoogte bent. 
In de vorige jaarvergadering is besloten om de contributie voor 2021 te verhogen naar      

€ 10,- voor een enkel lid een € 20,- voor een gezinslidmaatschap. 
  

Verhuur kantine: 
De verhuur van de kantine is i.v.m. de Corona maatregelen opgeschort, het is alleen 
mogelijk de kantine te huren voor een activiteit van max. 10 personen. De huurders zijn 

zelf verantwoordelijk voor de handhaving van de Corona maatregelen. 
  

Ledenwerving 18+: 
Binnenkort zullen wij een actie houden binnen het ledenbestand en de personen die 18+ 
zijn vragen of zij zelfstandig lid willen worden van de ijsvereniging. Een enkel lidmaatschap 

kost € 10,- hiervoor mag je schaatsen, vissen en op eigen risico zwemmen in de ijsbaan. 
  

Natuurwerkdag: 
Ook dit jaar wordt er weer de jaarlijkse Natuurwerkdag georganiseerd in samenwerking 
met Landschapsbeheer Drenthe. 

Dit zal plaats vinden op zaterdag 7 november, we beginnen om 9:00 uur met koffie in de 
kantine van de ijsbaan aan de Mantingerweg 48 te Nw-Balinge. 

Diegene die zich een dag wil inzetten voor onderhoud aan de natuur en eigen 
leefomgeving, kan zich opgeven bij: 
R. Bisschop 0650746052 of via roelof.bisschop@ziggo.nl 

  
Klaverjassen: 

Ook dit jaar gaan we weer klaverjassen organiseren. We beginnen op 9 oktober en spelen 
in de oneven weken. 
De data zijn: 9-10, 23-10, 6-11, 20-11,4-12, 18-12, 8-1, 22-1, 5-2, 19-2, 5-3, 19-3. 

Wij zullen hierbij de Corona regelgeving (RIVM) in acht nemen. 
  

Vissen: 
Diegenen die lid zijn van de ijsvereniging of van de visvereniging van Nieuw-Balinge, 
mogen vissen in de ijsbaan. Er mag gevist worden met max. twee hengels en de gevangen 

vis moet terug gezet worden in de ijsbaan. 
Laatstelijk komt het nogal eens voor dat er vissers een groot deel van de ijsbaan bestrijken 

met hun hengels en dat er voor andere vissers “geen plaats is”. Dit is niet de bedoeling, 
eenieder die wil vissen moet hiervoor de mogelijkheid geboden worden. Men mag vissen, 
maar huurt niet de gehele ijsbaan af en moet ieder ander lid ook de mogelijkheid geven om 

te kunnen vissen. 
 

                               i.o. bestuur ijsvereniging, 
                                     met vriendelijke groet, Roelof Bisschop tel. 0650746052 
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Ledenvergadering 2020 IJsvereniging Nieuw Balinge 
Geachte leden, 
Hierbij nodigen wij u uit voor de jaarlijkse ledenvergadering van de IJsvereniging Nieuw-
Balinge. Op dinsdag 26 november 2020 a.s., aanvang 20.00 uur in de kantine aan de 

Mantingerweg 48. 
 

Het financiële jaarverslag zal op de jaarvergadering worden verstrekt. 
De notulen van de vorige jaarvergadering worden vermeld in het Kontakt. 
- Opening 

- Mededelingen 
- Notulen vorige vergadering 26-11-2019 

- Jaarverslag secretaris 
- Jaarverslag penningmeester 
- Verslag kascommissie Aaldert Span, Ton Moret res. Jan Smeenge 

- Benoeming kascommissie Ton Moret, Jan Smeenge, res. ???????? 
- Verkiezing bestuur 

Aftredend en herkiesbaar Marleen Pol en Roelof Bisschop 
Het bestuur zoekt naar mensen die bereid zijn om plaats te nemen in het bestuur. 

- Pauze 
- Corona en invloed op de ijsbaan 
- Investeringen 

- Begroting 2020/2021 
- Contributie verhoging 

- Rondvraag 
- Sluiting 

___________________________________________________________ 
Notulen van de ledenvergadering IJsvereniging Nieuw-Balinge 26-11-

2019. 
 
Aanwezig: 

Bestuur: Roelof Bisschop, Petra van der Weide, Jan Sikkinga, Marleen Pol, Jan Gosink 
Leden: Dieneke Kats, Aaldert Span, Jan Smeenge. 

 
Opening: 
De voorzitter Petra van der Weide opent de vergadering om 20:15 uur en heet eenieder 

welkom op de vergadering. 
 

Mededelingen: 
Er is een mededeling vanuit Dorpshuis “De Heugte” gekomen dat het huidige bestuur per 1 
januari hun taken neerleggen en er een nieuw bestuur gevormd moet worden. 

Notulen vorige vergadering: 
De notulen van de jaarvergadering van 20-11-2018 zijn afgedrukt in Kontakt en op de 

vergadering doorgenomen. De oorzaak van de stank in de wc’s wordt veroorzaak door de 
schrobputjes, deze drogen op en hierdoor werkt het waterslot niet meer. Om het probleem 

op te lossen moet er regelmatig wat water in de schrobputjes gegoten worden. De notulen 
worden door de vergadering goed gekeurd en door de secretaris en de voorzitter 
ondertekend. 

 
Jaarverslag secretaris: 

Het jaarverslag wordt voorgelezen door de secretaris Roelof Bisschop. 
Hier zijn geen op of aanmerkingen en de voorzitter dankt de secretaris voor het verslag. 
 

Jaarverslag Penningmeester: 
Het jaarverslag loopt van 15 november 2018 tot 15 november 2019. 
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Penningmeester Jan Gosink legt naar aanleiding van een aantal vragen door leden, enkele 
zaken in het jaarverslag uit zodat het duidelijk is voor de aanwezigen. We lopen € 2700,- 

negatief, echter nog niet alle contributie is binnen bij de penningmeester. Jan Gosink moet 
nog enige informatie verwerken in de ledenlijst. De ledenlijst is dan volledig bijgewerkt en 

kan de incasso-opdracht naar de bank voor het innen van de contributie. Door de actie 
onder de leden die geen automatische incasso hadden is nu het overgrote deel van de 

leden hiertoe overgestapt en kan de contributie via de bank geïnd worden. 
Er zal nog een actie volgen om meer leden te werven onder de “nieuwkomers” op het dorp 
en onder mensen die nog geen lid zijn. 

De klootschieters hebben hun activiteiten stopgezet en hierdoor loopt de ijsvereniging een 
bedrag van ca.€ 1700,- mis. 

Jan Gosink geeft ook uitleg over de begroting voor 2019-2020 waarbij een post is 
opgenomen voor het herstel van het dak van ca. € 7000 euro. Het dak lekt op meerdere 
plaatsen bij stevige regenbuien. In het verleden zijn er eterniet platen over het oude dak 

geplaatst en is het oude dak niet verwijderd. Het plan is nu het gehele dak te verwijderen 
en een nieuw dak te plaatsen waarbij de nokhoogte omhooggehaald wordt en de dakhelling 

steiler gemaakt zal worden. Verder zal er in de voorgevel thermopane geplaatst worden om 
de energiekosten omlaag te brengen, hiervan zijn de kosten ca. € 700.- € 800,- 
De begroting voor 2020 wordt door de vergadering goed gekeurd. 

 
Verslag kascommissie: 

De kascommissie Dieneke Kats en Aaldert Span waren tevreden over de financiën. Alles is 
gecontroleerd en er zijn geen onvolmaaktheden gevonden. Bij nacalculatie bleek er zelfs € 
9,- positief saldo in de kas aanwezig te zijn. De commissie adviseert dan ook de 

vergadering om het bestuur decharge te verlenen. De vergadering gaat hierin mee en 
verleend decharge aan het bestuur. 

 
Benoeming kascommissie: 
Dieneke Kats is aftredend, Aaldert Span en Ton Moret doen de kascontrole voor 2020. Jan 

Smeenge wordt reserve kascontrole lid. 
 

Verkiezing bestuur: 
Petra van der Weide en Jan Gosink zijn aftredend en herkiesbaar. Beide worden voor de 
komende periode herkozen. 

Doordat het bestuur nu erg klein wordt, gaat men op zoek naar nieuwe bestuursleden. 
 

Mogelijkheden verplaatsing ijsbaan: 
Er is over de verplaatsing van de ijsbaan meerdere malen gesproken. Echter er is nu een 
reële mogelijkheid ontstaan. De gronden die liggen aan de Verlengde Middenraai zijn van 

Prolander. Daar zit een bufferzone bij van grasland. Dit loopt vanaf de Verlengde 
Middenraai tot aan de Robertusweg en grenst aan het bosje wat er nu staat. Dit stuk 

grasland is voldoen om een ijsbaan op te realiseren. In gesprekken met Prolander is 
gebleken dat er van hun kant geen financiële hulp te verwachten is bij een verplaatsing 

waardoor het moeilijk zal worden om het begrootte bedrag van ca.€ 30.000, - bij elkaar te 
krijgen wat nodig is. 
Er was hoop dat de jaarvergadering enige duidelijkheid zou verschaffen naar de mening 

van de leden over dit item, hiervoor waren er te weinig leden op de vergadering aanwezig. 
Het bestuur overweegt nu een bijzondere ledenvergadering uit te schrijven om antwoord 

op deze vraag te krijgen. 
 
Contributieverhoging: 

De contributieverhoging in 2020 wordt door de aanwezigen op de vergadering nodig 
bevonden. 

Het lidmaatschapsbedrag voor 2020/2021 wordt verhoogd en wordt dus €10,- voor een 
enkel lidmaatschap en € 20,- voor een familie lidmaatschap. 



Dorpsblad Kontakt 2020 23 

 

De volgende jaarvergadering zal opnieuw bekeken worden of het nodig is om de contributie 
aan te passen. 

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

rekening. Zo kan niemand voor verrassingen komen te staan. 
 

Rondvraag: 
Dieneke Kats: 
Hoe kunnen vakantiegangers die op het dorp verblijven, gebruik maken van de ijsbaan? 

Antw: Voor vakantiegangers wordt er gewerkt met dagkaarten. De dagkaarten zijn 
verkrijgbaar bij Theehuis “Bi’j oons” (Jan Slomp) aan de Verl. Middenraai. 

 
Sluiting: 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter Petra van der Weide de vergadering 22:00 

uur en dankt een iedereen voor de inbreng en wenst een iedereen wel thuis. 
 

Voor akkoord Voorzitter:                                     Voor akkoord secretaris: 
Petra van der Weide                                                Roelof Bisschop 
 

________________________________________________________________________ 

 

Verloren  
Ik ben mijn gouden armband verloren in “Het Jan 
Zomers Bosje” of de hoofdstraat, als iemand hem 

gevonden heeft wil die hem dan a.u.b. 
terugbrengen. 
  

Groet Carolien Hilberink    Tel: 0637649753 
________________________________________________________________________ 

 

Vrijwilligerswerk in het Mantingerveld 
 
Natuurmonumenten is op zoek naar beheervrijwilligers voor het Mantingerveld en 

Mantingerbos- en weiden bij Nieuw-Balinge. Typisch Drentse landschappen met 
jeneverbesstruiken, een stuifzandvlakte, heide en oude vliegdennen, mooie hooilandjes en 
een stukje oeroud bos. Ruim 1000 hectare aan bijzondere natuur. 

Op donderdagen, eenmaal per veertien dagen, wordt er gewerkt in deze gebieden door een 
enthousiaste groep vrijwilligers. Er worden poelen opgeschoond, recreatieve voorzieningen 

en rasters worden onderhouden, en er wordt opslag verwijderd. Voor deze groep zijn we op 
zoek naar extra vrouw- mankracht. 
Wie zoeken we:                                                                                                              

Mensen in goede conditie, die het leuk vinden om samen in de natuur te werken en 
daarmee bij te dragen aan het behoud ervan. Daarnaast zijn we ook op zoek naar een 

vrijwillig coördinator voor deze groep. Voor deze functie wordt kennis van beheerwerk en 
het gebied erg op prijs gesteld. 

 
Wat biedt Natuurmonumenten:    
Werk in een veilige en fijne werkomgeving met een leuke club mensen.  

Begeleiding, kleding, materialen, wanneer nodig de mogelijkheid tot het volgen van 
cursussen. Onkostenvergoeding voor vervoer.                                                                         

Vrijwilligerspas voor korting op activiteiten en producten van Natuurmonumenten.               
Voor meer informatie voor vrijwilligers, kijk op: https://www.natuurmonumenten.nl/  
Interesse?                                                                                                                         

Stuur dan een mail naar: Tineke Bouwmeester, boswachter coördinator vrijwilligerswerk, 
t.bouwmeester@natuurmonumenten.nl   
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Trientie en Margie, en de strubbelingen van Harm en Jantie 
 

Het was al ver in ’t veurjaor, eind mei zo ongeveer, dat 

Margie van plan was um eempies op de koffie te gaon bij 
heur zuster Jantie. Het was stralend weer en iederiene was 
in goeie doen. Nou já…, bíjna iederiene. Margie fietst ’t pad 

op bi’j ’t huus van Harm en Jantie, mar zi’j zet heur  
zwaoger Harm mit de kop naor beneden en d’haand’n in de 

buuse umme ’t huus slenter’n. Hi’j keek toe net asof ie een 
flesse azien op e drunk’n had.  Jantie komp er achteran 
lopen en trekt wat zenuwachtig mit de scholders. ‘Wat is er’, 

flustert Margie Jantie in ’t oor, ‘wat hef ie toch. Hef ie 
vandage de bokkepruik op e zet?’. Jantie is wat stillegies en zeg niet al te veule tegen heur 

zuster, umdat Harm nog in de buurte is. Margie wet dat ze an ’t kluss’n bint, mar ók dat 
Harm daor gien keeze van eten hef. Aaldert van Jentie hölpt ‘m d’r vake mit. Iedriene wet 
dat. Aaldert van Jentie hef gold’n vingers, die kan alles maken! Mar Harm schaamt ‘m d’r 

vake veur. Hi’j probeert wel ies wat, maar miestal brek ‘m dat dan weer bi’j d’haand’n of en 
dat is ‘m vake de ere te nao. Ik weet, dacht Margie, dat Harm niet zo’n ster is in tummer’n, 

mar as ze oe dan hölpt, zu’j toch verwacht’n dat ie daansend umme thuus zul huppel’n. 
Nee, dizze keer niet. D’r was wat goed mis mit Harm vandage! Harm knikt hiel zuunig naor 
zien schoonzuster Margie, een vrumde kun ’t haoste niet opmarken. ‘Wat is er Harm, bi’j 

niet lekker? Ie bint toch niet ziek? Ie kiekt wel pips uut, mu’k zegg’n!’, vrag Margie naor de 
bekende weg, want Margie zet ók wel dat er tussen die beide wat schieve zit. ‘Ik bin niet 

ziek’, antwoordt Harm mit zwaore tegenzin, ‘ik mut weer bonen paot’n!’. Margie kek heur 
zwaoger wat vrumd an. ‘Bonen paot’n? zeg Margie enigszins veraldereerd, ‘bonen paot’n? 
daor hoef ie toch niet lillijk umme te word’n?!’ ‘Ja mar’, giet Harm verder, ‘wél as ze al 

geweldig op kwamen en állemaole in ien keer an flard’n bint’. Mitiene as hi’j dat vertelt kek 
ie naor Jantie en zakt ‘m de wenkbrauw’n nóg dieper in d’ogen dan hi’j al had. Jantie 

begunde steeds meer ongemakkelijk hin en weer te dreutel’n en had deur de zenuw’n,  mit 
de klomp’n ’t padtie al aordig zwart e schraapt. ‘Ach’, ik vien ’t ok zó arg’, zeg Jantie vol 

schaamte. Margie begreep er niks meer van. ‘Ie hadden de eerste bonen toch al in de blui’, 
zeg ze vraog’nd an Harm. En Harm begunt te vertell’n, hi’j komp hielemaole lös as hi’j t 
aover zien gruuntetuune hef. ‘Ja Margie, praot mi’j d’r niet 

van! Dat is ‘t ‘m nou net! Ik had ze d’r zo machtig mooi bi’j 
staon! Ik vraoge Jantie gister’n; zull’n ie de bonen wel 

eempies will’n schoffel’n? Ik wil vanaomd, as Aaldert naor 
huus is, ok nog een paar rijen bi’jpaot’n. Nou dat zal ik oe 
vertell’n Margie. Jantie komp bi’j mi’j um te vraog’n wat ik er 

van vund en as ze het wel goed e daone had. Ik kome daor 
en de tuune is gitzwart, zwarter kun ie niet! D’r stunt niks 

gien onkruud meer, mar d’r stund ók gien énkele bone meer 
aoverende! Ze had wárkelijk waor, álle bonen of e schoffeld!’ 
Margie lustert  mit open mond naor ‘t verhaal van Harm en 

kek vol onbegrip van Harm naor Jantie en van Jantie naor 
Harm. Margie wet ók dat Jantie de ding’n soms wat té 

letterlijk opvat. Nou ja, wát?!...  Mar ze wet ók dat Harm 
bijna e trouwd is mit zien gruuntetuune, dat is zien 
heiligdom. Dus Margie probeerde het wat te verzacht’n deur 

te zegg’n; ‘Harm, ik heb hiel wat bonen veur e kweekt en heb nog aordig wat potties bonen 
staon, die mut neudig de grond in en allemaole ok al in de blui! Haalt ze mar op! Ik heb 

zölf al genog bonen in de tuune staon inmiddels’. Margie richt zich tot Jantie en zeg, ok al 
he’j e daone wat oe e vraogd wörd; alle bonen ofschoffel’n. Ie weet nou hoe ’t níet mut. 
‘Mar dat is nog niet alles’, zeg Harm, nog steeds beteuterd en vertelt verder, Harm is lös; 

‘tot aovermaat van ramp giet ze vandage de maande mit dass’n, sjaals en haans’n 
opruum’n um ze uut te wassen.  
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Er blieft tweei haans’n aover, ze gooit ze mi’j naor d’oren en zeg; ’t kan niet aans Harm, of 
dizze haans’n bint van oe. En wat deink ie Margie? ’t waren twei linker haans’n! Ik weet dat 

ik niet zo’n haandige knuppel bin as’t op tummer’n an komp, mar as oe dat op zó’n 
maniere weer onder de neuze wreven wordt!! Bah!, ik heb er schoon genog van vandage!’, 

en Harm löp sikkeneurig weg. De dames kiekt ‘m nao en ze ziet dat Harm mit de kwaoie 
kop tegen een klossie holt an trapt en reageert ‘m of deur dat ding verniendig weg te 

trapp’n, mar tegeliekertied beurt ie pienlijk ’t bien op, want ’t paoltie bleek goed vaste  in 
de grond te zitt’n. Ze kiekt Harm nao en ziet ‘m pinkeln’d en strompeln’d weglopen. Mar 
goed dat ze niet meer kund’n heuren wat ie toen uutkraomde. Dat ku’j enkel mar raod’n! 

Daor komp ok Trientie an fietsen mar blef eempies staon praot’n mit Jans die achter zien 
zeuntie Jan anfietste. Het was een kort gesprek bliekbaar, want Trientie stapte al binnen, 

hard lachend! Margie en Jantie lusteren aandachtig naor wat Trientie zojuust van Jans had 
heurd. ‘Wat he’j te lachen’, vreug Margie, ‘wat had Jans toch? Wi’j zagen kleine Jannegie 
veur ‘m uutfietsen, het was net asof ‘m ’t water uut de broek drupte’. Dat klöpt ok,’vertelt 

Trientie, ‘Jans deed net dat ie barre kwaod was op Jannegie. En stuurde ‘m naor huus toe. 
Hi’j had het riet umme d’oren hangen en de trui gruun van het kroos. Ik zag dat Jannegie 

wat an zien lippie trök en heurde zien va tegen ‘m zegg’n; gauw naor huus en lao ik oe 
daor niet weer zien. Ik had e zegd dat ik oe daor niet wol hebben en tóch gao’j d’r naor 
toe. Naor huus, oen moe wast oe wel. Jans had mi’j een knipoogie e geven en vertöl mi’j 

dat hi’j zien kiender ábslouut niet bij ’t kanaal hebben wol hebben, mar ’t zul Jannegie al 
niet wezen die dat dan tóch eempies mut onderzuuk’n. Jans wus netuurlijk as gien aandere 

hoe “onderzuuk’nd” Jannegie was en was er stiekem achteran e gaone. Jans zag dat zien 
Jannegie inderdaod onderin de wiekswal, mit een plaankie in t kanaal zat te speul’n. Jans 
had een ’t een klein poosie an e zene, toen zette Jans híel veurzichtig de voete onder 

Jannegie zien kontie en gaf hum een drokkertie, régelrecht de plump in! En viste Jannegie 
d’r ok mitiene weer uut! Oóó, Jannegie was nog nóóit zo e schrukk’n! Dat ku’j begriep’n, 

dat was een echte traon’ntrekker veur kleine Jannegie. Hi’j kan beter um mi’j jank’n, dan 
wi’j um hum. Schrik is een híele goeie leermeester!, had Jans e zegd’. De zusters hadd’n ’t 
mit Jannegie te doen, toen ze het verhaal heurd’n, mar tegeliekertied de grootste lol aover 

dat hi’j, gelokkig op een verantwoorde maniere, in de plump had e zeten. 
Even later komp Freek, de oldere breur van Jan, ok binnen en alle gasten 

in ’t keukntie bij Harm en Jantie, zegt mekaar vriendelijk goeiedag.  
Mar mitiene vrag Freek an Jantie; ‘Hebt jullie een geite, Jantie?  
Waor he’j die lopen?’.  ‘Geite?!’, vrag Jantie zich of, ‘wi’j hébt 

hielemaole gien geite. Al jaor’n niet meer. Hoe koo’j daor zo 
bi’j?’. ‘Nou’, zeg Freek, ‘wat raar!, ik zie Harm naor de struuken 

lopen en heur ‘m zegg’n tegen Aaldert; ik mut eempies de 
geite verstikken,  
ik bin d’r zo weer!’  Nou, dat ku’j begriep’n, de dames hadden 

alweer de grootste lol.  
En een poosie later giet de deure veurzichtig lös… wie kwam eempies later mit zien frisse 

en schone koppie um de deure? Jannegie kwam ok weer eempies langes. Hi’j mög niet 
meer speulen mit zien vriendties , mar naor Harm en Jantie um ok de geite te zien, want 

zien breur Freek had ‘m dat  ezegd, en had va en moe d’haand aover ’t hart e streken. Ok 
Jannegie kwam er achter dat er gien geite was, mar ók… wat er bedoeld wordt as ze de 
geite mut verstikk’n.   

 
Aaldert was inmiddels naor huus en Harm zat bi’j de visite in ’t keukentie. De azien bleek 

hi’j vergeten te wezen en had ’t inmiddels verruilt veur suukerwater, um ’t zo mar te 
umschrieven. Ze zaten nog een poosie bi’j mekaar te praot’n, waorbi’j Jantie de neudige 
raodselties an de jochies op e geven had, toen Freek ‘m lui uut  rekte en antwoorde; ‘pffff, 

was ík ok mar e wassen en in de schone kleren, bah, wat een wark altied!’. Jannegie giet  
hiel kwiek rechtop zitten, stek zien vingertie op en zeg tegen zien breur; ‘o dan weet ik wel 

wat. Aj nou ies stiekem naor ’t kanaal gaot, dan wupt mien va d’r oe wel in, ie fietst dan zó 
hard naor huus, zo hard a’j nog nooit e fietst hebt, mien moe döt oe onder de douche en ie 
bint schone. Klaor!’. Een bulderend gelach vulde ’t kleine keukentie van Harm en Jantie. 
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‘Nou’, zeg Harm vrolijk, ‘ie heurt ‘t, een kiend kan de wasse doen!’, en knipoogt eempies 
naor zien Jantie. Hi’j flustert heur in ’t oor; ‘Ik weet ‘t Jantie, ie bedoelt ’t niet zo, mar ie 

bint nog al ies in de bonen’. Hierop zeg Jantie mit een lief stemmegie; ‘goed Harm, ik 
beloof ’t oe, ik zal oe morg’n d’eerappels wel schoffel’n’. ‘Oóóóhhhh griezelachtig nog an 

toe, reageert Harm in paniek, ‘néé, dat hoeft niet. Dat he’k zölf al e daone net. Gao ie alle 
rechter haans’n mar bi’j mekaar zuuk’n! Trientie en Margie gaot lachend naor huus, ze 

hadden weer een gewéldige middag had.  Eind goed al goed, veur iederiene! 

___________________________________________________________ 

 

Nieuws van Contactpunt mantelzorg Midden-Drenthe 
 
Van de voorzitter: 
Wij hopen dat u zich staande houdt tijdens deze coronacrisis. Wij hadden gehoopt dat 

tijdens de zomermaanden het virus uitgedoofd zou raken. Maar niets is minder waar. Op 
dit moment breidt het virus zich zelfs weer uit. Wij blijven aan regels, voorgeschreven door 

het RIVM, gebonden.  
Daarom hebben we helaas ook moeten besluiten om dit jaar geen activiteit te organiseren 
op de Dag van de Mantelzorg (10 november). Wel komt de mantelzorgwaardering er weer 

aan.  
 

Wij hebben, wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, afscheid genomen 
van onze consulente Grietje ten Hoeve. Grietje bedankt! Wij wensen jou en allen die je 
dierbaar zijn, nog vele mooie jaren toe. Ilse Koekoek is de nieuwe consulente.  

Onderaan dit stukje stel ze zich even voor. 
Ook in het bestuur hebben wisselingen plaatsgevonden.  

 
Wij wensen u allen veel gezondheid toe.  
Met een hartelijke groet, José Post-Consent, voorzitter 

 
Van de bestuurstafel: 

Er zijn een aantal wijzigingen in het bestuur. Hetty Floor-Oldejans is gestopt als 
bestuurslid/secretaris. Haar taken worden overgenomen door Angela Grotenhuis. 
Penningmeester Geert Reinink heeft zijn taken overgedragen aan Truida Benthem. Geert 

Reinink blijft het bestuur wel ondersteunen als bestuurslid. Per 1 september 2020 neemt 
Ilse Koekoek de taken van Grietje ten Hoeve over. Ilse is geen onbekende in het 

welzijnswerk. Zij is al jaren actief als jongerenwerker en als beweeg- en leefstijladviseur. 
Ilse gaat haar taken consulente mantelzorg en beweeg- en leefstijladviseur combineren. Op 
28 juli 2020 hebben wij op gepaste wijze afscheid genomen van Grietje ten Hoeve en Hetty 

Floor-Oldejans. Op hetzelfde moment hebben wij kennisgemaakt met Ilse Koekoek. Grietje 
en Hetty wensen wij beiden, in alle opzichten, alle goeds toe. Ilse wensen wij alle succes 

toe in haar nieuwe functie.  
 
Het bestuur José Post voorzitter, Angela Grotenhuis secretaris, Truida Benthem 

penningmeester, Geert Reinink bestuurslid en Tina Koopman bestuurslid 

 
Even voorstellen: 
Sinds kort ben ik gestart als Consulent Mantelzorg bij Welzijnswerk Midden-Drenthe en 

neem ik de taken over van Grietje ten Hoeve. Mijn naam is Ilse Koekoek en ik ben al ruim 
6 jaar werkzaam voor deze organisatie. De afgelopen jaren heb ik mij onder andere 
beziggehouden met het jongerenwerk in Beilen en de ondersteuning van allerlei 

sportverenigingen. Ik ben opgegroeid in deze gemeente en momenteel druk bezig met het 
verbouwen van ons huis in Nieuw-Balinge. In deze bijzondere tijd is het extra belangrijk 

dat wij omkijken naar elkaar. Mocht u vragen hebben of andere zaken met mij willen delen, 
neem gerust contact op. 
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Vrijwillige bijdrage Kontakt 
 
In het najaar komen wij altijd bij onze dorpsbewoners aan de 
deur met de lijstcollecte voor een financiële ondersteuning 

voor ons dorpsblad. Om elke maand een Kontakt bij u op de 
mat te laten vallen, zijn we afhankelijk van adverteerders en 

van de vrijgevigheid van u en van de clubs en verenigingen 
in Nieuw-Balinge. 
 

Het is altijd erg gezellig om langs de deuren te gaan. Bij de 
meesten een praatje of “kom maar even binnen” 

gastvrijheid. Maar vanwege de corona maatregelen hebben 
wij als redactie besloten om dit jaar niet langs de deuren te 
gaan, maar een beroep op u te doen om het dit jaar over te 

maken op IBAN: NL78 RABO 0369 4004 53, t.n.v. Plaatselijk 
Belang, o.v.v. vrijwillige bijdrage Kontakt 

 
Mocht een digitale overmaking, om wat voor reden dan ook, lastig zijn dan mag de 

vrijwillige bijdrage ook in een envelop in de brievenbus gedaan worden bij 1 van de 
redactieleden. Linda Kroezen, Robertusweg 4a of bij Evelien Sok, Boekweitstraat 3 
o.v.v. vrijwillige bijdrage Kontakt.  

 
We hopen op uw ondersteuning, zodat we gezamenlijk Kontakt in stand kunnen 

houden. Met vriendelijke groet, de redactie. 
________________________________________________________________________ 
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Heksen, spoken  en bijgeloof 
De angst voor het geheimzinnige, het onverwachte, het on(be)grijpbare is eigenlijk van alle 
tijden. Ook onze 21e eeuw, waarin we (bijna) alles technisch kunnen verklaren, lijdt er nog 
steeds onder. Hotels waarin je tevergeefs naar kamer 13 zoekt, niet onder een ladder 

durven doorlopen, angst voor een naderend ongeluk als er een zwarte kat vlak voor je 
oversteekt, katten uit de boom kijken (want als ze daar maar uit zijn, hoef je in elk geval 

niet steeds angstig achterom en omhoog te kijken …… ). En zo had je veel voorvallen 
waarin, niet alle, maar toch aardig wat mensen in die tijd geloofden in hekserij. 
 

Witte wieven 
De flarden mist die 's avonds verschenen boven de 

natte gronden van Drenthe vonden inwoners maar 
eng. Bij grafheuvels en hunebedden vond men het 
nog enger als er mist hing. Deze flarden mist worden 

ook wel witte wieven genoemd. In allerlei 
volksverhalen komen witte wieven voor. In sommige 

gevallen wezen ze verdwaalde reizigers de weg. Maar 
er zijn ook verhalen over witte wieven, die mensen 

lokten, waarop die mensen voor altijd verdwenen…….. 
Heksen 
Een heks kon vroeger een vrouw, maar ook een man zijn. Een heks wilde kwaad doen en 

kon toveren. In Drenthe geloofde men dat een heks ook in een dier kon veranderen. 
Bijvoorbeeld in een kat. In Drenthe werden heksen dan ook wel katten genoemd. En 

behekste appels waren herkenbaar doordat er geen pitten in zaten. Als kinderen zo'n appel 
aten, kregen ze een pad, slang of steen in hun maag. Vroeger, voor honderden jaren terug, 
werden vrouwen waarvan man dacht dat ze heks waren gestraft of zelfs doodgemaakt. Een 

drijfproef kon dat uitwijzen. Mensen dachten dat heksen heel licht waren. Als de heks in 
het water bleef drijven dan was het een echte heks en werd ze vervolgens verbrand op de 

brandstapel. Een 'gewone' vrouw zonk en bewees daarmee dat ze geen heks was. De 
vrouw in kwestie overleefde de proef vaak niet. Zo zijn er veel vrouwen vermoord in de 
jacht op heksen. 

Het hoefijzer 
Liet je zelf een hoefijzer maken door een smid, dan had je er alleen iets 

aan voor je paard. Vond je er echter een, dan bracht het geluk en 
weerde het onheil af. Een hoefijzer op je deur liet alleen vreugde en 
voorspoed binnen. Heksen konden er niet in en zelfs het boze oog 

raakte je niet. De juiste wijze van ophangen is met het open gedeelte 
naar boven, in een U-vorm. Zo vangt men het geluk, dat van boven 

komt, op. Over deuren gesproken, het kon geen kwaad om er rode stof 
op vast te maken of de drempel rood te verven. Struiken met rode 
bessen naast je voordeur laten groeien was ook goed. De rode kleur 

hield boze geesten weg. Het is ook de kleur van voorspoed. Met al deze maatregelen kon je 
met een gerust hart je woning betreden.  

Breukenboom 
Drenten hadden vroeger weinig vertrouwen in doctoren. Behandelingen, zoals aderlaten en 
bloedzuigers hielpen vaak niet tegen een ziekte. Sterker nog patiënten werden er nog veel 

zieker van. Veel mensen gebruikten daarom zelfgemaakte middeltjes om kwalen te 
genezen. Er waren ook "wonderdokters". In het gewone leven vaak boer of bijvoorbeeld 

klompenmaker, maar wel iemand met een "speciale gave". Zo woonde er rond 1930 in Yde 
smid Willem Nijenhuis. Hij zei breuken, als beenbreuken, liesbreuken of rug breuken 
(hernia) te kunnen genezen. Volgens hem moest je drie spijkers in de boom voor zijn huis 

slaan, terwijl hij spreuken opzegde. Wanneer de bast van de boom over de spijker was 
gegroeid, was je breuk genezen. Vandaag de dag worden er nog steeds spijkers geslagen 

in de boom voor het huis van de smid. Je kunt de boom bekijken aan de Breukenweg in 
Yde. 
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Hoe was dat in Nieuw-Balinge  
Voor onderstaande waargebeurde verhalen, gaan we zo’n 100 tot 150 jaar terug in de tijd. 

De ontwikkeling was natuurlijk lang niet zo ver dan nu. De media, zo we die tegenwoordig 
kennen, kende men toen niet. Voor een eeuw terug was het bijgeloof groot bij bepaalde 

personen en waren bij hen de verhalen over heksen en spoken nogal eens aan de orde.  
Zo ging een verhaal de ronde, waarbij vooral sommige inwoners van ons dorp dachten dat 

Lammegie Kleis heksen kon. Lammegie en haar familie hadden, net als veel anderen in die 
tijd, een aantal schapen op het erf. Lammegie’s zoon meldde dat ze een schapenkoper 
kregen. Lammegie stemde hier mee in en zei tegen haar zoon dat hij de koper maar moest 

laten komen, máár, drukte ze haar zoon op het hart, dat hij alléén de beste schapen weg 
mocht doen. ’s Avonds tegen schemeren arriveerde de man om een paar prachtige schapen 

te kopen en had een stok bij zich om de schapen mee op te kunnen drijven. Allen liepen ze 
richting stal om de schapen uit te zoeken die naar zijn wens de goedkeuring kon dragen. 
De koper liep even later met zijn pas gekochte schapen door de wei op weg naar huis, toen 

opeens een haas opdook tussen de schapen. Met grote sprongen huppelde de haas van 
links naar rechts tussen de zojuist gekochte schapen door. De schapenkoper werd het spel 

van de haas zat. Hij maakte een sprong in de richting van de haas en kon hem net raken 
en een tik met de stok geven, waarna de haas het voor gezien hield en snel het hazenpad 
nam! Bewoners hadden dit in de geheimzinnige schemeruurtjes gadegeslagen. Alles was 

weer rustig en ging ieder zijns weegs. De man vergat het voorval en vervolgde zijn weg 
naar huis met zijn zojuist gekochte wollige beestjes.  

De andere dag zagen mensen Lammegie lopen met een doek om haar 
hoofd. Toen men dat zag waren velen verbijsterd, maar ook vol 
overtuiging dat het Lammegie geweest moest zijn in het schemer 

tussen de schapen, in de hoedanigheid van de haas. ‘Zie’j wel?!, 
reageerden velen, dat hef gisteraomd olde Lammgie e west tussen de 

schaopen. De schaopekoper hef de haze een mep e geven en nou löp 
Lammegie mit verbaand um de kop’. ‘Dat klöpt’, antwoordde de zoon 
met humor, ‘mien moe kan heksen! En ik een klein beetie’. 

De familie van Lammegie was zelf nuchter genoeg hiervoor, maar een groep bewoners, die 
nogal goedgelovig van aard waren, had haar dit toegedicht en geloofden stellig in de 

hekserij van Lammegie.  
Jaren later waren de buren van Lammegie, die ook erg bijgelovig van aard waren, bezig 

met het karnen van boter. Het wilde nog wel eens voorkomen dat deze 

volle melk niet zo 1, 2, 3 boter wilde worden. Dat hing van bepaalde 
factoren en handelingen af. Deze familie wilde het dit keer maar steeds 

niet lukken die dag! Lammegie was inmiddels te oud hiervoor, maar ze 
geloofden stellig dat Jantje, de dochter van Lammegie, dezelfde 
heksengave had als haar moeder en werd om die reden door deze 

bijgelovige familie bij de karnton gevraagd. De naoberplicht werd 
nuchter en getrouw door Jantje nagekomen en ging aan het karnen bij 

haar buren. Na maar een klein poosje gekarnd te hebben, werd de 
melk door Jantje al tot boter gemaakt! Onvoorstelbaar vonden de buren dit en waren van 

Jantjes gaven nu toch echt overtuigd! Wat bleek, Jantje had een handeling verricht met het 
karnen, die de buren over het hoofd hadden gezien. Maar desondanks waren de buren er 
nóg steeds stellig over; niet alleen ‘olde Lammegie’ kon het, óók haar dochter Jantje kon 

heksen! 
 

Toch mogen we gelukkig zeggen, dat de bijgelovigheid van weleer niet meer ons leven van 
alledag beheerst. Het valt, anno 2020, mee wat bijgeloof betreft. Alhoewel… er is altijd 
iemand die een ‘geluks-pen’ of een ‘geluks-shirt’ heeft voor een sollicitatiegesprek. 

Wat dacht je van atleten die per se bepaalde sokken moeten dragen, willen ze beter 
presteren. Sommige kunstschaatsers leggen hun schaatsbeschermers altijd op een 

specifieke manier neer, voordat ze het ijs op gaan. Of, de warming-up mag niet 
afwijken van een vast aantal oefeningen bij menige zwemmer en turner… 
 



32 Dorpsblad Kontakt 2020 

 

Uitnodiging voor de Jaarvergadering. 
 

Uitnodiging aan alle leden tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering die 
gehouden zal worden op woensdag 18 november, aanvang 20.00 uur, en zal 

plaatsvinden in de kantine van S.V. Nieuw Balinge. 
 

-Agenda- 
1.   Opening/Vaststellen Agenda. 

2.   Presentielijst 
3.   Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 30-10-2019 

4.   Ingekomen stukken en mededelingen. 
5.   Jaarverslag secretaris over het verenigingsjaar 2019-2020 

6.   Rekening en verantwoording door de penningmeester. 

7.   Verslag van de kascontrole commissie.   
8.   Bestuurssamenstelling 

       -aftredend als bestuurslid: Miranda Schutte en Harry Hurink 
       -voorgedragen als bestuurslid: Chris Schutte  

9.  Benoemen van de kascontrole commissie voor het verenigingsjaar 2020-2021 
10. Rondvraag. 

11. Sluiting. 
 

Nieuw-Balinge 27-09-2020 
Het Bestuur. 

  
''De jaarrekening” is digitaal op te vragen bij de 

penningmeester; mennovanderzwaag@hotmail.com 
 

Deze uitnodiging komt in de plaats van de papieren versie. 

Met het publiceren van deze uitnodiging in/op het verenigingsorgaan (de website) 
heeft het bestuur voldaan aan het hieromtrent gestelde in de statuten. 

__________________________________________________________________ 

 

High beer/wine/cocktail 
 
 
Beste Nieuw-Balingers, er 

staat een gezellige High 
beer/wine/cocktail op de 

planning! Bestaande uit 3 
drankjes met bijpassende 

hapjes! 
 
Geef je op voor 1 november! 

(Er is veel mogelijk in overleg 
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Nieuwe coronamaatregelen per 29 september 2020 
 

Het aantal coronabesmettingen in 
Nederland groeit te snel.  

Daarom heeft de overheid nieuwe 
regels aangekondigd. Die zijn 

ingegaan op 29 september om 
18.00 uur. Ze blijven in elk geval  

de komende 3 weken gelden. 
(tot 20 oktober) 

 
 

 

Wij zetten hieronder de belangrijkste veranderingen op een rijtje. Voor het 
complete overzicht, kijk op Rijksoverheid.nl. 

 
✓ Werk zoveel mogelijk thuis 

De laatste maanden zijn mensen weer steeds vaker op kantoor gaan werken. 
Hierdoor raken steeds meer mensen op hun werk besmet. Daarom geldt: als het 

kán, werk dan vanuit huis. De overheid kan bedrijven met coronabesmettingen 
voor 14 dagen helemaal sluiten. 

 
✓ Ontvang thuis maximaal 3 gasten 

Bijeenkomsten met familie en vrienden zijn ook een belangrijke besmettingsbron. 
Daarom geldt het dringende advies: ontvang thuis niet meer dan 3 gasten tegelijk. 

Kinderen tot en met 12 jaar tellen daarbij niet mee. 
 

✓ Kom buitenshuis met maximaal 4 personen bij elkaar 

Gaat u bijvoorbeeld naar een restaurant, café of bioscoop? Zorg dan dat de groep 
uit maximaal 4 personen bestaat. Kinderen tot en met 12 jaar tellen daarbij niet 

mee. Ook geldt een uitzondering voor groepen die bestaan uit mensen uit 1 
huishouden. 

 
In totaal mogen in binnenruimtes niet meer dan 30 personen aanwezig zijn. 

Bijvoorbeeld in restaurants. Kinderen tellen daarbij ook mee. Dit maximum geldt 
niet voor bijvoorbeeld musea en pretparken. Wel moet u daar vooraf reserveren. 

 
✓ Horeca sluit om 22.00 uur 

Wanneer mensen veel drank op hebben houden ze zich vaak minder goed aan de 
coronaregels. Daarom gaan restaurants en cafés vanaf 29 september om 22.00 uur 

dicht. Na 21.00 uur mogen er geen nieuwe gasten meer binnenkomen. 
 

✓ Sporten en sportwedstijden zonder publiek 

Alle wedstrijden worden de komende 3 weken zonder publiek gespeeld. Dat geldt 
zowel voor amateurs als voor profs. Sporten blijft gewoon mogelijk. Wel zullen 

sportkantines de komende tijd gesloten blijven. 
 

✓ Registratie bij contactberoepen 
Bij horeca bent u er misschien inmiddels al aan gewend: u noteert uw 

contactgegevens bij een bezoek aan een restaurant of café. Die registratie gaat nu 
ook plaatsvinden bij bijvoorbeeld kappers en fysiotherapeuten.  
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Voor een compleet overzicht van alle contactberoepen, kijk op de website van de 
Rijksoverheid. Zo kan de GGD bij besmettingen makkelijker achterhalen wie er bij 

een besmette persoon in de buurt zijn geweest. 
 

✓ Deurbeleid bij supermarkten en in winkels 
Winkeliers moeten goed gaan letten op de hoeveelheid mensen die zij tegelijk 

binnenlaten. Ze moeten ervoor zorgen dat hun klanten 1,5 meter afstand kunnen 
houden. Als het te druk wordt moet u dus even wachten. 

 
Ook roept de overheid supermarkten op om speciale boodschappenuurtjes in te 

stellen voor ouderen en andere kwetsbare groepen. 
 

✓ De basisregels blijven gelden! 

-Houd altijd 1,5 meter afstand. 
-Ga niet naar plaatsen waar het druk is. 

-Nies en hoest in uw elleboog. 
-Was vaak uw handen met zeep. 

-Bent u verkouden? Blijf dan thuis en laat u testen! 
-Heeft u koorts of bent u benauwd? Dan moeten alle huisgenoten thuisblijven. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
Het complete overzicht van alle regels en uitzonderingen vindt u op de website van 

de Rijksoverheid. 
_____________________________________________________________________________________ 

 

Vermist 
 
Vermist: ons caravan-opstapje 

 
Sinds zaterdag 12 september vermissen we ons gegalvaniseerde caravan-opstapje. 

We hadden het onder een metalen mand met appels aan de weg gezet. 
We waren blij dat de appels meegenomen werden. Niet zo blij waren we erover 
dat ook het opstapje en de mand verdwenen waren. 

 
We willen het opstapje graag terug!  
Aarnoud en Anne Beydals 
Haarweg 40 
Telefoon: 321012 
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Nieuws van Bi’j Oons 
 

Dag allemaal, 
 

De regen komt naar beneden en het 
buitenseizoen is voorbij. Tijd voor een goed 

kop thee, een lekker bakje koffie of warme 
mok chocolademelk! We hebben een 

nieuwe koffieleverancier en daardoor 
hebben we nu nog meer keuze! Nieuw in 

ons assortiment: latte macchiato, een 
heerlijk kopje koffie met meerdere laagjes 

romige melk. 

 
De herfst is in volle gang, dus het haak- en 

breicafé heeft haar deuren op 
woensdagavond weer geopend. Een divers 

gezelschap dames haakt en breit de leukste 
creaties. Maar voor alles geldt: hoe meer 

zielen hoe meer vreugd! Zin om mee te 
haken, kom gezellig op woensdagavond 

langs. 
 

Het lijkt misschien ver weg en misschien 
onhaalbaar door corona. Toch gaan we 

weer beginnen met de voorbereidingen 
voor de kerstmarkt. Met een slag om de 

arm hopen we u op 12 december te kunnen 

verwelkomen. Diverse kraampjes met leuke 
artikelen zijn weer present! Wilt u ook op 

de markt staan? Laat het ons dan even 
weten via Tel: 06-25390885. Rechts 

overigens weer het maandmenu voor de 
komende tijd!    

 
 

Voor snacks…       IJs…                 En lekkernijen… 
 

 
  

Vrijdag 16 okt:         

Snert en bruine bonensoep 

Vrijdag 6 nov: Meerdere 

soorten soep met brood 
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Activiteitenkalender 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

                             

                             
                            OKTOBER 

 
1 t/m 8 oktober 60+ Actief – ‘Week van de eenzaamheid’ 
 

15 oktober  60+ Actief, VVNN 
 

20 oktober            Ons cluppie 
 
31 oktober  Bingo – Dorpshuis ‘De Heugte’ 

 
                            NOVEMBER 

 
4 november  Oud papier 
 

14 november         High beer/wine/cocktail  
 

17 november         Ons cluppie        
 

19 november 60+ Actief, Bingo middag 
 
18 november         Ledenvergadering S.V. Nieuw-Balinge 

 
26 november        Jaarvergadering IJsvereniging 

 
28 november Bingo – Dorpshuis ‘De Heugte’ 
 

 
 

DECEMBER 
 
11 december        60+actief kerstdiner met Mr. Siebering 

 
                            15 december         Ons cluppie 

 
                            19 december        Bingo – Dorpshuis ‘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 

Maandag 8.30 - 16.30 uur 

Dinsdag 8.30 - 14.30 uur 

Woensdag 8.30 - 16.30 uur 

Donderdag 8.30 - 20.00 uur 

Vrijdag 8.30 - 16.30 uur 

• Smilde, Hoofdweg 24 

  Maandag van 8.30 tot 12.00. 

 

• Tel. (0593) 53 92 22   

• De gemeente is ook per WhatsApp 

bereikbaar: (06) 52 56 75 73. 

• Spoedeisende storingen buiten kantoortijden: 

(06) 55 87 39 09 

 

  E-mail: gemeente@middendrenthe.nl 

  Website: www.middendrenthe.nl 

 

Fysiotherapie 

 

Praktijk Fysio Ettenheim; Roel Schoemaker 

Dinsdag- en donderdagmiddag praktijk in 

Dorpshuis de Heugte. Alleen op afspraak. 

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

E-mail: info@fysioettenheim.nl 

Weekenddiensten 

 
Voor het rooster van de weekenddiensten van 

tandarts, apotheker, dierenarts, Icare, Bureau 

Slachtofferhulp en de Stichting Welzijnswerk zie 

bladzijde 2 van de (huis-aan-huis) 

woensdageditie van de Hoogeveense Courant  

 
Preekrooster 2020 

Chr. Geref. Kerk te Nieuw-Balinge 

 
●Zondag 11 oktober  

9.30 uur Ds. C. Cornet 

14.30 uur Ds. C. Cornet 

●Zondag 18 oktober  

9.30 uur Ds. H.J.Th. Velema 

14.30 uur Ds. H.J.Th. Velema 

●Zondag 25 oktober  

9.30 uur Ds. C. Cornet 

14.30 uur Ds. C. Cornet 

●Zondag 1 november 

9.30 uur Ds. H.H. Klomp 

14.30 uur Ds. H.H. Klomp 

●Woensdag 4 november  

14.30 uur Ds. C. Cornet (dankdag)  

19.30 uur Ds. C. Cornet 

●Zondag 8 november  

9.30 uur Ds. D. van der Zwaag  

14.30 uur Ds. D. van der Zwaag 

 

 

 

Wijzigingen voorbehouden. In de ochtend is er 

oppas voor de kleinsten in het jeugdgebouw ‘Het 

Anker’. 

 
 
 

Preekrooster 2020 

Ned. Hervormde Kerk Nieuw-Balinge 

 

●Zondag 11 oktober (begin herfstvakantie) 

10:00 uur ds. H.G. v.d. Ziel (Waarder) 

15:00 uur ds. T. Beekman 

●Zondag 18 oktober (einde herfstvakantie) 

10:00 uur ds. J.A.A. Geerts (Zalk-Veecaten) 

15:00 uur ds. G.H. Koppelman (Wapenveld) 

●Zondag 25 oktober 

10:00 uur ds. T. Beekman 

15:00 uur ds. G.H. Nijland (Mastenbroek) 

●Zondag 1 november 

10:00 uur ds. H. Westerhout (Hasselt) 

15:00 uur ds. T. Beekman 

●Woensdag 4 november (Dankdag) 

14:00 uur dienst in Tiendeveen 

19:30 uur ds. T. Beekman 

●Zondag 8 november (VHA) 

10:00 uur ds. W.C. Zuijderduijn (Rijssen) 

15:00 uur ds. T. Beekman 

 

 

 

In de ochtend is er oppas voor de kleinsten in 

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

Dinsdag van 9.15 uur tot 10.00 uur, 

Loop gerust eens binnen! 

Buurtpreventie App 

Wilt u lid worden van de buurtpreventie 

WhatsApp groep? Neem contact op met  

Bennie Slomp: 06-53173643 

Ophaalschema containers  

12 okt    GRIJS             4  nov    GROEN 

14 okt    ORANJE          9   nov    GRIJS 

21 okt    GROEN           11 nov    ORANJE 

28 okt    ORANJE          18 nov    GROEN 

Contactgegevens Humanitas  

• Midden-Drenthe 

   midden-drenthe@humanitas.nl 

• Zuid-Drenthe 

   zuid-drenthe@humanitas.nl 

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

Oud Papier 

Oud papier wordt opgehaald door de mr. 

Sieberingschool. De laatste datum voor ophalen 

in 2020 is 4 nov. 

 

Vanaf 17.00 uur wordt het oud papier met een 

pers/kraakwagen opgehaald. Het verzoek om 

het papier gebundeld, in dozen of in de daarvoor 

bestemde container, aan de weg te zetten. De 

handvatten van de container naar de weg toe 

zetten. Voor de Breistroeken geldt; het papier 

langs de hoofdroute zetten!  

Ophalen grofvuil of container stuk? 

 

Gemeente Midden-Drenthe: (0593) 53 92 22 

 

Grofvuil brengen naar: Milieustraat Beilen, 

Eursing 2a: maandag gesloten, dinsdag en 

vrijdag geopend van 8.00-12.00 en 13.00-

15.00, woensdag en donderdag geopend van 

12.30 tot 15.00, zaterdag geopend van 8.00 tot 

12.00.  

www.middendrenthe.nl > Afvalwijzer 

 

 

Politie 

Bureau Hoogeveen, Griendtsveenweg 5,  

Postbus 107, 9400 AC Assen 

Geopend: ma t/m za 9.00 – 17.00 uur 

vrijdagavond tot 21.00 uur. 

 

Bureau Beilen, Ettenstraat 9 

Postbus 107, 9400 AC Assen 

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

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

Telefoonnummer: 0900 88 44 

Alarmnummer: 112 

Meld Misdaad Anoniem: 0800 70 00 

 

Voor aangifte via internet, contact met 

wijkagent etc.: www.politie.nl  

Wijkagent Bert Eefting ook te volgen via twitter: 

@BertEefting 

 

Belangrijke telefoonnummers 

Ziekenhuis Hoogeveen (0528) 28 62 22 

Diaconessenhuis Meppel (0522) 23 33 33 

Ziekenhuis Emmen  (0591) 69 19 11 

Ziekenhuis Assen  (0592) 32 55 55 

UMCG Groningen  (0503) 61 61 61 

Isala klinieken Zwolle (0384) 24 50 00  

Martini Ziekenhuis Gron. (0505) 24 52 45

  

 

Zorginstellingen: 

Derkshoes Westerbork (0593) 33 33 66 

Altingerhof Beilen  (0593) 53 53 00 

Weidesteyn Hoogeveen (0528) 28 61 11 

WZC Beatrix Holl.veld (0528) 34 82 48 

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

De Westerkim Hoogeveen (0528) 26 40 38            

WZC Olden Kinholt Hgv (0528) 26 32 88 

 

Trombosedienst 

Iedere dinsdagmorgen in Dorpshuis de Heugte. 

 

Aanvang om 10.15 uur, tot de laatste cliënt 

geweest is. 

 

AED-kastjes 

Wanneer u een AED-kastje nodig heeft, belt u 

112. De meldkamer roept dan mensen uit Nieuw-

Balinge op die bevoegd zijn om de AED te 

bedienen.  

Uitvaartvereniging Nieuweroord e.o. 

• Uitvaartnummer: (06) 54 37 71 80  

   (24 uur per dag bereikbaar)  

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

• Uitvaartverzorg(st)er:  

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

• Penningmeester/Ledenadministratie:  

   dhr. H. Mulderij, Molenweg 30, 7936 PB 

   Tiendeveen. Tel. (0528) 76 40 00 

• Voor vragen of doorgeven van wijzigingen: 

    info@uitvaartvereniging-nieuweroord.nl 

• Informatie over de vereniging: 

   www.uitvaartvereniging-nieuweroord.nl 

Yin Yang Yoga 

 

Woensdagavond 19.00- 20.00 uur 

In de voormalige peuterspeelzaal De Heugte 

 

Info en opgave: Cisca Lunenborg van Melzen 

06 216 36 165  

Mailen: bodyfit@live.nl 

www.yogasport-hoogeveen.nl 
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IKC Meester Sieberingschool 

 

Haarweg 27 – Tel. (0528) 32 13 55   

e-mail: info.sieberingschool@kitsprimair.nl  

 

Schoolfonds mr. Sieberingschool 

Word ”Vrienden van IKC mr. Siebering”. 

Vanaf 1979 bestaat het schoolfonds al. De leden 

van Vrienden van IKC mr. Siebering zijn mensen 

die het IKC een warm hart toedragen en daarom 

jaarlijks een financiële bijdrage geven die ten 

goede komt aan de leerlingen (hierdoor kunnen er 

extra activiteiten/materialen worden geregeld en 

soms een presentje voor de kinderen). 

Rond oktober/november komt mevr. Zijnge-Hulshof 

bij u langs voor een vrijwillige bijdrage van 

minimaal €5,-. Nieuwe leden zijn van harte 

welkom, opgeven kan bij één van de 

bestuursleden. Mochten er nog vragen zijn, dan 

kunt u contact opnemen met één van onderstaande 

bestuursleden:  

Richard Blok (06 51 84 55 37) 

Hiske Wielink 

Jan-Peter Strijker 

Mariska Brookman (06 13 74 87 43) 

Wout Strijker (06 51 35 23 49) 

Albert Wielink (32 13 23) of 

José Post (32 13 54) 

  

Vertegenwoordiger van het schoolteam: 

Tel. (0528) 32 13 55 

Kindcentrum Siebering (0-12 jaar) 

 
Voor opvang van uw kinderen en/of ter 

voorbereiding op de basisschool. 

 

*Peutergroep, maandag-, woensdag- en 

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

*Thematisch aanbod middels Uk en Puk ter 

voorbereiding op de basisschool. Ook 

worden er gezamenlijke activiteiten met de 

school gedaan.  

 

*Kinderopvang, 5 dagen per week van 

06:30 uur tot 18:30 uur. 

*BSO (buitenschoolse opvang) voor school 

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

voor opvang alleen in de vakanties. 

Op de BSO en de kinderopvang kunnen 

kinderen vrijspelen, maar werken wij ook 

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

lifestyle programma met leuke activiteiten.  

 

Er zijn verschillende opvangmogelijkheden, 

kijk daarom voor meer informatie op 

www.kitsprimair.nl of kom eens gezellig 

langs voor informatie en om een kijkje te 

nemen op de groepen. 

E-mail: kc.siebring@kitsprimair.nl  

Tel.nr: (0528) 820996 

S.V. Nieuw-Balinge 

 

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

de vereniging, alle jeugd- en seniorenteams, 

wedstrijdinformatie, foto’s en andere activiteiten 

binnen onze vereniging. Ook kunt u hier lezen hoe 

u lid kunt worden of contact met ons kunt 

opnemen. Telefoonnummer kantine: 0528 321241. 

 

Jeugd- en tienersoos 

 

* Vrijdag; Jeugdsoos, vanaf 16 jaar en 

ouder. Vanaf 21.00 tot 24.00 

* Zaterdag; Tienersoos, vanaf basisschool 

tot 16 jaar. Vanaf 20.00 tot 23.00 

Er wordt géén alcohol geschonken! 

Voor het toevoegen in de app van 

openingstijden kan je Aline Koekoek een 

appje sturen. 06-83273270 

 

S.V. Nieuw-Balinge 

 

De voetbalvereniging van Nieuw-Balinge heeft een 

gezamenlijke jeugdafdeling met Witteveen: WNBC 

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

herenteams en 2 damesteams. 

 

Voor meer info kunt u zich wenden tot het bestuur: 

 

Voorzitter: Menno van der Zwaag (06 22154446) 

Secretariaat: Winfred Sallomons (06 22331414) 

Penningmeester: Harry Huring (06 52390333) 

 

Bestuursleden: 

Miranda Schutte (06 30747619) 

Dirk Tump (06 52662877) 

Richard Kats (06 52715544) 

 

Website: www.svnieuw-balinge.nl 

Openingstijden dorpshuis de Heugte 

 

Maandag   09.00 – 12.00 uur 

Dinsdag   09.00 – 12.00 uur 

Woensdag   09.00 – 12.00 uur 

Vrijdag   16.30 – 20.00 uur 

Keuken   16.30 – 19.00 uur 

Zaterdag   22.30 – 01.30 uur 

Keuken Bingo  20.30 – 23.30 uur 

Zondag   17.00 – 21.00 uur 

Keuken   17.00 – 19.30 uur 

 

Snacks kunnen op vrijdag en zondag ook 

telefonisch besteld worden: (0528) 32 13 00. 

 

Verder is het dorpshuis op alle dagen geopend 

op afspraak, voor diverse activiteiten. 
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GJVV 

Bestuur: 

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

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

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

Lid Heidi Koekoek Tel. (0528) 32 10 24 

Lid      Mariska Schonewille   

 

DINSDAG; Volleybal 

Jeugdvolleybal                    18.00 – 19.30 

Herenvolleybal (16+)          20.30 – 21.30 

WOENSDAG; Volleybal 

Dames Recreanten 3           19.00 – 20.00 

Dames Recreanten 1  20.00 – 21.00  

DONDERDAG; Volleybal 

Dames Recreanten 2  19.30 – 20.30  

DINSDAG: gymnastiek  

1e groep, vanaf 4 jaar 17.15 – 18.00  

2e groep   18.00 – 18.45 

3e groep                            18.45 – 19.30 

 

De kosten zijn: tot 18 jaar € 30,- per half jaar en 

vanaf 18 jaar € 40,- per half jaar. Nieuwe leden 

kunnen we altijd gebruiken. Dus: KOM EENS 

LANGS ALS JE DURFT! 

Welzijnswerk Midden-Drenthe 

Welzijnswerk is er voor alle inwoners van de 

gemeente Midden-Drenthe. U kunt met al 

uw vragen op het gebied van wonen, welzijn 

en zorg bij ons terecht. Maar ook met 

vragen over bijvoorbeeld mantelzorg, 

vrijwilligerswerk en leefbaarheid.  

Vanaf 1 januari 2018 kunt u ook bij ons 

terecht voor maatschappelijk werk 

(voorheen SPINN). 
-U kunt ons bellen van maandag tot en met 

donderdag van 08.30 – 13.30 uur en op 

vrijdag van 08.30 – 12.00 uur op 

telefoonnummer 088 16 51 200.  

-U kunt een e-mail sturen naar: 
beilen@welzijnswerkmd.nl 
smilde@welzijnswerkmd.nl 
westerbork@welzijnswerkmd.nl 
-Of ons bezoeken: 
*Karspelstraat 5, 9411 ND Beilen 
*Stuurboord 1, 9422 HT Smilde 
*Burg. v. Weezelplein 10, 9431 AG 

Westerbork 

Kapsalon Priscilla 

Tel. (0528) 32 16 44 

Dinsdag geopend van 8.50 – 18.00. 

Donderdag en vrijdag geopend van 8.30 tot 18.00. 

Tussen 12.00 en 13.00 gesloten.  

Zaterdag geopend van 8.00 tot 13.00.  

 

Elke 1e dinsdag van de maand knippen zonder 

afspraak tussen 18.00 en 19.30! 

 

Plaatselijk Belang ‘de Vooruitgang’ 

Het bestuur vergadert maandelijks en 1 keer 

per jaar wordt een ledenvergadering 

gehouden, waarin verslag wordt gedaan van 

de activiteiten van het afgelopen jaar. 

Vindt u dat het belang van uw dorp, ook uw 

belang is, word dan lid. De contributie 

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

opgeven bij het bestuur via volgend tel. 

nummer 0528-321053. 
 

Strijker en Strijker  

Technische groothandel en verhuurbedrijf.   

Tel. (06) 54 36 30 15 

 

Openingstijden winkel: 

Maandag   09.00 tot 18.00 uur 

Dinsdag t/m donderdag 08.00 tot 18.00 uur 

Vrijdag                              08.00 tot 17.30 uur 

Zaterdag   08.00 tot 12.00 uur 

Studio Tyara  

Praktijk voor therapie, massage en 

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

 

Maandag: overdag en ‘s avonds 

Dinsdag: overdag en ‘s avonds 

Woensdag: overdag 

Donderdag: overdag 

Vrijdag: overdag 

Behandeling op afspraak.  

Volkstuinvereniging Nieuw-Balinge 

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

 

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

 

Nieuwe leden zijn altijd welkom! 

 

Anne Hekker; IJzer en metalen 

IJzer en metalen, Anne Hekker komt het 

halen! Het kan ook gebracht worden. 

Melkbussen, accu’s, fietsen, kabel, 

aanhangwagens enz. 

Haarweg 91, Nieuw-Balinge.  

Tel. (0528) 32 13 84 

Duofiets reserveren 

De fiets staat bij de familie Sok aan de Verlengde 

Middenraai nummer 34. 

U kunt hem telefonisch reserveren tussen 18:00 en 

20:00 uur op telefoonnummer: 0528-321221. 

 

 

 

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

Laat het de redactie weten! 
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