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DECEMBER 2019    51ste JAARGANG, NR. 11   
 

 
Colofon 

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

Mellanie van den Bosse (06) 28 99 16 80 
 

Kopijadres 
E-mailadres  : redactiekontakt@outlook.com 

Postadres  : Verlengde Middenraai 53a 
     7938 PA Nieuw-Balinge 
 

Bezorging 
Dorp   : Familie Jager     (0528) 78 50 54 
De Breistroeken : Familie Koekoek (0528) 32 10 24 

 
IBAN nummer 
NL78 RABO 0369 4004 53 

t.n.v. Plaatselijk Belang, o.v.v. Kontakt 
 

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

- Kopij en advertenties altijd 
 aanleveren vóór de 28e dag van de maand. 
- Het plaatsen van kopij is geheel voor de 

 verantwoordelijkheid van de inzender. 
- Indien nodig, zullen kleine (tekstuele) 
 aanpassingen zonder overleg gedaan worden. 

-        Kopij wordt aangepast naar de huisstijl. 
- Wanneer er ingrijpend dient aangepast te
 worden, doen we dit in overleg met de inzender. 

- Anoniem plaatsen van kopij is mogelijk, mits de 
 naam van de inzender bij de redactie bekend is. 
- Aangeleverde kopij kan worden geweigerd voor 

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

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

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

 (particulier). 
- Voor zakelijke advertenties bestaan vaste 
 tarieven. 

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

 Dit ter beoordeling van de redactie. 
- Kontakt verschijnt maandelijks, met uitzondering 
 van de maand augustus. 

Voorwoord 

 
       

 
 
 
In deze editie van Kontakt leest u 

onder andere:  

 
 
Weer een column van Alexandra. 

 
Nieuwe dorpsbewoners stellen 

zich voor. 
 
Nieuws uit groep 6,7 en 8 van 

IKC Mr. Siebering. 
 

Een dorpsgenoot begint een eigen 
bedrijfje. 
 

De kerk houdt een zanguurtje en 
een oliebollenactie. 

 
Nieuws van kapsalon Priscilla. 
 

Er kan een duofiets geleend 
worden in het dorp. 

 
Er zijn weer veel activiteiten, zie 

de activiteitenkalender. 
 
 

 
En… nog veel meer,  
 

 
veel leesplezier! 
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Column 
 
DIE ENE ROOS 

 
Wat was het fijn, om na drie weken bestraling vanwege de borstkanker weer naar huis te 
mogen! Ik had zoveel ziekenhuizen, dokters, laboranten en (lieve) verpleegsters gezien. 

Hoewel iedereen reuze zijn/haar best deed, was het toch een steriele en vooral 
vermoeiende en pijnlijke beweging. Maar het moest nu eenmaal en dus was het een 

kwestie van doorzetten.  
 
Om dan na zo’n lange tijd je eigen gezellige huis weer te zien, de poesjes, die liefderijk 

verzorgd waren door onze fijne overburen en al die kleuren in huis, waarvan we vergeten 
waren dat we ze hadden, wat was dat heerlijk. De poezen keken verbaasd en blij, wilden 

meteen geknuffeld worden, wat natuurlijk uitgebreid gebeurde, maar er was toch iets raars 
aan de hand: na de eerste aaitjes deinsden ze verschrikt terug en bleven ons op een 
afstandje aan zitten kijken. Dat wil zeggen, dat deden ze bij MIJ. Dick kon doorgaan met 

knuffelen zolang hij wilde. Na een tijdje begon ik door te krijgen wat er gebeurde: het 
moest de straling zijn, die nog om mij heen hing, want ik kwam die morgen recht van de 

bestraling af. Dieren ruiken meer dan mensen, dat was wel weer duidelijk. Maar gelukkig 
maakten ze me de volgende morgen wakker met een grote sprong op het bed, veel kopjes 
en gespin. Ik was blijkbaar weer “gewoon”. 

 
Wanneer jullie dit lezen, is het alweer december, we gaan naar de kerst toe, wat vliegt de 

tijd! Het spijt me dat ik een paar keer verstek heb moeten laten gaan, maar ik was na de 
operatie te moe om iets te doen. Nog bedankt voor alle mooie/hartelijke kaarten en 
attenties! We hebben ze allemaal opgehangen en dat is een heel lief gezicht. 

 
Het was trouwens iets heel bijzonders wat we zagen toen we naar ons huis toeliepen: er 

bloeide nog één prachtige roze roos. In het rozenpoortje bij de voordeur. Als een belofte 
van: -het komt vast allemaal wel goed-. En dat op één van de laatste dagen van 

november! Ongelofelijk. Want spannend blijft het natuurlijk wel. De 11e moet ik weer op 
controle komen. 
 

Van mijn geliefde kreeg ik het volgende gedichtje van Emily Dickinson: 

 
 
Hoop is dat ding dat veren heeft, 

En neerstrijkt op de ziel, 
En liedjes zonder woorden zingt, 
En nooit ophoudt – helemaal nooit 
 
 

En dat wens ik jullie ook allemaal toe:  
 
Mooie kerstdagen en een hoopvol 2020! 
 
 

 
Alexandra van ’t Veer 
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 DUOFIETS 
 

Wilt u graag fietsen, maar durft u niet meer alleen 
op de fiets? Dan is de duofiets misschien een 

goede oplossing voor u. Samen met een familielid, 
kennis of vriend kunt u een tochtje maken op de 

duofiets. U zit naast elkaar, hierdoor kunt u 
onderweg makkelijk met elkaar praten en samen 
genieten van de buitenlucht. De duofiets heeft 

elektrische ondersteuning. U kunt meetrappen, 
maar het hoeft niet.  

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. 
________________________________________________________________________ 

 

Kapsalon Priscilla opent de deuren van haar tweede kapsalon 
 
Vanaf 7 januari 2020 kunt u ons ook vinden in 

dorpshuis de Tille in Witteveen, daar waar op dit 
moment Hedi’s Studio nog gevestigd is. Zij zal op 
25 december haar deuren sluiten. 

 
Op zaterdag 4 januari hebben we een feestelijke 

opening van 15.00-17.30 met een hapje en een 
drankje, u komt toch ook?! 
 

Mej. A. Talmaweg 2 
9439 PE Witteveen 

0593-552712 

 

 
 
Graag willen wij jullie ook nog even 

voorstellen aan Chantal Koekoek. Zij komt 
vanaf december ons team versterken en 

daar zijn we heel erg blij mee.  
 

Ze heeft er heel veel zin in om bij ons aan 
de slag te gaan en er is nog wat ruimte in 
de agenda, dus plan gerust een afspraak 

bij Chantal!  
      

Groetjes Priscilla, Maaike en Chantal. 
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Yoga workshop: begin van de winter               

      
Zondag 22 december van 10.30 – 12.00 uur 

 
                   YOGA NIDRA 
 

Een heerlijk begin van de ochtend/middag waarin je 
volledig gaat ontspannen en ervaart hoe het is om in  

het moment te zijn. 
 
Je gaat voelen en accepteren wat er is om vervolgens los te kunnen laten. 

 
Welkom vanaf:  10.15 uur 

10.30 -  12.00 uur –  Yoga - Yoga Nidra 
 
Kosten € 22,75  inclusief koffie/thee en iets lekkers 

 
Minimaal 4 personen, maximaal 8 personen. 

Opgave tot 18 december via: bodyfit@live.nl, 06 216 36 165 of  
www.yogasport-hoogeveen.nl 
 

Cisca Lunenborg van Melzen: is een ervaren Yogadocent en Mindfulness trainer, in haar 
lessen is het belangrijk dat jij mag zijn wie je bent, je eigen grenzen respecteert. Ze is 

betrokken en heeft oprechte aandacht voor jou.  
Haar motto: leef je droom, droom niet je leven. 
 

Na opgave krijg je een bevestiging via de mail. 
LET OP: Na opgave is restitutie niet mogelijk, wel mag je iemand in jouw plaats laten gaan.  

                                                 
Wees welkom. 

___________________________________________________________ 

 
Kerst klaverjassen bij SV Nieuw-Balinge 
 

 
Zaterdag 21 december 

organiseren we weer het 
jaarlijkse kerstklaverjastoernooi 
in de sportkantine van S.V. 

Nieuw-Balinge. 
 

Aanvang is om 20.00 uur. 
Kantine open om 19.30 uur. 

 
Er zijn mooie prijzen te winnen! 
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Raadselspel 
 
De prijsvraag voor de maand november luidde als volgt:  

 

Hoeveel gezichten zie je?  
 

Het antwoord is 10. In dit plaatje zie je 
waar ze verborgen zitten. 

 
We hadden 10 inzenders en van de 8 

juiste antwoorden kwam Ilse Strijker als 
winnaar uit de bus.  
(zie ook filmpje op onze facebookpagina) 

 
Ilse, van harte gefeliciteerd!  

De prijs komt snel jouw kant op. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Het raadsel van de maand december is een emoji raadsel, welk 
woord zoeken wij? 
 
 

              
 
 
 

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

op het kopij adres (Verlengde Middenraai 53a te Nieuw-Balinge), onder vermelding van uw 
naam en adres.  

 
Onder de goede inzendingen zullen we een leuke/lekkere prijs verloten en bezorgen bij de 
prijswinnaar. In de volgende editie van Kontakt ziet u de oplossing en vertellen we u wie de 

prijswinnaar is geworden.  
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Uitnodiging Kerstzanguurtje D.V 

Maandagavond 16 december 2019 

 

Allen van harte welkom in 

 “de Heugte” in Nieuw-Balinge.  

Aanvang om 20.10 uur. 

Vanaf 19.45 uur staat de koffie klaar! 

 

Meditatie door ds. Beekman 

Muzikale medewerking:   

zangkoor “Looft den Heere “ 

o.l.v. dirigent B. Bennink, 

die ook de samenzang zal 

begeleiden. 

 

 

Georganiseerd  door de kerken van Nieuw 

Balinge en de gereformeerde kerk 

Nieuweroord/Noordscheschut 
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Recept:  Dit keer een hoofdgerecht én een lekker nagerecht. 
 

Zeewolf in wijnsaus 
Ingrediënten voor 4 personen: 
1 sjalot 

2 el verse bieslook 
2 el witte wijnazijn 
100 ml droge witte wijn 

150 ml visfond (pot à 380 ml) 

125 ml crème fraîche 

500 g verse zeewolf (of 
kabeljauwhaas) 

150 g ongezouten roomboter 
1 el anijsdrank (Gall&Gall) 
1 el citroensap 

Keukenspullen: Staafmixer 
 

Bereiden: 

1)Snipper de sjalot fijn en knip de bieslook fijn. Laat in een steelpan de sjalot met azijn, 

wijn en visfond op matig vuur 15-20 min. inkoken tot 2-3 el vocht. Roer de crème fraîche 
erdoor. Breng al roerend aan de kook. Neem vervolgens de pan van het vuur en zet tot 

gebruik weg. Verwarm de oven voor op 200 °C. 

2)Snijd de zeewolf in 4 gelijke stukken en wrijf naar smaak in met peper en zout. Verhit in 

een koekenpan 1/3 van de boter en bak de vis op hoog vuur in 2-3 min. bruin, keer 
halverwege. 

3)Vet de bakplaat (of ovenschaal) in. Leg de vis op de ingevette bakplaat (of in 

ovenschaal) en strooi de bieslook erover. Sprenkel de anijsdrank en het citroensap erover 
en bestrooi de vis met peper en zout. Schep het bakvet uit de koekenpan erover (roer 

eventueel aanbaksels eerst los). Laat de zeewolf in het midden van de oven in 7-8 min. 
gaar worden. Verwarm de roomsaus zachtjes al roerend. Voeg, van het vuur af, de rest 

van de boter toe en klop de saus met een staafmixer schuimig. 

 
 

Nagerecht: speculoos tiramisu 

Ingrediënten voor 4 persoenen:  
100 g speculoos 
40 ml espresso 

300 g MonChou zacht & luchtig 
1 el poedersuiker 
 

Keukenspullen: 
4 kleine glazen (onderkant Ø 4 cm) 

spuitzak met kartelmondje 

 
Bereiden: 

1)Hak de speculoos fijn. Schep in elk glaasje 1 el koekkruimels en 1 tl koffie. Meng de 

monchou met de poedersuiker. 

2)Spuit een laagje monchou over de koekkruimel. Schep er weer 1 el koekkruimels en 1 tl 

koffie op. Herhaal met een laagje monchou en eindig met wat koekkruimels. 

3)Garneer met een framboosje en blaadje munt. 
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Interview met… Claudia van der Weide 
 
Wie is Claudia van der Weide? Kan je jezelf even voorstellen? 

Hoi, Ik ben Claudia van der Weide. 17 jaar oud, dochter van Wilco en Petra van der Weide. 
Ik heb een broer Michael en wij wonen aan Voornweg 9. Ik voetbal bij Nieuw-Balinge 
vrouwen 1 en werk bij Albert Heijn de Weide. 

 
We hoorden dat je je eigen bedrijf bent begonnen, wat is het voor bedrijf? 

Little C Beauty Boutique schoonheidsspecialiste. Per 1 december begin ik mijn eigen salon 
aan Berkenlaan 2 in Geesbrug. In de oude winkel (van Manuela) zijn 3 ruimtes gemaakt, 
waarvan in 1 ruimte een pedicure zit (Manuela), in de andere ruimte komt een nagelstyliste 

(Paulien) en ik deel mijn ruimte met een andere schoonheidsspecialiste (Nikki). 
 

Hoe kom je aan de naam Little C Beauty Boutique? 
Zelf ben ik 1,58 dus een kleintje. Ik heb daar geen problemen mee wat mensen al snel 
denken. Ze noemen me vaak ‘Kleine Claudia’. Vandaar mijn naam Little C. 

 
Waar kunnen wij je vinden en hoe kunnen klanten een afspraak maken? 

Mijn salon staat in 
Geesbrug, Berkenlaan 2. 
Klanten kunnen mij bellen, 

berichten of e-mailen. 
Tel: 0610599341 

Mail: 
claudia.vdw@icloud.com  
Instagram: 

Littlec.beautyboutique 
Facebook: 

Littlec.beautyboutique 
 

Wat vind je het leukste aan 
je werk en wat vind je 
minder leuk? 

Ik vind het leuk om met 
mensen om te gaan, 

personen te leren kennen 
door een heerlijke 
behandeling te geven. Zelf 

geeft het mij een fijn gevoel 
om klanten van zijn of haar 

onzekerheden af te helpen. 
Minder leuke dingen zijn er 
in mijn ogen nog niet. 

 
Hoe kijk je naar de 

toekomst? 
Ik hoop dat ik dan met mijn 
bedrijf (Little C Beauty 

Boutique) groter geworden 
ben qua ruimtes en 

specialiteiten. Zelf hoop ik 
dat ik dan nog een salon 
kan vestigen in Nieuw-

Balinge.  
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Eerste barbattle een succes!! 
 
Zaterdag 23 november heeft de eerste 
barbattle plaats gevonden. Chris Schutte & 

Danielle Bruinenberg mochten aftrappen 
met het door hun georganiseerde beerpong 

toernooi. 20 teams streden door middel 
van een knock-out systeem voor de beker. 
Uiteindelijk gingen Manon Reinders & Hilde 

Wielink er met de prijzen van door. Al met 
al een top avond met een top omzet voor 

de kroeg! 
 
Op dit moment staan Chris & Danielle op 

nummer 1 in de ranglijst van de barbattle 
competitie. 

 
Denken jullie dat jullie het beter kunnen? 

Opgeven kan nog steeds bij: 
 
Hilde Wielink: 0646822533 

Manon Reinders: 0615309768 
 

 
 
 

 
 

 
PS: De volgende activiteiten welke 
onderdeel zijn van de barbattle staan 

gepland op: 
 

 
Zaterdag 21 december: Glitter & Gold 
party. Vanaf 21:00 uur in de kroeg.  

Organisatie: Hilde & Manon (strijden 
niet mee voor de omzet)  

 
Zaterdag 15 februari: Wintercarnaval. 
Vanaf 21:00 uur in de kroeg:  

Organisatie: Jennifer & Maureen 
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Carbid schieten op het voetbalveld 
 

 

___________________________________________________________ 

 
OPROEP 

 
Onder het mom van: durf te vragen, wil ik jullie vragen om op de dinsdagmiddag en/of 
vrijdagmiddag vanaf 13.30 gezellig te gaan wandelen, lekker in de buitenlucht bewegen. 
Natuurlijk beginnen we met langzaam opbouwen.  

 
Er wonen zoveel nieuwe bewoners in Nieuw-Balinge, hoe leuk zou het zijn om zo elkaar 

beter te leren kennen tijdens de wandeling. 
 
Jong of oud maakt niet uit, gewoon een wandelclubje 

voor wie lekker wil bewegen. 
 

Lijkt het je leuk om mee te wandelen?  
We starten na de feestdagen. 
 

Zet het in je agenda: om 13.30 uur op 7 januari 2020. 
Vanaf de picknick tafel (hoek Lijsterstraat /Haarweg) 

 
Tot dan! 

Groeten Laura de Bie 
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Wandelen rondom Nieuw-Balinge?  
 
Genoeg mogelijkheden rondom ons dorp, dat weten we. Sterker nog, we weten   

allemaal dat ons dorp van alle zijden omringd wordt door prachtige wandelgebieden!   
Maar… je ooit gerealiseerd dat de grond waarop we lopen duizenden jaren oud is? En 
afgevraagd hoe dat hoogteverschil is ontstaan? Het pad door het bosje richting de 

plaggenhut, zich niet zomaar heeft ontwikkeld? De ijsbaan ooit twee eilandjes had?  
Dit voor velen vast leuk is om te weten? 

 Nieuw-Balinge is uniek gelegen op een 
grens van zand en veen en maakt deel uit 
van het Drents plateau. Deze grens is heel 

duidelijk te zien langs de Breistroekenweg.  
Het hoogteverschil (de hoge zandrug, ca. 18 

mtr. boven NAP en de lagergelegen 
veengrond ca. 16 mtr. boven NAP) is hier 
nog duidelijk zichtbaar. Zie foto. Veel 

wandelaars lopen deze route welke u 
richting de plaggenhut voert. De ondergrond 

van dit Drents plateau bestaat uit keileem. 
Een taaie mengeling van leem, zand en 
keien, hier gebracht door het landijs tussen 

ca. 250.000 en 130.000 jaar geleden. Aan het einde van deze ijstijd warmde onze streek 
op en het ijs smolt. Geweldige hoeveelheden smeltwater en regenwater sleten het zwak 

golvende keileem-landschap uit. Zo ontstonden rivier- en beekdalen. 
 
Deze geschiedenis voert ons weliswaar een hele tijd terug in de tijd en we realiseren ons 

terdege dat het zand waarover we lopen van een hoge 
ouderdom is. Als u vanaf hier deze wandelroute vervolgt dan 

loopt u via ‘Jan-Zomer-Zien-Bossie’ (volg de routepaaltjes). Hoe 
komen we aan die naam? Deze wandelroute heeft de naam 

“Jan-Zomerroute” gekregen, omdat de route voor een gedeelte 
loopt door een bosje van Natuurmonumenten welke in de 
volksmond “Jan-Zomer-Zien-Bossie” genoemd werd. Jan en 

Griet Zomer (foto) woonden tegen de rand van het bos (wat nu 
Meeuwenweg 23 is). In die tijd onderhield Jan Zomer in zijn 

vrije tijd een pad door het bosje wat destijds in eigendom van 
de Utrechtse was. Veel wandelaars, met of zonder hun trouwe 
viervoeter(s), maken hier nog steeds dagelijks gebruik van. Het 

gedicht hierover luidt: 
“Jan-Zomer-zien-bossie”, wie kent ‘m niet, het paadje werd 

aangelegd door Jan en door Griet. Het brengt je tot het zandpad, waar ’t Plaggendorp zich 
bevond, nu staan er ‘munitiekampbunkers’ op Natuurmonumenten ’s grond. 
Natuur in deze omgeving is erg populair, de rust is hier nog ‘t zelfde, als in de tijden van 

weleer.” 
Na dit bosje komt u uit op een zandpad en wanneer u de 

keuze maakt hier rechtdoor te gaan, dan komt u bij de 
plaggenhut. U loopt hier nog steeds over de rand van het 
Drents plateau. (Deze route sluit aan op 

langeafstandroutes vanuit het Geeserbos via Nieuw-
Balinge richting Mantinge). Op deze plaats, waar begin 

jaren 60 het munitiedepot werd gevestigd, stonden 
tussen 1850 en 1900 een achttal plaggenhutten. In de 
volksmond werd deze groep plaggenhutjes ‘Het 

Plaggendorp’ genoemd.  Met deze, in 2008 gebouwde 
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reconstructie van een plaggenhut, doen de tijden van weleer herleven.  
Een gedicht over de plaggenhutten;  
 
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 pas gebouwd, wij moeten het weten 

Opdat we ‘ons Plaggendorp’, nooit zullen vergeten. 
 
Na een bezoek aan de plaggenhut kunt u kiezen door uw (kortere) route terug, richting het 

noorden te wandelen (via de Hullenzandweg), of u loopt verder en steekt over bij de 
Hoogeveenseweg om via de onverharde Haarweg weer richting Nieuw-Balinge te gaan.  

Maar wandelt u vanaf de Mantingerweg, vanuit ons dorp richting het Mantingerzand, neem 

dan eens een kijkje bij de ijsbaan in ons dorp. Deze is gelegen in het prachtige 

natuurgebied Het Mantingerveld en is geheel omgeven door bomen. Van oorsprong is het 
een natuurplas die later is bijgewerkt tot ijsbaan (zie foto oude kaart). 

Vroeger werd een gebied vaak genoemd naar de 
mensen die woonachtig waren op/nabij het 
desbetreffende stuk grond. Nabij de plaats waar nu de 

ijsbaan is, woonde Geert Span met vrouw en kinderen. 
Deze plas werd daarom destijds ‘De Plekke van Geert 

Span’ genoemd. De ouderen onder ons weten dat nog 
goed.  

De twee ‘eilandjes’ van deze natuurplas hadden een 
afmeting van ongeveer 5 x 7 meter. Omwonende 
kinderen speelden hier vaak en werden óók deze 

eilandjes vaak door de kinderen ‘bezocht’. Het hele 
gebied bestond uit heideveld. In de zestiger jaren is 

deze plas uitgediept en afgegraven tot ijsbaan.  Het 
zand wat er uit vrij kwam is gebruikt voor het ophogen van de bermen van de Verlengde 
Middenraai. De plas is nu in het midden ongeveer 1.30 meter diep. De ijsvereniging is 

begin jaren zestig opgericht. Tevens werd de Mantingerweg in diezelfde periode verhard. ’s 
Zomers kun je er zwemmen en vissen en als koning winter ons goed gezind is, kan er ’s 

winters geschaatst worden.  
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Aan de noordzijde van de Haarweg, tussen de Hullenzandweg en de Mantingerweg, ligt het 
Koolveen. Op deze plek werd koolzwart veen 

gewonnen. Deze huidige straatnaam Koolveen is 
hiervan afgeleid. De turf hiervan was van een hele 

goede kwaliteit. Dat betekende ook dat het dure turf 
was en dus voor de armen niet te betalen. In de jaren 

30 is dit gebied ontgonnen in het kader van de 
landarbeiderswet. In 1918 was de landarbeiderswet 
tot stand gekomen ter bevordering van het grondbezit 

onder de arbeiders, in de hoop dat sommigen zich tot 
kleine boer konden opwerken. Er werden woningen 

aan o.a. de Haarweg en in het Koolveen gebouwd. Die 
dit niet kon opbrengen bleef wonen in hun hut. De 
arbeiders die de sprong wel konden wagen, bouwden 

een huisje en hadden ruimte om een moestuintje aan te leggen. Zij hebben de heide in dit 
gebied stukje bij beetje ontgonnen.  

Denk eens aan die tijden van weleer als u hierlangs wandelt. Wie weet, wellicht geeft het 
een extra dimensie aan uw wandeling.  

___________________________________________________________ 
 

Fia Jager neemt afscheid van bestuur GJVV 
 

 

 
 
 

 
Na ruim 20 jaar trouwe dienst, 

neemt Fia Jager afscheid van 
het GJVV bestuur.  

 
In de afgelopen vergadering 
kreeg Fia een mooie bos 

bloemen aangeboden. Ook 
langs deze weg nogmaals 

bedankt Fia! 
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De beste stuurlui staan aan wal:  
Uitdrukkingen en gezegden veelal van maritieme afkomst  
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

De invloed van het Nederlandse scheepsvaartverleden is nergens zo sterk als in de 
Nederlandse taal. Het Nederlands kent dan ook veel uitdrukkingen die direct en indirect 

verbonden zijn met de zeevarende natie. Het gaat hier dus om uitdrukkingen die hun weg 
in de Nederlandse taal vonden vanwege de verre reizen die Nederlanders hebben gemaakt 
in het verleden. Hieronder een aantal voorbeelden.  

 
Iemand aftuigen 

Betekenis: Iemand een pak slaag geven. 
Verklaring: Het tuig is de wijze waarop het schip voorzien is van masten en zeilen en die 
daardoor het type bepalen. Het tuigage wordt gevormd door de zeilen, het want en de 

rondbouten van een schip. Als scheepsterm betekent aftuigen een schip ontdoen van zijn 
tuigage. 

 
Iets voor de boeg hebben 
De boeg – Betekenis: Nog veel werk moeten verrichten 

Verklaring: De boeg is het voorste gedeelte van een schip, aan beide zijden van het steven 
 

Iets achterbaks uithalen 
Betekenis: Iets heimelijk ondernemen. 
Verklaring: De bak is het voorste gedeelte van het opperdek, waar meestal het verblijf van 

de matrozen was ingericht. Letterlijk ben je bezig achter iemands rug om, achterbaks, te 
handelen of te praten. 

 
Een wildebras 
Betekenis: Een wilde jongen of een wild meisje. 

Verklaring: Een bras is lopend touwwerk om de ra naar de wind te zetten. Letterlijk is een 
wildebras een los van de ra hangend touw, dat door de wind wild heen en weer wordt 

gezwiept. 
 

https://historiek.net/achterbaks-herkomst-betekenis/70177/
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Een glaasje op de valreep 
Betekenis: Een afscheidsdronk. 

Verklaring: De valreep is een laddertje waarmee men aan boord klimt van een groot schip. 
Reep is eigenlijk touw: oorspronkelijk was het dus het touw, waarlangs men aan boord 

klom. Later ging de benaming op een trap over. 
 

Overstag gaan 
Betekenis: van methode veranderen 
Verklaring: Een schip gaat overstag, komt over de andere zijde te liggen, wanneer men bij 

het laveren het roer omgooit, zodat de wind van de andere zijde in de zeilen valt. Stag is 
het touw, dat de mast naar voren houdt, dat dus verhindert dat de mast naar achteren 

buigt. 
 
Iemand de volle laag geven 

Betekenis: Iemand van alles en nog wat verwijten. 
Verklaring: Een laag was een rij kanonnen aan de ene kant van het oorlogsschip. 

 
Het loopt de spuigaten uit 
Betekenis: De situatie loopt uit de hand 

Verklaring: Spuigaten zijn openingen in het scheepsboord vlak boven het dek, waardoor 
het water van overslaande golven in de zee wegloopt. 

 
Ruimschoots 
Betekenis: Meer dan voldoende 

Verklaring: Ruimschoots betekent met lange uitgevierde schoot, waarbij het touw waarmee 
het zeil sterker of minder sterk aangehaald kan worden. 

 
De invloed van de zeevaart reikt nog verder. De verre reizen die Nederlanders door de 
eeuwen gemaakt hebben beïnvloedden dan onze taal.  

 
Maritieme leenwoorden: 

Tegelijkertijd hebben Nederlanders een grote invloed gehad op het Maleis en andere talen. 
De dominantie van Nederlandse scheepsvaarttermen beïnvloedde talen, gezegden en 
scheepsvaarttermen over de hele wereld. Het Engelse woord ‘Yacht’ is bijvoorbeeld 

afkomstig van het Nederlandse ‘Jacht’ en ‘buoy’ van ‘boei’.  
 

Oost-Indisch doof zijn 
De tumultueuze geschiedenis van Nederlanders in Indonesië is een voorbeeld. De 
uitdrukking ‘Oost-Indisch doof zijn’ vindt bijvoorbeeld haar oorsprong bij de Indische 

onderdanen, die Nederlandse bevelen niet opvolgden. Nederlanders in Indië verdachten 
deze Indiërs van het opzettelijk negeren van bevelen. 

 
De pisang zijn 

Nederlanders in Nederlands-Indië spraken zelden Nederlands. De aangenomen 
standaardtaal was het Maleis. Woorden als ‘piekeren’ en ‘klamboe’ hebben via het Maleis 
hun weg gevonden in de Nederlandse taal. Ook ‘Pisang’ in de pisang zijn komt voort uit het 

Maleis. Dit woord vertaald men met banaan. 
 

Nog altijd maritiem: 
Vaak zijn we ons niet bewust van de maritieme oorsprong van veel spreekwoorden. Op 
dezelfde manier zal niet ieder Engelssprekend persoon weten wat de invloed is geweest 

van het Nederlandse op de Engelse taal. De aanwezigheid van het Nederlands 
scheepvaartverleden is dusdanig sterk dat het de wereldtalen heeft beïnvloed, tot in het 

verre oosten aan toe. 
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Stichting Zomerfeest vervult droomwensen 
 
Ralf is helemaal weg van Bollo de beer en wilde hem graag een keer ontmoeten.  

Dat is inmiddels gelukt! 
Op 20 november jl. mocht hij op het park komen 
bij Bollo. Hij heeft geknuffeld, een high five 

gegeven en kreeg ook nog een aantal cadeautjes 
van Bollo de Beer. 

 
Ralf was helemaal gelukkig, dus een echte 
droomwens is weer vervuld! 

 
Het blijft mooi om die kinderkopjes zo gelukkig te 

zien bij het invullen van een droomwens! 
Wellicht nog een keer voor herhaling vatbaar. 
 

Met dank aan allen die het mogelijk maken om de 
droomwensen te realiseren! 

 
Met vriendelijke groet Stichting Zomerfeest. 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

___________________________________________________________ 
 

Rectificatie 

 
 

In de vorige editie is helaas een fout geslopen.  
 

Het was niet Nick Jager, maar zijn broertje Lars 
die mee deed aan de voorleeswedstrijd.  
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Kinderyoga tip 
 
Ik heb de kinderen van 

kinderyoga gevraagd of ze het 
leuk zouden vinden, zelf een 
ontspanning verhaaltje te 

schrijven. 
Onderstaande is van Kaylee 

Lunenborg. 
Ga lekker liggen, sluit je ogen 
en papa of mama kan het 

voorlezen. 
 

Knap gedaan Kaylee! 
 
Cisca de kinderyogajuf 

 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________________ 

 

 
 

 
 

Ga de uitdaging aan. Zet je alcoholgebruik op pauze met IkPas. 

 
Heb je goede voornemens voor 2020 en wil je het nieuwe jaar fris beginnen? Doe dan mee 
met IkPas Midden-Drenthe en ga de uitdaging aan om te proberen 30 dagen geen alcohol 
te drinken. Alcohol is voor veel mensen een vast onderdeel van het dagelijkse leven en het 

is aanwezig bij allerlei gelegenheden: bij een geboorte, een verjaardag, maar ook gewoon 
omdat het weekend is, bij het uitgaan en na de sport. Vaak drinken mensen dan ook omdat 

het een gewoonte is. Om dit gewoontegedrag te doorbreken is er vanuit Welzijnswerk en 
het CJG Midden-Drenthe het initiatief gekomen om IkPas te organiseren in Midden-
Drenthe. IkPas is een uitdaging aangaan met jezelf. Je drinkt een maand geen alcohol om 

eens te kijken wat het met je doet. Door de ervaringen tijdens de IkPas-periode word je je 
bewuster in het maken van een keuze om wel of niet te drinken, doorbreek je vastgeroeste 

patronen en is alcohol niet meer vanzelfsprekend. 
 
Uit onderzoek blijkt dat mensen die geen alcohol drinken beter slapen, zich fitter voelen, 

betere sportprestaties leveren, afvallen of een schonere huid hebben. Ook blijkt dat een 
maandje detoxen positief kan zijn. Je geeft je lijf een tijdje rust en voelt je daar beter 

onder.  
 
Durf jij de uitdaging aan? Meld je dan aan voor de Ik Pas – challenge. Deelname is gratis. 

Het project start op 1 januari (het tijdstip kies je zelf) en eindigt 30 januari. Aanmelden 
kan via www.ikpas.nl  De deelnemers worden gevraagd zich ook aan te melden via de 

facebookpagina van Ik Pas Midden-Drenthe. Je kunt zo ook in contact komen met andere 
deelnemers. 
Wil jij het Ik Pas - polsbandje gratis thuisbezorgd krijgen of je aanmelden via e-mail, stuur 

dan je gegevens naar: h.kamps@welzijnswerkmd.nl 
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Kerstdiner 60+ Actief 2019 
 
Op 13 december a.s. bent u weer van harte welkom op de traditionele kerstbijeenkomst. 

Samen met groep 8 van de basisschool genieten van een gezamenlijke maaltijd. 
Dit jaar hebben we voor de verandering gekozen voor een chineesbuffet!  
De groep 60+ ers die in november bij elkaar waren vonden dit een goed idee en een lekker 

vooruitzicht. Dat daardoor de eigen bijdrage wat hoger moet worden vond men geen 
probleem. Daarom nodigen we alle 60+ ers van harte uit voor het chineesbuffet op vrijdag 

13 december a.s. om half 12 in Dorpshuis “De Heugte” We drinken dan samen een glaasje 
op het afgelopen jaar en genieten van een heerlijk buffet met een toost op een goed 2020!  
 

De eigen bijdrage is 10 euro p.p. 
Aanmelden kan bij Margot Kraijesteijn  0528 -  321377  

Of bij José Post 06 1362 1011  
Of u schrijft uw naam op de lijst die in het dorpshuis ligt! 
 

Graag doorgeven voor 10 december! 
 

__________________________________________________________________________________ 

Gezondheid/Ontmoetingsmarkt 

 
23 november jl. organiseerde de Dorpszorggroep een interessante markt in ons Dorpshuis. 
Bijna alle medewerkers van de Gemeente en welzijnswerk die iets voor u kunnen 

betekenen als het even ergens niet helemaal goed gaat, waren aanwezig. Bij ziekte, zorg, 
WMO zaken, medische klachten, huisvesting of als het over de kinderen gaat, kunt u bij 
één van hen terecht. Nu weet u als u de markt bezocht hebt, hoeveel steun er kan zijn als 

u dat nodig heeft. Verder waren er leuke testjes te doen, men kon met een leuk klein 
bloemstukje naar huis en ook de vogels werden niet vergeten. Bij Jacqueline kon men een 

“lekker” vogeltaartje versieren! 
Bij het Contact Punt Mantelzorg Midden-Drenthe kon je raden wat het maaltijdpakket 
kostte. Dat is gewonnen door C. van Eijk uit de Breistroeken 8 Meneer had 23,50 

opgeschreven en was er het dichtste bij. Voor het pakket was 23,99 euro betaald. Verder 
waren er nog verschillende dingen te koop van honing tot woonaccessoires tot kaartjes, 

maar ook rollators en scootmobielen! Het was gezellig druk en er werd veel informatie 
gegeven. De standhouders waren zeer tevreden, zeker ook over de goede verzorging van 
de innerlijke mens! Na afloop hebben de standhouders gezamenlijk genoten van een 

lekkere lunch in het café! Om ongeveer 15.00 uur konden we het Dorpshuis weer 
opgeruimd en met een voldaan gevoel afsluiten!   

Werkgroep Dorpszorg. 

 

 

                                     
 
 

De redactie van Kontakt 
wenst 

iedereen hele 
fijne feestdagen toe 

en een 

goed 2020! 
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Nieuws uit groep 6,7,8 van IKC meester Siebering.  

Wat is het elke keer toch leuk om een stuk te mogen 

leveren voor de Kontakt. Op deze manier blijven de 
inwoners van Nieuw-Balinge goed op de hoogte van 
het reilen en zeilen binnen ons IKC. 

 
 

 
Onze groep heeft de afgelopen periode veel 
verschillende activiteiten gedaan. Misschien was 

het u op 11 november al opgevallen. Veel 
kinderen liepen met een prachtige lampion van 

een voetbalshirt. Zo waren er kinderen met een 
AZ lampion, een Twente lampion en zelfs Ajax 
lampions. Het deed de meester toch erg goed dat 

de meeste kinderen kozen voor een FC Emmen 
lampion. Met behulp van de nodige hulpouders 

werden er prachtige lampions gemaakt, waarvoor 
dank. 
 

 
Onze school is afgelopen periode veel bezig geweest met leesmotivatie. Er zijn 

verschillende activiteiten ontplooid om de motivatie voor lezen bij de leerlingen te 
verhogen. Het mooiste vinden onze leerlingen het voorlezen bij de kleuters en peuters. 

Samen met een jonger kind een prentenboek doornemen en daarna een opdracht over het 
boek maken kunnen ze prima. Er ontstaan op deze manier prachtige gesprekken tussen de 
leerlingen. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Groep 8 heeft bij de taallessen geleerd hoe officiële brieven en e-mails geschreven dienen 
te worden. Compleet met “Geachte heer Myjer en Hoogachtend R. Bouwmeester”. Het 
versturen van deze e-mail is natuurlijk ook belangrijk. 

Roel schreef een mail aan Jochem Myjer, de komiek en 
kinderboekenschrijver. Roel hoopte op een antwoord 

van zijn idool. En ja hoor, drie dagen nadat hij de mail 
verstuurde, kwam er een videoboodschap speciaal voor 
Roel. In deze persoonlijke boodschap van Jochem Myjer 

gericht aan Roel gaf de komiek antwoord op zijn 
karakteristieke manier. Dus met veel snelheid en gekke 

geluiden. Roel genoot zichtbaar van deze prachtige 
boodschap, en ook de stiekem opgeroepen moeder 
vond het fantastisch. 
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Nieuws van Bi’j Oons 
 
Hallo allemaal, 
 

Wij kunnen terugkijken op een gezellige Sint 
Maarten. Vele kinderen wisten ons te vinden. 

Er stond voor iedereen drinken en iets lekkers 
klaar. Iedereen kon zich even opwarmen om 
daarna de koude avond weer in te gaan. 

 
Nu is de gezellige maand december 

aangebroken. 
Wij zijn druk bezig met de voorbereidingen 
voor de kerstmarkt op 14 december. 

Er hebben zich al verschillende mensen 
opgegeven voor een kraampje. 

Wilt u ook op de markt staan?  
Dat kan! U kunt zich daarvoor nog steeds 

opgeven, via tel:06-25390885. 
Tijdens de markt, wordt er ook weer vis 
gerookt. Omdat de verkoop van de vis afgelopen jaren zo hard ging, horen wij graag wie er 

vers gerookte paling zou willen hebben, zodat iedereen tevreden naar huis kan gaan. 
Graag zien wij u allemaal op zaterdag 14 december vanaf 16 uur. 

 
Oudejaarsnacht zijn wij geopend vanaf 01.00 uur! 
 

Volgt nu nog het menu voor de komende maand. Opgeven kan de donderdag ervoor via 
tel: 06-25390885. 

 
Vrijdag 6 dec: verschillende ovenschotels 
Zondag 22 dec: gourmetten 

Vrijdag 27 dec: verschillende stoofpotjes 
Vrijdag 3 jan: soep met brood 

Vrijdag 10 jan: stamppottenbuffet 
 
Vrijdag 13 december kunt u niet bij ons aanschuiven, dit i.v.m. de voorbereidingen van de 

kerstmarkt. 
 

Vriendelijke groet,  
Jan, Aukje, Wiljo en Jessica 
________________________________________________________________________ 

 

UITNODIGING: Snertloop, wandel- en mountainbiketocht  

4 januari 2020 
 

Wandelen 12km start 13:30 en 6 km start 15:00 uur  
Snertloop: 12km start 14:30 uur en 6 km start  15:00 uur  
Mountainbikers starten om 
14:00 uur 

 

Opgeven kan vanaf 13:00 uur 

 
Na afloop heerlijke kop snert en vanaf 16:00 uur de 

Nieuwjaarsborrel. 
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________________________________________________________________________ 
 

Hondenpoep bij school 
 
Namens de kinderen van de basisschool, ouders en leerkrachten 
willen we u er op attenderen uw hond niet uit te laten/los te laten 

lopen op het schoolplein/grasveld bij school. 
 

De kinderen moeten vaak eerst de poep opruimen voor ze kunnen 
gaan spelen. Dit kan toch niet de bedoeling zijn.  
Wij zijn er inmiddels poepflauw van! 

________________________________________________________________________ 

Chr. Muziekvereniging “Irene” Nieuweroord 

 
 
 

 
 

 
 

In tegenstelling tot andere jaren geeft Christelijke Muziekvereniging “Irene” Nieuweroord 

dit jaar geen kerstconcert. 
Het komende jaar bestaat de vereniging 75 jaar en dat zal groots gevierd worden, te 

beginnen met een nieuwjaarsconcert op 18 januari 2020 in Dorpshuis De Cirkel te 
Noordscheschut. 
Tijdens dit concert zullen de fanfare van Irene, bigband New Place Collective zich ten 

gehore brengen, alsmede Popkoor 2000 uit Ruinen. 
 

Aanvang om 20.00 uur 
Vrije toegang 
 

In het kader van het jubileumjaar staan nog meer activiteiten op het programma, zoals: 
• 7 maart 2020: jeugddag o.l.v. Ivo Kouwenhoven 

• 17 mei 2020:begeleiding Kerkdienst te Noordscheschut, met aansluitend een 
koffieconcert 

• eind juni: schoolproject voor kinderen van de basisscholen in de groepen 4, 5 en 6 
• 3 oktober 2020: groot jubileumconcert. 
 

Hoofdsponsor: Tuincentrum Strijker Noordscheschut 
 

www.irenenieuweroord.nl  
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Fakkelestafette Nieuw-Balinge 
 
Toch nog een verslag van de Fakkelestafette, al is dit alweer een paar weken geleden!  
Zeker de moeite waard om nog even aandacht aan te besteden! 

Het was een prachtige avond. Na 2 maanden van intensieve inzet van iedereen die 
meedeed konden we op 2 november jl. onze uitvoering geven. De inzet was groot en 

iedereen had er zin in. Het werd een schitterende dorpsrevue met leuke sketches, medleys 
en solo optredens. Een speciale avond vol humor en plezier, de volle zaal gevuld met ruim 
170 mensen en genoten van het prachtige spel en met de liedjes werd gezellig 

meegezongen! 

 
Iedereen bedankt voor jullie inzet, een avond met een gouden randje! 

 
En leuk om te doen met elkaar in het kader van het Culturele jaar van de Gemeente 

Midden-Drenthe. De Culturele estafette gaat van dorp naar dorp. Wij hebben de fakkel 
opgehaald bij de Molukse Gemeenschap. Bij ons waren de dames van Hooghalen op bezoek 
om de Fakkel op te halen en mee te nemen naar hun activiteit. En hij komt nog weer terug 

in Nieuw-Balinge voor 22 december a.s. Dan openen wij een expositie van verenigingen in 
het Dorpshuis en volgt er een prachtige tocht door ons mooie dorp Nieuw-Balinge in 

kerstsfeer! We hopen op veel deelname van verenigingen voor de expositie. Doe mee, kijk 
in het archief, iedereen heeft wel wat uit de oude doos wat anderen leuk vinden om die 
nostalgie te bekijken. Doen jullie ook mee?  

 
José 
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Hans en Trudy van Meurs stellen zich voor 

 
Wij zijn Hans en Trudy van Meurs, beiden 62 jaar, en wonen aan de Wolvenhaar 3 in 
Nieuw-Balinge, samen met onze hond Tracey, een Jack Russel van 16 jaar.  

Onze 2 kinderen, Rogier van 29 en Iris van 24 zijn niet mee verhuisd en wonen nog in het 
westen van het land. 

 
Hans is ambulancechauffeur in 
de regio Hollands Midden. Per 1 

november kan hij gebruik 
maken van de FLO regeling 

(functioneel leeftijdsontslag) en 
is dus klaar met werken.  
 

Trudy is werkzaam als 
programmaleider bij de 

Academie voor Ambulancezorg 
en verantwoordelijk voor de 

scholingen die verzorgd worden 
aan de verpleegkundig 
centralisten die werkzaam zijn 

op de meldkamers voor 
ambulance. Daarnaast is ze 

docent bij het METS Center 
waar ze les geeft aan doelgroepen die affiniteit hebben met telefonische triage. Het METS 
Center verzorgt simulatieonderwijs. Er is een simulatiemeldkamer van waaruit veel 

trainingen worden gegeven. 
 

Hans heeft als hobby’s antiek speelgoed, muziek luisteren, lezen en reizen. 
Trudy heeft als hobby’s paardrijden, wandelen in de bossen en vooral veel buiten zijn. Ze 
heeft met haar zussen het Pieterpad gelopen en is nu bezig met de Zuiderzeeroute.  

 
Samen koken we graag en houden we van gezellig eten met een wijntje erbij. Daarnaast 

delen we de passie met hun Friese paard Lyske.  
 
Wij hebben op 1 juli 2019 de sleutel gekregen van 

onze woning en na wat kluswerk wonen wij hier 
sinds half augustus. Het is een heerlijk huis met 

veel ruimte. Wij zijn afkomstig uit Alphen aan den 
Rijn, een plaats in het westen van het land, vlakbij 
Leiden. Onze familie woont daar nog dus 

regelmatig hebben wij in het weekend logees. 
 

Onze wens was altijd al om richting Drenthe te 
verhuizen. Vorig jaar oktober zagen wij het huis in 
Nieuw-Balinge te koop staan. We waren meten 

verliefd en dat werd nog sterker toen wij er een 
bezoek gingen brengen. Een mooie bijkomstigheid 

was dat wij hier in de buurt, Zweeloo, ons Friese 
paard hebben gekocht. Regelmatig gingen wij daar 
naar toe om lekker in de bossen te kunnen rijden. 

Inmiddels is ze beleerd om voor de kar te lopen en 
gaat Hans hier het mennen weer oppakken. Lyske 

woont nu weer op de Horperhoeve, een stal waar 
ze Friese paarden fokken en waar ze is opgegroeid. 

Vanuit daar kunnen we zo met haar de bossen in. 
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Het bevalt ons hier prima. De natuur is prachtig, het is hier heerlijk rustig en de mensen 
zijn vriendelijk en heel relaxed. We voelen ons thuis in deze buurt en zijn door de 

buurtbewoners heel gastvrij ontvangen. Van de beide buren kregen wij een prachtige bos 
bloemen op de dag dat wij hier officieel kwamen wonen. 

Aan de taal moeten we nog even wennen, het gaat soms snel of er zijn uitdrukkingen die 
wij niet meteen begrijpen zoals: “Waar kom je weg?” We zijn bezig met een 

‘inburgeringscursus’, dat werd ons geadviseerd door een bewoner toen wij in De Heugte 
een patatje gingen eten. Hoe doe je dat dan? Door zoveel mogelijk met dorpsgenoten 
contact te leggen. Hoewel er weinig winkels zijn is er genoeg te koop en te halen bij de 

plaatselijke bevolking zoals groenten, eieren, honing, de kapper, tuinman etc. 
 

Het is een leuk dorp met een actief verenigingsleven. Ondanks de kleinschaligheid wordt er 
veel georganiseerd. Wij zijn nog niet actief in het verenigingsleven en willen eerst zorgen 
dat we in en rondom het huis alles op orde hebben. 

 
Het blad ‘Kontakt’ wordt door ons met veel plezier gelezen. Regelmatig gebruiken we de 

informatie en advertenties uit het blad om zodoende afspraken te maken en dingen te 
regelen.  
 

De redactie van Kontakt dankt Trudy en Hans voor hun bijdrage en wensen ze veel 
woonplezier in Nieuw-Balinge! 

________________________________________________________________________ 

 
Huurder gezocht 

 
Beste dorpsgenoten, 
Voor de periode van half december t/m april ben ik op zoek naar een huurder voor mijn 
bungalow in Nieuw-Balinge. Mijn woning bevat 3 slaapkamers, een woonkamer, keuken en 

badkamer, met een totale oppervlakte van zo’n 50m3. Kent u iemand of bent u misschien 

zelf op zoek naar tijdelijke woonruimte neem dan gerust contact op met Hentenaar 

Makelaardij in Hoogeveen (telefoon 0528-277001 of per mail: 
hoogeveen@hentenaarmakelaardij.nl   

________________________________________________________________________ 

 
Oliebollen actie Hervormde Kerk 

 
Ook dit jaar kunt u weer heerlijke oliebollen bestellen bij de Hervormde kerk. 
 
De kosten zijn: 

€6,00 voor 10 rozijnen-oliebollen                  
€6,00 voor 12 witte oliebollen.                   

3 zakken kosten voor € 17,00 
 
U kunt ze bestellen via de bestellijst of telefonisch bij: 

Homme Prins 0528- 321214  of Martha Prins 0528- 321174. 
 

Graag bestellen voor 29 december. De oliebollen worden dan op 30 december gebakken en 
bezorgd. De opbrengst is voor de kerk. 
 

De oliebollen-actie wordt gesponsord door:                                
Bouwbedrijf Hilberink            Kroezon Zonwering 

Kapsalon Priscilla        Cafetaria Troost  
Strijker en Strijker 
                                                                       

De bouwcommissie – herv. kerk. 



Dorpsblad Kontakt 2019 37 

 

Expositie van verenigingen in dorpshuis De Heugte 
 

Beste besturen van alle verenigingen, 
Op 22 december a.s. willen we graag een expositie openen in het dorpshuis. De 
verenigingen die al zoveel jaren bestaan, dat ze vast en zeker een mooi archief opgebouwd 

hebben, aan jullie vragen we om mee te doen! Iedere club, vereniging, stichting, 
organisatie kan een standje bezetten om zijn of haar spullen uit te stallen. Iedereen kan 

meedoen. Vandaar dat ik ook liever geen namen ga noemen. IEDEREEN kan MEEDOEN! 
Zouden jullie wel zo vriendelijk willen zijn om je aan te melden zodat wij weten hoeveel 
stands wij klaar moeten zetten. 

Graag aanmelden bij José Post telefonisch 06 13621011 of per mail 
josepost4@hotmail.com  

Na de opening gaan we dan starten met de tocht NIEUW-BALINGE in Kerstsfeer! 
Dit kan wandelend maar ook voor vervoer wordt gezorgd! 
Wij horen heel graag van jullie. 

Met vriendelijke groet de organisatie! 
 

 
Sinterklaas  

 
Op vrijdagmiddag 29 november 2019 hebben we 
het Sinterklaasfeest gevierd met de kinderclub.  

In de ronde zaal waren 50 kinderen met ouders die 
in spanning zaten te wachten of Sinterklaas wel zou 

komen. En… ineens was daar Sinterklaas, maar dit 
was niet echt Sinterklaas. Het was knuffelpiet die 
graag ook eens Sinterklaas wilde zijn. Testpiet vindt 

het niet kloppen en gaat op onderzoek uit met de 
kinderen. Gelukkig komt dan uiteindelijk toch echt 

Sinterklaas.   
 
Sinterklaas en de pieten hebben een soort vragen 

spel gedaan met de kinderen. Ook hebben de 
pieten gedanst met de kinderen.   

Aan het einde was er nog tijd om met Sinterklaas 
en de pieten op de foto te gaan.  

Sommige kinderen waren niet weg te slaan bij 
Sinterklaas, maar sommige kinderen vonden het 
ook wel een beetje spannend.  

Wel of geen foto, Sinterklaas had voor iedereen een 
kadootje. De kinderen gingen met blije gezichten naar huis. 

 

 

Studio Tyara is gesloten 
Vanaf 20 december 2019 tot 6 januari 2020. 

Wij wensen u fijne kerstdagen en een gelukkig, gezond en liefdevol 2020. 
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Activiteitenkalender 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

                             

                            DECEMBER 
   

   13 december Kinderclub 
13 december         60+actief kerstdiner 
14 december Kerstmarkt Bij Oons 

16 december         Zanguurtje gezamenlijke kerken 
                            17 december         Ons Cluppie kerstdiner 

20 december         Klaverjassen ijsvereniging 
21 december         Kerstklaverjassen SV. Nieuw-Balinge 
21 december Glitter en Gold de Heugte 

                            22 december         Kerst knutselen kinderclub 
                           22 december         Expositie van verenigingen 

                            22 december         Kersttocht dorpshuis De Heugte 
22 december Kerstwandeltocht 
22 december         Yoga workshop 

27 december Oudejaarsvolleybal GJVV 
28 december         Bingo Dorpshuis De Heugte 

 31 december Carbid schieten voetbalveld 
 

 
JANUARI 
 

3 januari  Klaverjassen ijsvereniging 
4 januari  Nieuwjaarsborrel de Heugte 

4 januari              Snert, wandel en mountainbike tocht  
16 januari             Nieuwjaarsvisite 60+ 
17 januari  Klaverjassen ijsvereniging 

18 januari             Concert muz. ver. Irene te Nieuweroord 
31 januari  Klaverjassen ijsvereniging 

 
 
FEBRUARI 

 
14 februari           Klaverjassen ijsvereniging 

15 februari           Wintercarnaval 
20 februari           60+ actief 
28 februari           Klaverjassen ijsvereniging 

 

 
 
 
 
 
 



Dorpsblad Kontakt 2019 35 

 

 
  



36 Dorpsblad Kontakt 2019 

 

 

  



Dorpsblad Kontakt 2019 41 

 

Huisartsen 
Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur: 
• Huisartsenpraktijk Noordscheschut 

   Mevr. Dahler 

   Tel. (0528) 741012 

• Huisartsenpraktijk Ettenheim 

   Mevr. Damman 

   Tel. (0528) 745060 

• Huisartsenpraktijk Hollandscheveld 
  Dhr. Miellet/Dhr. Veenhouwer 

  Tel. (0528) 34 12 19 

• Huisartsenpraktijk Elim 

  Dhr. Mors/Dhr. Brugman 

  Tel. (0528) 35 12 12 

Op werkdagen van 's middags 17.00 uur tot de 

volgende ochtend 08.00 uur en in de 

weekenden, kunt u voor spoedgevallen bellen 

met de centrale huisartsenpost, Tel. 0900 112 0 

112. Website: www.chd.nl 

 

Openingstijden Gemeentehuis 
• Beilen, Raadhuisplein 1 

Maandag 8.30 - 16.30 uur 

Dinsdag 8.30 - 14.30 uur 

Woensdag 8.30 - 16.30 uur 

Donderdag 8.30 - 20.00 uur 

Vrijdag 8.30 - 16.30 uur 

• Smilde, Hoofdweg 24 

  Maandag van 8.30 tot 12.00. 

 

• Tel. (0593) 53 92 22   

• De gemeente is ook per WhatsApp 

bereikbaar: (06) 52 56 75 73. 

• Spoedeisende storingen buiten kantoortijden: 

(06) 55 87 39 09 

 

  E-mail: gemeente@middendrenthe.nl 

  Website: www.middendrenthe.nl 

 

Fysiotherapie 

Praktijk Fysio Ettenheim; Roel Schoemaker 

Dinsdag- en donderdagmiddag praktijk in 

Dorpshuis de Heugte. Alleen op afspraak. 

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

E-mail: info@fysioettenheim.nl 

Weekenddiensten 

Voor het rooster van de weekenddiensten van 

tandarts, apotheker, dierenarts, Icare, Bureau 

Slachtofferhulp en de Stichting Welzijnswerk zie 

bladzijde 2 van de (huis-aan-huis) 

woensdageditie van de Hoogeveense Courant  

 
Preekrooster 2019  

Chr. Geref. Kerk te Nieuw-Balinge 

 
● Zondag 8 december (HA)    

9.30 uur Ds. C. Cornet  

14.30 uur Ds. C. Cornet  

● Zondag  15 december    

9.30 uur Ds. B. de Graaf  

14.30 uur Ds. B. de Graaf  

● Zondag 22 december    

9.30 uur Ds. C. Cornet  

14.30 uur  Ds. C. Cornet 

●Woensdag 25 december 9.30 uur Ds. C. Cornet 

(1e Kerstdag) 14.30 uur Ds. C. Cornet 

●Woensdag 26 december 9.30 uur Ds. P. Roos 

(tweede Kerstdag) 14.30 uur Kinderkerstfeest 

●Zondag 29 december 9.30 uur Ds. J.W. 

Schoonderwoerd 

14.30 uur Ds. J.W. Schoonderwoerd 

●Dinsdag 31 december 19.30 uur Ds. C. Cornet 

(oudejaarsdag) 

●Woensdag 1 januari 9.30 uur Ds. C. Cornet 

(nieuwjaarsdag) 

 
Wijzigingen voorbehouden.  

In de ochtend is er oppas voor de kleinsten in 

het jeugdgebouw ‘Het Anker’. 

Preekrooster 2019 

Ned. Hervormde Kerk Nieuw-Balinge 

 
● Zondag 8 dec. (2e Advent) 

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

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

● Zondag 15 dec. (3e Advent) 

10:00 uur ds. T. Beekman 

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

● Zondag 22 dec. (4e Advent, begin 

kerstvakantie) 

10:00 uur ds. T. Beekman 

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

●woensdag 25 dec. (1e Kerstdag) 

10:00 uur ds. A.v. Herk (Hasselt) 

15:00 uur ds. T. Beekman 

●donderdag 26 dec. (2e Kerstdag) 

10:00 uur ds. T. Beekman 

●zondag 29 dec. 

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

15:00 uur ds. G.C. Klok (Putten) 

●Dinsdag 31 dec. (oudejaarsdag) 

19:30 uur prop. J.P. Lensen (Oldebroek) 

 
In de ochtend is er oppas voor de kleinsten in 

de consistorie bij de kerk. 

 
 

Gym 55+ers in Dorpshuis de Heugte 

Dinsdag van 9.15 uur tot 10.00 uur, 

Loop gerust eens binnen! 

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  

10 dec   GRIJS  

11 dec   ORANJE 

18 dec   GROEN 

21 dec   ORANJE (zaterdag!)  

 

Contactgegevens Humanitas  

• Midden-Drenthe 

   midden-drenthe@humanitas.nl 

• Zuid-Drenthe 

   zuid-drenthe@humanitas.nl 

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

Oud Papier 

Oud papier wordt opgehaald door de mr. 

Sieberingschool. De datums voor ophalen zijn: 

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!  

Ophalen grof vuil of container stuk? 

 

Gemeente Midden Drenthe: (0593) 53 92 22 

 

Grof vuil brengen naar: Milieustraat Beilen, 

Eursing 2a: maandag gesloten, dinsdag en 

vrijdag geopend van 8.00-12.00 en 13.00-

15.00, woensdag en donderdag geopend van 

12.30 tot 15.00, zaterdag geopend van 8.00 tot 

12.00.  

www.middendrenthe.nl > Afvalwijzer 

 

 

Politie 

Bureau Hoogeveen, Griendtsveenweg 5,  

Postbus 107, 9400 AC Assen 

Geopend: ma t/m za 9.00 – 17.00 uur 

vrijdagavond tot 21.00 uur. 

 

Bureau Beilen, Ettenstraat 9 

Postbus 107, 9400 AC Assen 

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

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

Telefoonnummer: 0900 88 44 

Alarmnummer: 112 

Meld Misdaad Anoniem: 0800 70 00 

 

Voor aangifte via internet, contact met 

wijkagent etc.: www.politie.nl  

Wijkagent Bert Eefting ook te volgen via twitter: 

@BertEefting 

 

Belangrijke telefoonnummers 

Ziekenhuis Hoogeveen (0528) 28 62 22 

Diaconessenhuis Meppel (0522) 23 33 33 

Ziekenhuis Emmen  (0591) 69 19 11 

Ziekenhuis Assen  (0592) 32 55 55 

UMCG Groningen  (0503) 61 61 61 

Isala klinieken Zwolle (0384) 24 50 00  

Martini Ziekenhuis Gron. (0505) 24 52 45

  

 

Zorginstellingen: 

Derkshoes Westerbork (0593) 33 33 66 

Altingerhof Beilen  (0593) 53 53 00 

Weidesteyn Hoogeveen (0528) 28 61 11 

WZC Beatrix Holl.veld (0528) 34 82 48 

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

De Westerkim Hoogeveen (0528) 26 40 38            

WZC Olden Kinholt Hgv (0528) 26 32 88 

 

Trombosedienst 

Iedere dinsdagmorgen in Dorpshuis de Heugte. 

 

Aanvang om 10.15 uur, tot de laatste cliënt 

geweest is. 

 

AED-kastjes 

Wanneer u een AED-kastje nodig heeft, belt u 

112. De meldkamer roept dan mensen uit Nieuw-

Balinge op die bevoegd zijn om de AED te 

bedienen.  

Uitvaartvereniging Nieuweroord e.o. 

• Uitvaartnummer:  (06) 54 37 71 80  

   (24 uur per dag bereikbaar)  

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

• Uitvaartverzorg(st)er:  

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

• Penningmeester/Ledenadministratie:  

   dhr. H. Mulderij, Molenweg 30, 7936 PB 

   Tiendeveen. Tel. (0528) 76 40 00 

• Voor vragen of doorgeven van wijzigingen: 

    info@uitvaartvereniging-nieuweroord.nl 

• Informatie over de vereniging: 

   www.uitvaartvereniging-nieuweroord.nl 

 
 
 

Yin Yang Yoga 

 

Woensdagavond 19.00- 20.00 uur 

In de voormalige peuterspeelzaal De Heugte 

 

Info en opgave: Cisca Lunenborg van Melzen 

06 216 36 165  

Mailen: bodyfit@live.nl 

www.yogasport-hoogeveen.nl 
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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 vrij spelen, maar werken wij ook 

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

lifestyle programma met leuke activiteiten.  

 

Er zijn verschillende opvang mogelijkheden, 

kijk daarom voor meer informatie op 

www.kitsprimair.nl of kom eens gezellig 

langs voor informatie en om een kijkje te 

nemen op de groepen. 

E-mail: kc.siebring@kitsprimair.nl  

Tel.nr:  (0528) 820996 

S.V. Nieuw-Balinge 

 

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

de vereniging, alle jeugd- en seniorenteams, 

wedstrijdinformatie, foto’s en andere activiteiten 

binnen onze vereniging. Ook kunt u hier lezen hoe 

u lid kunt worden of contact met ons kunt 

opnemen. Telefoonnummer kantine: 0528 321241. 

 

Jeugd- en tienersoos 

 

* Vrijdag; Jeugdsoos, vanaf 16 jaar en 

ouder. Vanaf 21.00 tot 24.00 

* Zaterdag; Tienersoos, vanaf basisschool 

tot 16 jaar. Vanaf 20.00 tot 23.00 

Er wordt géén alcohol geschonken! 

Voor het toevoegen in de app van 

openingstijden kan je Aline Koekoek een 

appje sturen. 06-83273270 

 

S.V. Nieuw-Balinge 

De voetbalvereniging van Nieuw-Balinge heeft een 

gezamenlijke jeugdafdeling met Witteveen: WNBC 

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

herenteams en 2 damesteams. 

 

Voor meer info kunt u zich wenden tot het bestuur: 

Evelien Sok (voorzitter) 

Inge Tump (afdeling jeugd) 

Winfred Salomons (wedstrijdsecretaris) 

Harry Hurink (penningmeester) 

Netty Jager (ledenadministratie) 

Miranda Schutte (scheidsrechtercoördinator) 

Lo Dijkstra (leden) 

 

Website: www.svnieuw-balinge.nl 

 
 

Openingstijden dorpshuis de Heugte 

Maandag   09.00 – 12.00 uur 

Dinsdag   09.00 – 12.00 uur 

Woensdag   09.00 – 12.00 uur 

Vrijdag   16.30 – 20.00 uur 

Keuken   16.30 – 19.00 uur 

Zaterdag   22.30 – 01.30 uur 

Keuken Bingo  20.30 – 23.30 uur 

Zondag   17.00 – 21.00 uur 

Keuken   17.00 – 19.30 uur 

 

Snacks kunnen op vrijdag en zondag ook 

telefonisch besteld worden: (0528) 32 13 00. 

 

Verder is het dorpshuis op alle dagen geopend 

op afspraak, voor diverse activiteiten. 
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GJVV 

Bestuur: 

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

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

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

Lid Heidi Koekoek Tel. (0528) 32 10 24 

Lid      Mariska Schonewille   

 

DINSDAG; Volleybal 

Jeugdvolleybal                    18.00 – 19.30 

Herenvolleybal (16+)          20.30 – 21.30 

WOENSDAG; Volleybal 

Dames Recreanten 3           19.00 – 20.00 

Dames Recreanten 1  20.00 – 21.00  

DONDERDAG; Volleybal 

Dames Recreanten 2  19.30 – 20.30  

DONDERDAG:  gymnastiek  

1e groep, vanaf 4 jaar 17.15 –  18.00  

2e groep   18.00 – 18.45 

3e groep                            18.45 – 19.30 

 

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

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

kunnen we altijd gebruiken. Dus: KOM EENS 

LANGS ALS JE DURFT! 

Welzijnswerk Midden-Drenthe 

Welzijnswerk is er voor alle inwoners van de 

gemeente Midden-Drenthe. U kunt met al 

uw vragen op het gebied van wonen, welzijn 

en zorg bij ons terecht. Maar ook met 

vragen over bijvoorbeeld mantelzorg, 

vrijwilligerswerk en leefbaarheid.  

Vanaf 1 januari 2018 kunt u ook bij ons 

terecht voor maatschappelijk werk 

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

donderdag van 08.30 – 13.30  uur en op 

vrijdag van 08.30 – 12.00 uur op 

telefoonnummer 088 16 51 200.  

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

Westerbork 

Kapsalon Priscilla 

Tel. (0528) 32 16 44 

Dinsdag geopend van 8.50 – 18.00. 

Donderdag en vrijdag geopend van 8.30 tot 18.00. 

Tussen 12.00 en 13.00 gesloten.  

Zaterdag geopend van 8.00 tot 13.00.  

 

Elke 1e dinsdag van de maand knippen zonder 

afspraak tussen 18.00 en 19.30! 

 

Plaatselijk Belang ‘de Vooruitgang’ 

Het bestuur vergadert maandelijks en 1 keer 

per jaar wordt een ledenvergadering 

gehouden, waarin verslag wordt gedaan van 

de activiteiten van het afgelopen jaar. 

Vindt u dat het belang van uw dorp, ook uw 

belang is, word dan lid. De contributie 

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

opgeven bij het bestuur via volgend tel. 

nummer 0528-321053. 
 

Strijker en Strijker  

Technische groothandel en verhuurbedrijf.   

Tel. (06) 54 36 30 15 

 

Openingstijden winkel: 

Maandag   09.00 tot 18.00 uur 

Dinsdag t/m donderdag 08.00 tot 18.00 uur 

Vrijdag                              08.00 tot 17.30 uur 

Zaterdag   08.00 tot 12.00 uur 

Studio Tyara  

Praktijk voor therapie, massage en 

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

 

Maandag: overdag en ‘s avonds 

Dinsdag: overdag en ‘s avonds 

Woensdag: overdag 

Donderdag: overdag 

Vrijdag: overdag 

Behandeling op afspraak.  

Volkstuinvereniging Nieuw Balinge 

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

 

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

 

Nieuwe leden zijn altijd welkom! 

 

Anne Hekker; IJzer en metalen 

IJzer en metalen, Anne Hekker komt het 

halen! Het kan ook gebracht worden. 

Melkbussen, accu’s, fietsen, kabel, 

aanhangwagens enz. 

Haarweg 91, Nieuw-Balinge.  

Tel. (0528) 32 13 84 

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. 

 

 

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

Laat het de redactie weten! 
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