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SEPTEMBER 2019    51ste JAARGANG, NR. 8   
 

 
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:  

 
 
Diverse berichten van de 
ijsvereniging. 

 
Natuurmonumenten zoekt een 

waterpeiler. 
 
Een lekker nazomer recept. 

 
Een groep Nieuw-Balingers deed 

mee aan de Nijmeegse 4 daagse. 
 

Er wordt een ATB clinic voor de 
jeugd georganiseerd. 
 

Een zomerverslag van IKC 
meester Siebering. 

 
Een uitgebreid verslag van het 
zomerfeest. 

 
Diverse dankbetuigingen. 

 
Een nieuw gezin in Nieuw-
Balinge, ze stellen zich voor. 

 
Er wordt weer een spooktocht 

georganiseerd. 
 
Een column van Alexandra. 

 
 

 
En… nog veel meer,  
 

 
veel leesplezier! 
 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjGm7b3nNrjAhWHbFAKHdcjCsIQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fevery-tuesday.com%2Fhand-lettered-september-desktop-wallpapers%2F&psig=AOvVaw2G01MbSjOyOoVBphO1lmFr&ust=1564493049633995
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Het raadselspel 
 
De prijsvraag voor de maand juli luidde als volgt:  
 

 
Welke plaatsnamen zoeken we? 

 
 
De oplossing was: 
1 Lopik 
2 Buren 

3 Elspeet 
4 Heerhugowaard 
5 Woerden 

6 Leek 
 

We hadden 2 inzenders met het juiste antwoord.  
 

Grietje Tielken kwam als winnaar uit de bus.  
Grietje, van harte gefeliciteerd! De prijs komt snel jouw kant op. 
 

 
Het raadsel voor de maand september is:  

 

 
 

 
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.  

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi3nufEnNrjAhVPZFAKHbGxAjMQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fjohanenine.blogspot.com%2F2015%2F11%2Fraadseltje.html&psig=AOvVaw3PC_b83lPbNktAhKUXe_ns&ust=1564492944415968
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___________________________________________________________ 

 
Toetertoertocht 

 
Op zaterdag 7 september aanstaande komt de 
Toetertoertocht weer door Nieuw-Balinge.  

 
De optocht van toeterende vrachtauto’s met 
bijrijders met een beperking rijdt over de 

Verlengde Middenraai en de Haarweg.  
 

Om 10:00 uur vertrekt de stoet vanuit Wijster. 
 
De organisatie hoopt weer veel mensen een leuke 

dag te kunnen bezorgen.  
 

Kom gezellig langs de weg staan zwaaien als de 
vrachtwagens voorbij komen! 
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ATB Clinic 
 
Sportcarrousel i.s.m. Sport Drenthe 

 
14 september 2019 
 

Van 14.00 uur tot +/- 
16.00 uur 

 
ATB CLINIC 

 

Voor de kids van 9 t/m 12 jaar GRATIS 
 

Je mag je eigen mountainbike en helm 
meenemen, maar eventueel hebben wij er 
ook één te leen. 

 
Opgave voor de sporten kan bij: 

 
Joyce Salomons  joycesalomons93@msn.com Mantingerweg 8 
Korina Vos  korinavos@hotmail.com Lijsterstraat 8 

________________________________________________________________________ 

 

Quizfilipinne  
 
 

Gelijke cijfers zijn gelijke 
letters. 
 

De oplossing lees je in de 
blauwe balk. 
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Hoe is de naam DRENTHE ontstaan 
 

Daarvoor moeten we een kleine tweeduizend jaar 

terug in de tijd. 
Geleerden zijn het er over eens dat het eerste deel 
van de naam Drenthe, het telwoord drie is. Men 

denkt dat al in de 2e eeuw na Christus het huidige 
gebied bestond uit drie delen; het Zuidenveld, het 

Noordenveld en het Westenveld. Bij het Noordenveld 
behoorde ook Groningen. Vanaf het jaar 1150 zijn 
Drenthe en Groningen aparte bestuurlijke eenheden. 

Coevorden hoorde aanvankelijk juist niet tot de provincie Drenthe. De grens lag bij 
Hulsvoorde, tussen Dalen en Coevorden. Belangrijk voor Drenthe is dat het in 1024 als 

‘Graafschap Drenthe’ werd geschonken aan de bisschop van Utrecht. In het jaar 1040 
wordt vervolgens Groningen, als een verzelfstandigd graafschap in Drenthe, aan de 
bisschop van Utrecht geschonken. Weer enkele jaren later, in 1046, wordt er voor de derde 

keer gesproken over een schenking aan de bisschop van Utrecht van het Graafschap 
Drenthe.  

 
Daarbij hoorden toen ook het ‘land van Vollenhove’  en de ‘Stellingwerven met wijde 
omgeving’. In oude documenten uit de 11e eeuw wordt enkele keren de term ‘Groot 

Drenthe’ gebruikt. Men gaat ervan uit dat in 1046 het daadwerkelijke bisschoppelijke 
bestuur over Drenthe begon. Het officiële document van 1046 is verloren gegaan. In 1490 
bevond het zich nog in het archief van het Domkapittel. De bisschop had, mogen we rustig 

aannemen, reeds in de 11e eeuw, in Emmen een hof. 

Boekweitbranden  

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Foto: het afbranden van de heide waarna in de as het boekweitzaad gezaaid werd. 
 
De straatnaam Boekweitstraat in ons dorp is hier van afgeleid.   
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Hieronder het lied over het ontstaan van Drenthe, tevens  een ode aan de mensen die een 
zware arbeid hebben verricht bij het ontginnen van Drenthe. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

       

Met name in Drenthe waren er veel schapen. Op 

deze manier werd de heide onbewust in stand 

gehouden door het voortdurend afgrazen door de 

schapen. In het midden van de vorige eeuw is er 

begonnen met het op kleine schaal  

experimenteren met herbebossing. Er vormden 

zich voor-en tegenstanders van de ontginning van 

de heide. In de jaren 1880-1890 was de strijd 

beslist ten gunste van de ontginning. Dit kwam 

met name voort uit de oprichting van de Heide 

Maatschappij en de opkomst van de kunstmest. 

Hierdoor verdwenen de heidevelden in snel tempo 

en daarmee de kudden heideschapen. Ze waren 

als enige mestproducent overbodig geworden. De 

herder met hun kudden en honden werden een 

zeldzaamheid. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Broeders op ten strijde 
Op de band geslaakt 

Die de schatten kluistert 
Door ’t moeras bewaakt 

 
Ja zij hebben moedig 

D’eed’le strijd volbracht 
En een schat verworven 

Voor het nageslacht 
 

Hunne namen blinken 
Met ondoofb’re glans 

En wij vlechten juichend 
Hen een heidekrans! 

 

Wild en woest en ledig 
Was het ruwe veen 

Slechts de heide vlocht er 
kransen overheen 

 
Boog zich over d’oevers 

Van de bruine plas 
En verborg de diepte 
Van het zwart moeras 

 

Zie daar naderen mannen 
Met een ijzeren wil 

Aan de zoom der poelen 
Staan zij peinzend stil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Broeders op ten strijde 
Op de band geslaakt 

Die de schatten kluistert 
Door ’t moeras bewaakt 

 
Ja zij hebben moedig 

D’eed’le strijd volbracht 
En een schat verworven 

Voor het nageslacht 
 

Hunne namen blinken 
Met ondoofb’re glans 

En wij vlechten juichend 
Hen een heidekrans! 

 

 
Schepertje schepertje heb je ’t gezien? 

 
Honderden boeren die op je loeren! 

 
Hebben ze het oog op uw heide misschien? 

 
 

 (gedichtje is destijds gemaakt n.a.v. het ontginnen van de Drentse hei) 
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Het leven van de schaapherder 

We praten over de jaren van ruim voor de tweede wereld oorlog. Iedereen had in die tijd 

een of meerdere schaapjes. De schaapherder begon ’s morgens vroeg vanuit de woning 

waar hij kost en inwoning genoot en nam de schapen mee die toebehoorde aan dit 

kosthuis. Van daaruit ging hij naar de tweede woning en hij vervolgens ook daar schaapjes 

meenam. En zo herhaalde zich dat huis 

na huis. Tegen de tijd dat de 

schaapherder op de heidevlakte was had 

hij al een behoorlijke kudde bij elkaar. 

 
Zijn knapzak, het breiwerk (breikous), 

zijn ‘kloetschuppie’ en zijn hondje, 

behoorden tot zijn dagelijkse uitrusting. 

Wanneer de schapen druk waren nam hij 

zijn kloetschuppie ter hand, gooide dan 

een schepje stevige aarde naar het 

betreffende schaap om hem of haar bij 

de groep te houden. Zijn trouwe 

viervoeter hielp bij het oppassen van de 

kudde. Wanneer de schapen rustig 

graasden, kon de herder ook even van 

zijn rust genieten en het hondje een 

dutje doen. De schaapherder nam dan 

veelal zijn breikous ter hand en ging 

meestal zitten breien.  (de namen ‘ 

bungalowpark De Breistroeken’, 

‘Breistroekenweg’ en Schepersweg 

worden hieraan verbonden) 

 
 

 

Foto: Schaapherder van dit gebied destijds was Jan Tijms (in de volksdmond ‘Jan Tiemsie’ 

omdat ie erg klein van stuk was) 

 

 

 

Jan Tiemsie was de scheuper van hier, 

 
Hij zocht bij de schaopies zien vertier 

 
Hij wandelde veule, én breide 

 
En zien warkplekke was d’heide 
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Recept: Limoncello kwarktaart met cantuccini bodem  
 
Ingrediënten 
8 blaadjes gelatine  

125 g ongezouten roomboter  
250 g cantuccini alla mandorla koekjes  

2 citroenen (schoongeboend)  
150 ml limoncello  
500 ml volle Franse kwark  

250 g mascarpone  
175 g witte basterdsuiker  

zet producten op mijn lijst  
 
Keukenspullen 

keukenmachine 
springvorm (Ø 24 cm) 

 
Bereiding 

Week de gelatine 5 min. in koud water. Smelt de boter en maal de cantuccini fijn in de 
keukenmachine. Schenk, terwijl de motor draait, de gesmolten boter bij de koekkruimels. 
Verdeel het koekkruimelmengsel over de bodem van de springvorm en druk aan met de 

bolle kant van een lepel. Zet tot gebruik in de koelkast. 

 
Rasp de gele schil van de citroenen en pers de vruchten uit. Doe het sap met de limoncello 

in een steelpan en breng tegen de kook aan. Voeg de uitgeknepen gelatine toe en laat al 
roerend oplossen. 

 
Meng de kwark met de mascarpone en suiker in een grote kom. Voeg het 

limoncellomengsel toe en schenk in de springvorm. Laat de kwarktaart 4 uur opstijven in 
de koelkast. Garneer met het citroenrasp.  

 
Bereidingstip: 
Heb je geen keukenmachine? Doe de koekjes dan in een theedoek, vouw goed dicht en plet 

de koekjes voorzichtig met bijvoorbeeld een (nog volle) conservenpot of -blik.  

 
Tip: 
Deze kwarktaart kun je 2 dagen van te voren bereiden. Bewaar afgedekt in de koelkast. 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Klaverjassen bij de ijsvereniging 

 
Ook dit najaar gaan wij bij de ijsbaan weer klaverjassen, er wordt gespeeld om 

vleesprijzen. De wedstrijden vinden plaats op onderstaande data: 
  

11 okt en 23 okt 
8 nov en 22 nov 
6 dec en 20 dec  
3 jan 17 jan en 31 jan 
14 feb en 28 feb 

13 mrt en 27 mrt 
  
Wij hopen weer een groot aantal deelnemers te mogen ontvangen op de kaartavonden. 

  
Met vriendelijke groet, 

Roelof Bisschop | Tel.: 06 50746052  | E-mail: roelof.bisschop@ziggo.nl  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwizi_WQnqDkAhUMqaQKHTQ9CmQQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.ah.nl%2Fallerhande%2Frecept%2FR-R1186841%2Flimoncello-kwarktaart-met-cantuccinibodem&psig=AOvVaw2q_8Ie3zHzkxUXo9x2HsXe&ust=1566898474461366
http://www.united-davo.nl/klaverjassen.html
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Kaboutervoetbal  
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Have a lovely day  
 
 
 

 
 

 
 
WOENSDAG 11 september 

 
Tijd voor jezelf en niets “moeten”?  

Dan is deze dag echt iets voor jou! Een dag helemaal voor jezelf, waar tijd en ruimte is 
voor ontspanning en gezelligheid, niet de drukte van alle dag en het beroep dat op je wordt 
gedaan. 

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

Genieten van Meditatie- Mindfulness, Yoga, Yoga Nidra, een overheerlijke lunch. 
Een heerlijke wandeling in het mooie Mantingerveld, een boek /tijdschrift lezen. 

Ervaring met Yoga - Meditatie of Mindfulness is niet nodig. 
 

Het programma ziet er als volgt uit: 

 
10.30 uur              Ontvangst: kennismaking, koffie – thee – iets lekkers 

                                   
11.00 – 12.00 uur  Meditatie- Mindfulness- bij mooi weer buiten 
 

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

14.30 – 15.30 uur  Yin Yang Yoga – Yoga Nidra –  bij mooi weer buiten 

 
We sluiten af met koffie – thee of fris met iets lekkers en evalueren de dag. 

 
Aanmelden & meer informatie: kan tot 7 september –  min. 4 personen – max. 8 personen  
 
bodyfit@live.nl -  06 216 36 165 - www.yogasport-hoogeveen.nl 

 
De kosten zijn € 52,75 PP 

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

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

  
Er zijn werkgevers die de kosten voor deze dag vergoeden. 
Informeer naar de mogelijkheden bij je werkgever. 

                                                                                                                   
Wees welkom op deze mooie dag. 

 
Cisca – Breistroeken 33 - 7938 PW Nieuw-Balinge - www.yogasport-hoogeveen.nl - 06 216 
36 165 

 
LET OP: Restitutie is niet mogelijk, wel mag je iemand in jouw plaats laten gaan. 

 
  

mailto:bodyfit@live.nl
http://www.yogasport-hoogeveen.nl/
http://www.yogasport-hoogeveen.nl/
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Spooktocht de Heugte 
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Bericht van Natuurmonumenten    

 
 

    
Natuurmonumenten verwijdert raster 
aan de Koolveen   
Oplettende automobilisten en fietsers 
hebben het misschien al gezien: 

Natuurmonumenten heeft de rasters 
aan weerszijden van de Koolveen 
verwijderd. Het is de bedoeling dat de 

runderen en schapen meer kunnen 
dwalen en grazen in een groter 

aaneengesloten heidegebied. Het 
betekent wel opletten. Je kunt de 
levende maaimachines op de Koolveen 

tegenkomen.  
 

Herinrichting 
Natuurmonumenten heeft het voormalige landbouwgebied aan de Koolveen langzamerhand 
omgevormd tot een natuurgebied, dat aansluit op de rest van het Mantingerveld. De rijke 

bovenlaag is afgegraven en afgevoerd. De armere zandgrond is goede voedingsbodem voor 
allerlei planten waaronder de heide. Er liggen nu twee veeroosters in de weg. Voor 

wandelaars, ruiters en menners heeft Natuurmonumenten klap- en landhekken geplaatst. 
Zo kunnen zij de roosters moeiteloos omzeilen. Nu de rasters zijn weggehaald, kunnen de 
runderen grazen in een groter gebied met meer gevarieerd voedsel. En dat hebben ze 

meteen ontdekt. Ook nu blijkt weer: het gras aan de overkant is altijd groener. 

_____________________________________________________________________________________ 
 

           
Bericht van de ijsvereniging 

 
De ijsvereniging heeft het voornemen om in de toekomst de contributie op een nieuwe 
manier te innen. Wij vinden het niet langer verantwoord dat de vrijwilligers die de 

contributie innen, met contant geld onderweg zijn. Daarom willen wij de contributie in het 
vervolg op de volgende manier innen: 

• Per automatische incasso. Heeft u dit al, hoeft u niets te doen. 
• Per betaalverzoek (tikkie). Geef uw 06 nummer door per e-mail. 
• Contant, alleen bij uitzondering. Wij maken een afspraak met u. 

• Weet u niet zeker hoe u betaald, stuur een mail naar onderstaande e-mailadressen 
en geef uw voorkeur door met uw NAW gegevens en banknummer of 06 nummer. 

• Wilt u lid worden van de ijsvereniging, stuur uw NAW gegevens en uw voorkeur en 
bank of 06 nummer door aan onderstaande e-mailadressen 

• Diegene die ouder is dan 18 jaar en gebruik wil maken van de voorzieningen van de 

ijsvereniging moet persoonlijk lid worden van de ijsvereniging. 
 

Wij hopen dat een ieder bereid is om aan deze betaalwijze mee te werken zodat wij op een 
veilige manier de contributie kunnen innen. U kunt uw gegevens doorgeven aan de 
volgende mailadressen: 

 
roelof.bisschop@ziggo.nl  jangosink021@gmail.com  

Namens het bestuur van IJsvereniging Nieuw-Balinge 

  

http://www.nieuwbalinge.eu/ijsvereniging/activiteiten.htm
http://www.nieuwbalinge.eu/ijsvereniging/activiteiten.htm
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Verslag Nijmeegse wandel4daagse 2019  
 
Een groep van zo’n 16 mannen en vrouwen reed medio juli van dit jaar richting het zuiden 
om deel te nemen aan de Nijmeegse wandel4daagse. Om precies te zijn waren dat 9 

mannen en 5 vrouwen die daar hun sportieve wandelbeentjes voor zetten. Daarnaast 
waren nog 2 vrouwen mee die de verzorging op zich hadden genomen, 1 voor de 

inwendige mens en 1 om de beenspieren en voeten in optimale vorm te houden.  
 
We konden natuurlijk al heel lang niet om ‘The Walk of The World’, zo de Nijmeegse 4 

daagse ook wordt genoemd, heen. Dagen, weken, zelfs maanden van 
wandelvoorbereidingen zijn hier aan voorafgegaan. Hier ging heel wat vrije tijd in zitten 

bleek al snel. Ook wel logisch, want loopoefeningen van een paar kilometer had je niet veel 
aan als wandeltraining voor een evenement als deze, er moest veel meer aan kilometers 
weggewandeld worden. Aan wandelroutes geen gebrek in onze contreien, maar als groep 

bedenk je ook eigen uitgezette wandelroutes van zo rond de 30 km, of soms zelfs meer. 
Bijvoorbeeld van Nieuw-Balinge naar van der Valk in Spier, daar ontbijten en dan weer 

retour wandelen. Sommige routes ben je de hele dag mee onder de bekende pannen, zoals 
de tocht vanaf station Hoogeveen, waar de auto’s gestald werden, vandaar wandelend naar 

Zwolle en weer met de trein retour. Wie A zegt moet ook B zeggen en dus werden ook 
andere wandelevenementen in de buurt niet geschuwd waar de groep zich dan ook gretig 
voor op gaf.  

 
Ook individueel werd veel gewandeld. Elkaar op de hoogte houden en natuurlijk vooral 

aanmoedigen gebeurde via de groepsapp (inclusief de nodige leuke foto’s).   
Een gedegen training brengt je verder.  
 

En ver was het! 12 personen hadden zich in Nijmegen ingeschreven voor de dagelijkse 40 
kilometer en 2 waren verplicht, vanwege hun sekse en leeftijd, de 50 kilometer voor hun 

jonge kiezen te nemen. Vol goede moed en natuurlijk met veel gezelligheid vertrokken ze 
allen op 15 juli om de 16e fris en fruitig aan de start te verschijnen. De beide verzorgsters 
kwamen na, want ook die hadden eigen spullen mee, én er moesten heel wat boodschapjes 

ingeslagen worden. Zowel uitwendig als inwendig werd aan een gedegen verzorging 
gedacht. Een prachtig vakantiehuis die tot meer dan 20 personen kwijt kon, maakte het 

plaatje compleet. Dit gaf zeker extra sfeer die toch óók een beetje als kers op de taart 
werd beschouwd. Ook dat scheelt enorm wanneer de dingen er omheen goed geregeld zijn. 

De groep zelf gaf al ontzettend 

veel sfeer en als de 
accommodatie ook top is, 

geeft dat een extra vleugeltje. 
(U begrijpt het al; de tijden 
buiten de 4daagse om waren 

dan ook nét zo gezellig!) 
 

Omdat gelogeerd werd in een 
dorp onder de rook van 
Nijmegen, moest er eerst een 

half uurtje met het openbaar 
vervoer gereisd worden. En 

om netjes op tijd te zijn waren 
de vertrektijden vanuit de woning zo rond een uur of 3 ‘s nachts. Dat lijkt vroeg en dat is 
ook heel vroeg, maar iedereen ging met de kippen op stok, dus zo heel veel gebrek aan 

slaap was er niet. Alles was, inclusief een stevig ontbijt, voor allen perfect gepland! Het 
reizen in de nacht leverde geen problemen op, want zoals alles, was ook het openbaar 

vervoer  helemaal aangepast en toegespitst op de Nijmeegse 4 daagse. 24/7 waren treinen 
en bussen ingezet. Geweldig geregeld, pluim voor de organisatie! 
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Om 04.30 gingen de wandelaars officieel van start en werden meegevoerd met ruim 44 
duizend andere wandelaars. Je ziet alles voorbij komen, van individueel carnavalesk 

verklede mannen en vrouwen, groepen in zelf samengestelde uniforme outfits, en ook van 
politie-, tot marechaussee-, muziek- en legerkorpsen uit verschillende landen zag je langs 

komen. Zeker zo indrukwekkend waren de Schotse Pipers, de doedelzakspelers. Of je nou 
wel of niet van deze muziek houdt, het bezorgde menigeen kippenvel. Oók omdat je weet 

dat doedelzakmuziek gebruikt werd in het leger tijdens de oorlog bij het bevrijden van 
verschillende dorpen en steden. Het bespelen van de doedelzak is een soort vaderlandse 
trots van de Schotten. Práchtig om te zien én te horen.  

 
Tijd speelt die dagen geen rol, of juist een verkeerde rol. Want als je je horloge of de 

klokken rondom niet constant raadpleegde was je compleet je tijdsgevoel kwijt. Dit kwam 
doordat publiek om je aan te moedigen 
ook al in alle vroegte in drommen langs 

de kant stond en er overal volop 
muziek te horen was. Je had al een 

paar uur wandelen in de benen, als je 
bij een koffie- en etenstentje aankwam 
waar volop muziek uit de luidsprekers 

schalde. En dan bleek het bijvoorbeeld 
nog maar 6 of 7 uur in de ochtend te 

zijn. Je gevoel zei dan vaak dat het 
onderhand koffie- of zelfs lunchtijd 
was. De WhatsAppjes met een simpele 

mededeling of vraag, werden dan soms 
ook op de gekste tijden (zeer zéker 

voor de ontvanger...) verzonden.  
 
Wel of niet wandelen, voor iedereen 

begon de dag, zo hierboven al eerder 
vermeld werd, zo tegen een uurtje of 

drie, vier in de ochtend. Wát een sfeer. 
Er werd gezegd dat dit je het gevoel 
zou geven ‘gedragen te worden door 

het publiek’. En inderdaad, vaak was 
dat ook werkelijk zo. Langs de kant 

staan duizenden mensen die je 
aanmoedigen, die je zoetigheid  en/of 
hartigheid aanbieden om je fit te 

houden, of een schouderklopje geven, 
of een bemoedigende kreet toeroepen 

om je op te kikkeren en op te beuren, kortom, om je te ‘dragen’ richting de finish. Iedereen 
kan het je vooraf tig keer vertellen, maar je voelt de sfeer pas écht als je zelf in die 

menigte loopt.  

 
Eerlijkheidshalve moet er gemeld worden dat er voor aardig wat wandelaars óók 
momenten zijn die níet dat gevoel van ‘gedragen worden’ vernamen. Om je heen, vooral 

aan het eind van de rit, zie je groepen mensen die als een verslagen leger, strompelend 
naar de finish lopen. Je hoort zelfs verhalen van deelnemers (onvoorstelbaar, maar dat 

waren er best nog aardig wat) die dan ongetraind aan de start van deze 4 daagse 
verschijnen en het zo maar even denken te doen. Dan is het geen wonder om tot dit eerder 
genoemde leger te horen... Natuurlijk zijn er ups en downs, elke dag komt dat wel voorbij, 

maar kapot-gelopen voeten met flarden huid, of voeten vol blaren zo groot als 
waterballonnen wat allemaal close-up in beeld wordt gebracht op tv, zijn wij, in ieder geval 

niet in onze groep, tegen gekomen.  
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Op de laatste dag op de ‘Via Gladiola’ loopt iedereen met 
een grote glimlach en een paar gladiolen in de armen 

zijn of haar felbegeerde kruisje in ontvangst te nemen 
op zoek naar zijn of haar geliefden die bij de eindstreep 

staan te wachten. Daardoor bestond onze groep vanaf 
toen niet langer uit 16, maar uit 25 personen. Nóg meer 

gezelligheid! Met z’n allen op zoek naar ‘ons’ restaurant 
waar we 25 plaatsen hadden gereserveerd, bleek daar 
bij aankomst een DJ voor de deur te staan. Midden in 

het centrum van Nijmegen, wat die dag blijkbaar tot 
‘herriegebied’ was omgetoverd bleek ons restaurant te 

staan, waarbij het napraten voor sommigen in de groep 
nadansen werd. We lieten ons het eten heerlijk smaken. 
Na een voldane week met aan het eind een voldaan 

etentje, liepen we met elkaar weer richting de trein om 
de auto’s op te zoeken die we in het nabijgelegen 

plaatsje hadden geparkeerd. We zwaaiden elkaar uit en 
vervolgden allen onze eigen weg weer richting het 
noorden.  

 
Met een fijn gevoel denken we nog vaak terug aan de Nijmeegse 4daagse, kijken af en toe 

de foto’s en filmpjes die toen gemaakt zijn. Er is inmiddels een datum voor een gezellige 
reünie gepland én... de groepsapp is nog actief waarop nóg steeds berichtjes of meldingen 
voorbij komen. Er zijn heel veel van eerdergenoemde zaken bij die voor herhaling vatbaar 

zijn, en mísschien horen daar die 4 dagen wandelen in Nijmegen ook wel bij... Wie weet...  

 

 
V.l.n.r.: 

 - Miranda Schutte, Homme Prins, Bennie Smale, Edwin van den Bosse. 

- Mariët Wobben, Willem Strijker, Marusha Smale, Therese Kroezen, Sigrid Goossens, Peter van der 

Weide. 

- Jan van der Lans, Jan Metselaar, Eddy Strijker, Douwe Hoekstra 
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Enige cijfers, feiten en geschiedenis aangaande de Nijmeegse 4 daagse. 
Het was dit jaar de 103e vierdaagse. 

 
Aantal inschrijvingen op 1 juli: 47.236 

(Hiervan is 58.3 % man en 41.7 % vrouw) 
Niet aangemeld bij de start op 16 juli: 2.534 

 
Aanmeldingen bij start: 44.702 
 

Uitvallers / niet gestart dag 1: 661 
Uitvallers / niet gestart dag 2: 1.350 

Uitvallers / niet gestart dag 3: 1.111 
Uitvallers / niet gestart dag 4: 345 
Gefinisht op dag 4: 41.235  

 
Aantal verschillende nationaliteiten van militaire deelnemers: 31 

Aantal verschillende nationaliteiten van alle deelnemers is: 77 
Leeftijdscategorie van 11 tot 15 jaar: 1.417 
In de leeftijd van 81 t/m 85 jaar: 291 

In de leeftijd van 86 t/m 90 jaar: 31 
In de leeftijdscategorie 91 jaar en ouder: 2 

Aantal rolstoeldeelnemers: 25 
 
Één keer per jaar wordt de St. Annastraat in Nijmegen omgedoopt tot ‘Via Gladiola’. (Via 

betekent in het Latijns weg of straat). Deze straatnaam voert ons terug naar de 
uitdrukking: “De dood of de Gladiolen”. Mede omdat de gladiool ook wel zwaardlelie wordt 

genoemd vanwege de vorm van de bladeren; scherp en spits toelopend. Een Romeins 
zwaard heet Gladius, een kleiner zwaard gladiolus. De overwinnaar tijdens die Romeinse 
gevechten werd bedolven onder gladiolen. De gladiool is dus een teken van kracht en 

overwinning geworden. Deze bloem verdient men na een bijzondere prestatie. Vandaar de 
uitdrukking.  

 
Officieel heet deze vierdaagse, die 3 verschillende afstanden kent, te weten 30, 40 en 50 
km, de “Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen”, welke ieder jaar wordt 

gehouden en start op de derde dinsdag in juli. Inmiddels is deze tocht ook bekend onder de 
naam “The Walk of The World”. De eerste wandeltocht werd in 1909 georganiseerd en in 

2016 vierden ze hun 100-jarig bestaan. (In de oorlog werd niet de gebruikelijke vierdaagse 
in juli gehouden, maar een noodvierdaagse in augustus met een sobere opzet en ingekorte 
routes).  

 
Het idee, in 1909, om 4 dagen onafgebroken te wandelen kwam van een militair. Het 

allereerste startschot werd gelost op 1 september van dat jaar door de wandelbond  (later 
werd dat de KWBN). Wat men toen niet kon bevroeden was dat dit zou uitgroeien tot het 

grootste wandelevenement ter wereld met meer dan 40.000 fanatieke mannelijke en 
vrouwelijke lopers.  
 

Inmiddels is wandelen populairder dan ooit en het aantal leden van wandelverenigingen 
groeit enorm, kortom; wandelen is heel erg in! Wie er op uit trekt ziet het ook in de bossen 

en op de wandelpaden die de laatste jaren steeds drukker worden bezocht.  
 
Nog een extra leuk weetje als afsluiter; wandelen heeft niet alleen een enorm positief 

effect op de algehele gezondheid, zeker óók op het humeur. Wandelen maakt serotonine 
aan. Serotonine (ook wel ‘gelukshormoon’ genoemd), wordt aangemaakt wanneer je in 

beweging bent.  
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Interview met… BoerenBeef van de Hooge Stoep 
 
Willen jullie je even voorstellen? 

Wij zijn Jaap (31) en Elvira (34) van Maanen en samen met 
onze kinderen Stijn (4), Lise (2) en Anna (0) wonen we aan  
de Verlengde Middenraai 15 in Nieuw-Balinge. Bij sommigen 

ook wel bekend als boerderij de Hooge Stoep. 
 

Hoe lang wonen jullie nu in Nieuw-Balinge? 
We kregen de sleutel van de boerderij op 30 oktober 
2018 en zijn op 1 november in het huis getrokken. 

Gaande weg zijn we één en ander aan het 
verbouwen en opknappen. 

  
Waar woonden jullie hiervoor? 
Jaap is geboren en getogen in Groenekan (tussen 

Utrecht en de Bilt), Elvira in Bodegraven. We hebben 
eerste een poosje in Groenekan gewoond en van 

daaruit zijn we naar Wamel gegaan (land van Maas 
en Waal). Toen we daar weggingen hebben we eerst 

nog 5 weken 

in Meppen 
op camping de Bronzen Emmer gezeten voordat we 

hier de sleutel kregen. 
  
Hoe kwamen jullie in Nieuw-Balinge terecht? 

In Wamel zijn we twee jaar bedrijfsleider geweest 
op een melkveehouderij waar we woonden en 

werkten. De eigenaar/investeerder woonde 50 
kilometer verderop dus het voelde als onze 

boerderij. Toen wisten we zeker dat we graag 
koeienboer wilden zijn en gingen we opzoek naar 
iets voor onszelf. Nog niet zo makkelijk, omdat 

land heel duur is. Dus zochten we naar een bedrijf met veel pachtgrond en zoogkoeien in 
plaats van melkkoeien. Drenthe trok ons erg vanwege de rust en de mooie natuur die zich 

goed leent voor onze manier van ondernemen. We kwamen deze locatie op Funda tegen en 
waren meteen enthousiast. 
 

Wat is jullie eerste indruk van het dorp? 
We komen niet zo veel in Nieuw-Balinge zelf 

omdat we net buitenaf wonen en beide 
momenteel niet aan sport doen bijvoorbeeld. 
Nou ja, geen teamsport dan, want boerenwerk 

is vaak ook best sportief ;-).  De mensen uit 
het dorp die we spreken zijn altijd vriendelijk 

en geïnteresseerd. Volgens mij is het dorp ook 
wel een hechte club waar best wat doen is, 
zoals de feestweek bijvoorbeeld en 

sportactiviteiten. 
  

Jullie hebben een bedrijf. Kan je daar iets 
meer over vertellen?  
Wij zijn natuurbeheerders en beheren samen 

met onze koeien (Limousin) natuurterreinen in 
de regio. Daarnaast hebben we een 
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boerderijwinkel. Een deel van het vee loopt in het gebied rondom ons huis aan de 
Verlengde Middenraai dat opnieuw ingericht gaat worden door Natuurmonumenten / 

Prolander. Het meeste vee loopt momenteel in Boswachterij Gees / Mepperhooilanden. Zij 
begrazen daar stukken natuurland. In de winter staan ze grotendeels bij ons thuis in de 

strostallen. Af en toe verkopen we een paar dieren en we slachten er geregeld één. Het 
vlees hiervan verkopen we onder andere in onze boerderijwinkel. Daarnaast verkopen we 

hier nog veel meer 
producten van collega 
boeren, zoals eieren, kaas, 

varkens- en kippenvlees, 
wijnen, kruiden, sappen en 

ijs. Ook voor BBQ vlees en 
cadeau/kerstpakketten kun 
je bij ons terecht. We zijn 

open op vrijdagmiddag en 
zaterdagochtend. 

  
Hebben jullie ook een 
website?  

We hebben net een nieuwe 
website laten maken: 

www.BoerenBeef.nl waar al 
best veel informatie staat. 
Als mensen meer willen 

weten over onze manier van boeren zijn ze altijd welkom en vertellen we ze graag meer 
hierover. Onder openingstijden van de winkel is er altijd iemand thuis.  

 
 
 

Lezen jullie Kontakt en wat 
vinden jullie er van?  

We lezen Kontakt graag, zo 
leren we het dorp steeds beter 
kennen en blijven we op de 

hoogte van wat er speelt. 
  

Wat willen jullie verder nog 
kwijt? 
We vinden het hartstikke leuk 

dat we ons zo konden 
voorstellen en nodigen 

iedereen uit om een keer een 
kijkje bij ons te nemen. 

 
 
 

 
 

We bedanken Jaap en Elvira voor hun inkijkje in hun dagelijks bestaan. We wensen ze veel 
geluk met de voortzetting van hun bedrijf. We zouden zeggen: Neem eens een kijkje bij 
deze winkel op loop-/fietsafstand! En ook het bekijken van hun prachtige website is zeker 

de moeite waard! 
 

M. 

http://www.boerenbeef.nl/
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Kinderyoga     
          

Voor kinderen van 7 t/m 11 jaar 
 

Als je over kinderyoga hoort denk je 
misschien aan lekker ontspannen. Dat is waar, maar 

kinderyoga is meer. Kinderyoga is vooral leuk om te doen 
omdat je met je eigen lichaam bezig bent.  
 

We maken kennis met de zonnegroet en de yogahoudingen door middel van spel en 
verhalen. Naast de yoga houdingen oefenen we met ademhalings- en mindfulness 

oefeningen.  
 
Kinderyoga is nooit een wedstrijd, je mag het doen op jouw manier. 

            
 Kinderyoga helpt je om bijvoorbeeld:        

       
    jezelf te zijn, dat je goed bent zoals je bent      

    jou zelfvertrouwen te geven       
    je spieren soepel en sterk te laten worden, je houding krachtiger te maken 
    zelfrespect te hebben en respect voor de ander      

    je rustig te leren voelen, goed te ademen  
    beter te kunnen slapen 

    stil te zijn en met aandacht te voelen en aanwezig te zijn     
           
  Woensdag 6 november 2019 

 
  Breistroeken 33 – Nieuw-Balinge 
     

  Van: 14.30 – 15.15 uur  
  Het lesgeld is: € 52,75 voor 8 lessen  
  Minimaal 4 kinderen- maximaal 8 kinderen 

  
Voor meer informatie mail: bodyfit@live.nl – bel: 06 216 36 165 

 
Opgave kan t/m 31 oktober 
 

www.yogasport-hoogeveen.nl 
    

Wees welkom bij Cisca, de kinderyoga juf   
 
Kidsyoga® opleiding afgerond 2016 

 
________________________________________________________________________ 

 

Dankbetuiging 
 
Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor jullie medeleven met het veel te vroeg 

overlijden van Alie.  
 
Hartelijk bedankt,  

 
Mans Luinge 

 

  

mailto:bodyfit@live.nl
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Burendag in Nieuw-Balinge 
 

Zaterdag 28 september BURENDAG voor het hele dorp Nieuw-Balinge!  

 
Noteer in uw agenda! 

 
Wij zijn als dorp uitgekozen door het Oranjefonds en Douwe Egberts om er samen een 
mooie bijzondere burendag van te maken. Wij hebben dit gecombineerd met het in 

vervulling laten gaan van een aantal droomwensen die de kinderen hebben ingeleverd voor 
het zomerfeest.  
 

Het wordt een leuke dag voor alle kinderen en volwassenen. Er is een gezellig 
koffiekraampje aanwezig, er worden Barista koffie workshops gegeven. Workshops cup 

cakes versieren. Om 10.00 uur is Jacqueline er om samen met de kinderen iets leuks te 
maken. Er is een groot springkussen. En een aantal leuke kinderwensen worden vervuld! 
Tevens doen we nog wat leuke spelletjes met kleine prijsjes voor de kinderen.  

 
We beginnen vanaf 10.00 uur tot ± 15.00 uur. Voor een lunch tussendoor wordt gezorgd. 

Dit mag u dus niet missen, allemaal 
van harte welkom op het gezellige 
burendag feest op het terras van ons 

Dorpshuis!  

 
Mocht het toevallig slecht weer zijn dan 

gaan we naar binnen, zalen en ruimte 
genoeg!  

 
Er zal ook een KARTBAAN aanwezig 
zijn voor de kinderen die zelf kunnen 

sturen. Om de beurt kunnen er ritjes 
gemaakt worden. 

  
Ook komen de dames Tryanda de Jong en Daniëlle Zomer om een workshop SHBAM en 
ZUMBA te geven! Het wordt dus echt een SUPER leuke dag en geheel GRATIS voor 

iedereen! 

 
Graag tot ziens allemaal!  

 
De buurtcommissie en St. Zomerfeest 
 

              

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https%3A%2F%2Fwww.wonenlimburg.nl%2FHome%2FNieuws_Archief%2FArchief%2F2015%2F2015_juli_september%2FWe_wensen_iedereen_alvast_een_fijne_Burendag&psig=AOvVaw0QIRhCeRXbXU0D_-061MTx&ust=1567238955326540
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Natuurmonumenten zoekt waterpeiler 
 
Om de hydrologische ontwikkelingen van het 
grond- en 

oppervlaktewater goed te kunnen volgen, neemt 
Natuurmonumenten twee keer per maand de 

waterstanden op in het Mantingerbos- en weiden. 
Deze leuke klus, afwisselend door de seizoenen 
heen, wordt uitgevoerd door een vrijwilliger. Helaas 

is onze vaste vrijwilliger tijdelijk niet beschikbaar 
en daarom zijn we op zoek naar iemand die deze 

taak voor nog onbepaalde periode over wil nemen.  
 
Natuurervaring 

Tijdens de inventarisatieronde loop je langs 12 
meetpunten en ben je ongeveer 3 á 4 uur 

onderweg. De metingen worden uitgevoerd op de 
14e en de 28e van de maand. Het bijzondere is dat 

geen opneemronde gelijk is en je aan heel wat 
mooie natuurervaringen blootgesteld wordt. Daarbij 
kom je ook nog eens op plekken waar je normaal 

gesproken niet komt in de natuurgebieden. 
 

Begeleiding 
Je wordt ingewerkt en begeleid door de ecoloog 
van de beheereenheid Zuid Drenthe, Ronald 

Popken. Heb je interesse, stuur dan zo snel 
mogelijk een mail met motivatie en je 

telefoonnummer naar r.popken@natuurmonumenten.nl. Hij neemt dan contact met je op. 
 
  

  
  

  
  
  

 
 

  Als vrijwilliger van  
   Natuurmonumenten 
  kun je gebruik 

 maken van vele 
 voordelen.  

  Kijk op: 
      

 https://www.natuurmonumenten.nl/informatie-voor-vaste-vrijwilligers 
 
________________________________________________________________________ 

 

Dankbetuiging 
 
Dank aan allen die hun steun en medeleven hebben betuigd bij het overlijden van Jannie. 

 
Rosa, Sigrid en Eddy, André 
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Nieuws van Bi’j Oons 
 
Dag allemaal, 

 
Het einde van de zomer nadert alweer. De 
afgelopen twee maanden hebben we 

verschillende gezichten van dit seizoen kunnen 
aanschouwen. Was het in juli vooral zinderend 

heet, augustus gaf ons juist wat verkoeling met 
de nodige regen. 
 

Hoe dan ook, ons terras zat de afgelopen twee 
maanden gezellig vol. Met name in juli vonden 

onze ijsjes gretig aftrek, terwijl in augustus de 
wandelaars ons vonden voor koffie met vers 
gebakken appeltaart. Nog even en dan is het 

september, dus dwingt ons dat om na te 
denken over de kerstmarkt. 

 
Vanzelfsprekend gaan we die in 2019 ook weer 
houden en wel op zaterdag 14 december! We 

hebben nu alweer de nodige standhouders 
gevonden die een leuk kraampje bij ons gaan 

vullen. Wil je ook een kraampje op de markt? 
Dan kan je je nu al opgeven via tel.:  
06-25390885. 

 
Hiernaast weer het menu voor de komende 

maand! Opgeven kan de donderdag ervoor: 
Tel.: 06-25390885. 

 
Vriendelijke groet, 

 

Jan, Aukje, Wiljo en Jessica 
  
 
 
 
 

Voor cadeaus…              IJs…                                                  En lekkernijen… 

 
  

Vrijdag 13 sept:       

Diverse ovenschotels 

Vrijdag 4 okt:       

Lekkere stamppotten 
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Mannenyoga  
 
Mannen,  

 
Yoga is niet alleen een vrouwendingetje. 
En hij die denkt dat yoga makkelijk is, 

vergist zich. Het kan nog knap lastig zijn.   
 

Dat is waarom je liever afslaat als ze je vraagt om eens mee te gaan naar yoga-les.  
Mannen vinden yoga nog best een uitdaging. Dat is logisch, het wordt verkocht als de 
ultieme work-out voor de vrouw. Het werkt niet echt mee aan jouw stoere imago wanneer 

jij met een matje de yoga-studio uit komt lopen.   
 

Helaas is dit echt een misvatting. Yoga is ideaal voor het rekken en strekken van de 
spieren. Daarom is het geen slecht plan om een uurtje yoga toe te voegen aan jouw 
fitnessroutine. Hier wordt het misschien al verwarrend, de houdingen (asana’s) tel je niet in 

sets of reps.  
 

De ademhaling staat centraal. Het rekken van de spieren is namelijk net zo belangrijk als 
een constante ademhaling.  Dit biedt rust aan het lichaam en de geest.  
 

Bijvoorbeeld de Child’s pose  
Ideaal voor de onderrug.   

 
Nieuwsgierig geworden? Durf jij de uitdaging aan?  
 

Geef je op voor 4 lessen à € 25,-.  
 

Minimaal 4 personen, maximaal 8 personen.  
Woensdag 30 oktober, 6, 13 en 27 november van 20.15 - 21.15 uur  

 
Voormalige peuterzaal Nieuw-Balinge 
Voor info/opgave – 06 216 36 165 – bodyfit@live.nl  

 
Welkom! 

Cisca 
________________________________________________________________________ 

 

Dankbetuiging 
 
Een hand, een woord, een kaart, dat doet je goed, 

als je iemand missen moet… 
 

Hartelijk dank voor de getoonde belangstelling  
en medeleven na het overlijden van 

 
 
Hilbrand Wielink 

 
onze lieve pa, opa en ouwe opa. 

 
 
Namens familie Wielink en Slomp  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiNrdv5l6DkAhWCKVAKHeY4AHIQjRx6BAgBEAQ&url=%2Furl%3Fsa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D2ahUKEwjJ4sX1l6DkAhXJL1AKHY6WATIQjRx6BAgBEAQ%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fbeeldbank.amco-tbr.nl%252Finfo.asp%253FID%253D8936%2526AFYUSER%253Dteeuw-001%2526AFYPASS%253Dteeuw-001%2526ExpandSitePageId%253D8921%2526Assets.sf%253D1%2526SitePageId%253D9075%2526AppMode%253DViewAsset%26psig%3DAOvVaw0AIiTLbxJm2vrvHAim85gc%26ust%3D1566896869942449&psig=AOvVaw0AIiTLbxJm2vrvHAim85gc&ust=1566896869942449
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Zomerfeest 2019 - 55 jaar dus op wereldreis! 
 
Een zomerfeest beetje anders dan anders, we begonnen met de 
optocht op de dinsdagavond. Diverse kinderen waren leuk 
verkleed en ze hadden er zin in. Het Dorpshuis zat nog dicht en 

de winnaars van de optocht hebben het lint onder de 
ballonnenboog doorgeknipt zodat we konden beginnen met de 

bazaar. Het was gezellig, had iets drukker kunnen zijn 
maar de jeugd op het terras deed ook mee aan het rad 

en zodoende waren we om ongeveer 22.30 uur door 
onze prijzen heen. 
 

Er waren enkele droomwensen binnen gekomen maar 
moeilijk uitvoerbaar op korte termijn. We gaan nu een 

aantal droomwensen vervullen op 28 september a.s. op 
de BURENDAG. Heel Nieuw-Balinge mag daar bij 
aanwezig zijn, we maken er een gezellige dag van, zie 

elders in Kontakt! 
 

Het vissen heeft niet meer zoveel deelnemers als 
vroeger maar voor degene die vissen leuk vindt, is het 
toch een gezellige morgen, met dank aan Roelof 

Koekoek. 
 

Op woensdagmiddag was er het landenspel voor de 
kinderen. Ondanks de hittegolf deden de kinderen 
fanatiek mee. De tank met lekker ijswater was dan ook 

zo leeg. Van deze tank is de gehele week goed gebruik gemaakt! 
Ook de landenzeskamp voor volwassenen trok veel deelnemers. Er werd sportief gespeeld 

en de onderdelen werden als heel leuk ervaren. 
 
Donderdag was het BINGO dag! In de middag voor de kinderen. Speelgoed maar ook een 

envelopje met geld is voor kinderen heel leuk om te winnen. Met wat extra drinken en een 
ijsje was het vol te houden in de zaal.  

Helaas zijn er altijd kinderen met lege handen. Dat lossen wij dan op door een verloting 
waardoor men ook allemaal wat uit mag kiezen uit de overgebleven prijzen. Dan blijkt dat 
alle aanwezige kinderen met een dikke smile de zaal verlaten! 

 
Voor de high tea was helaas geen belangstelling vanuit de tieners. 

 
Het klaverjassen was voor de liefhebbers ook weer een gezellige avond en de smokkeltocht 
was weer een groot spannend gebeuren. 

Ondertussen zat de grote zaal vol met Bingo spelers. Ja het was warm maar de nieuwe 
kunststof kozijnen laten toch iets meer frisse lucht door, omdat er nu ramen open kunnen 

in de grote zaal. Het was goed te doen. 
 

Vrijdag was de middag die 
bouwbedrijf Hilberink sponsorde! De 
LEGO bouwmiddag. Super leuk en er 

werd erg serieus gebouwd door de 
aanwezige kinderen. Prachtige 

bouwwerken waardoor de jury onder 
leiding van Henk Hilberink het moeilijk 
had. 
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Sprietlopen op verzoek van de jeugd via een poll op Facebook. 
Het was leuk, maar kort en krachtig. Er waren niet zoveel deelnemers en dan ben je snel 

klaar met het sprietlopen. Hier is wel een puntje van aandacht, het kost nogal wat tijd en 
energie om het sprietlopen veilig te laten verlopen. Dat kost dan heel wat uren inzet van 

vrijwilligers, en dat alles voor een klein uurtje vertier. De vrijwilligers die het dit jaar weer 
gerealiseerd hebben heel hartelijk dank! 

 
De Pubquiz trok veel deelnemers. Gezien de warmte kon het gewoon buiten op het terras, 
wat helemaal vol zat. Gezellig maar wel pittige vragen bij sommige onderdelen.  Heel leuk 

verlopen en bedankt dames, we hebben in ieder geval allemaal onze hersens in werking 
gezet! 

Zaterdag zijn we gestart met een brunch mede mogelijk gemaakt door de JUMBO van 
Matthijs Mulder uit Beilen. Het was gezellig, goed verzorgd en men kon er heerlijk van 
genieten. Een heerlijke “Franse” brunch. 

Om later met de sportieve middag te beginnen. Wat was het warm: De warmste dag van 
de week. Ja en daardoor vonden de dansers het onverantwoord om te komen. Richard van 

den Bosse stond er klaar voor maar helaas, er waren geen mensen die mee wilden doen. 
Toch zetten de volleyballers door en 
maakten er een gezellige sportmiddag 

van. 
 

Het optreden van de Kick Boks club waar 
ook Saskia Koekoek les krijgt, ging 
gewoon door! Wat een super mooi 

optreden, op het podium terwijl het hele 
terras vol zat te genieten van deze Kick 

Boks demonstratie! Super mooi en 
doorgaan Saskia je doet het geweldig!  
 

De zondag is aangebroken en we gaan 
fietsen. Met dank aan het barpersoneel 

van de zaterdagavond is het terras 
schoon! Geweldig! Dit scheelt ons veel 
werk, we kunnen meteen zorgen dat alles in orde gemaakt wordt voor de fietstocht. Ook 

dit jaar ruim 130 deelnemers die het zomerfeest dan 
ook min of meer gaan afsluiten.  

En dat hebben ze gedaan. Door de jaren heen kunnen 
we gewoon met recht vaststellen dat wij leuke groepen 
met jongeren hebben in ons dorp, die alles samen doen 

en gezellig blijven tot in de laatste uurtjes. Samen de 
BINGO bezoeken, samen feestvieren, samen gezellig 

zijn. TOPPERS BEDANKT! En ook allen die een steentje 
hebben bijgedragen aan de organisatie van dit feest 

BEDANKT! 
 
Natuurlijk laten wij hier of daar wel een steekje vallen, 

maar overwegend is er geen enkele wanklank gehoord, 
alleen maar dat het een super feest was! Dit is mede 

mogelijk gemaakt door sponsoren, adverteerders en 
gevers op de lijstcollecte, met dank aan de Gemeente 
en alle vrijwilligers voor de inzet. Wat ons betreft tot 

volgend jaar! 
 

 
Stichting Zomerfeest, Henriëtte – Ilse – Ramon en José 
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Vrijwillige bijdrage Kontakt  
 
Medio september zullen onze vrijwilligers weer bij u 
langs komen om te vragen 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 clubs en verenigingen in Nieuw-Balinge.  
We hopen op uw ondersteuning, zodat we gezamenlijk 

Kontakt in stand kunnen houden.  
 
Mocht u onverhoopt één van onze vrijwilligers missen, 

dan kunt u uw bijdrage ook overmaken op IBAN: NL78 RABO 0369 4004 53, t.n.v. 
Plaatselijk Belang, o.v.v. vrijwillige bijdrage Kontakt.  

 
Met vriendelijke groet,  
De redactie 

________________________________________________________________________ 
 

Dankbetuiging 
 
Een handdruk zo warm, even een arm om je heen. Zoveel liefde en steun ons gegeven. 

Een kaart, brief of bloemen, wat het ook zij, was ons een troost in deze moeilijke tijd. Het 
geeft ons moed om verder te leven. 

 
De vele blijken van medeleven na het overlijden van onze dochter Natasja, hebben ons 
diep ontroerd.  

 
Daarvoor onze grote dank, 

Lukas en Grietje Stevens 
________________________________________________________________________ 
 

Sportcarrousel       

 

De sportcarrousel is in volle gang. Nieuwe maand weer een 
nieuwe sport. 

 
Taekwondo 
Vrijdag 6 september 18:30 tot 19:30 uur.  

Kosten €10,- voor 4 lessen. Volledige bedrag graag op de eerste les voldoen. 
Waar: In dorpshuis de Heugte (Overige data zijn 13, 20 en 27 sept) 

       
We hebben het programma een beetje omgegooid. We gaan in september beginnen met 
Taekwondo. Mountainbike zit nog in de pijpleiding of we dit kunnen realiseren of niet. 

De 1e avond taekwondo word gegeven door niemand minder dan Allan Pinontoan, Europees 
kampioen, en de 2e en 3e avond worden gegeven door Cathelijne Zilverberg, Nederlands 

kampioen. De 4e avond komen ze samen. 
 
Wil je graag meedoen. Dat kan, maar geef je wel op voordat een sport begonnen is. Dit 

voorkomt teleurstellingen. Is een sport al gestart, dan kun je helaas niet meer 
aanschuiven. De leeftijd voor de sportcarrousel is vanaf groep 4 t/m 15 jaar! 

 
Opgave voor de sporten kan bij  
Joyce Salomons  joycesalomons93@msn.com Mantingerweg 8 

Korina Vos  korinavos@hotmail.com Lijsterstraat 8 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Euro_M%C3%BCnzgeld_und_Portmonee_-_Nahaufnahme_(Geld,_Kleingeld,_M%C3%BCnzen).jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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Column 

 
SEPTEMBER 
 

Alweer september, 
er hangt iets kruidigs in de lucht, de kleinkinderen gaan weer naar school. Deze maand 

heeft voor mij altijd iets weemoedigs, de zomer is voorbij, maar toch niet helemaal, we 
genieten nog van een heerlijke “Indian Summer”, maar toch zijn de nachten koeler, wat 
goed is voor de rust. 

 
Deze maand heb ik altijd veel herinneringen: de sterfdag van mijn vader op de 11e 

september 1975, wat later nine-eleven bleek te zijn… 
 
En dit jaar is het op 18 september 75 jaar geleden dat Eindhoven, mijn geboortestad, werd 

bevrijd door de Canadezen. Het was een feest van opluchting, en soms ook ongeloof, dat 
definitief werd verdreven toen de tanks met breed lachende Tommies door de straten 

reden. Iedereen kwam zijn huis en schuilplaats uit, bleek vaak en onthutst, met zo’n 
aarzelend lachje van: is het echt waar? Geen marcherende laarzen meer door de straat, 

geen angst om papa die in het verzet zat. Het werd een groot feest. 
 
Maar toch was het nog lang niet klaar, bleek de volgende dag. Om 19.20 uur verschenen 

aan de lucht grote oranje bollen, die door sommige mensen werden aangezien voor 
feestvuurwerk. Mijn moeder vertrouwde het zaakje niet met haar scherpe intuïtie en 

stuurde iedereen naar de schuilkelder achter in de tuin, die gegraven was door mijn vader 
en mijn broer, en gelijk had ze: al snel barstte een enorm bombardement uit boven de 
bevrijde stad. Het waren lichtkogels geweest, voorbereidingen van de Duitse luftwaffe tot 

de voorgenomen luchtaanval. Zo’n 85 Duitse toestellen, te weten JU-88 bommenwerpers 
en Stuka- duikbommenwerpers lieten hun last los op de stad. Wat ze bezield moet hebben 

was niet duidelijk. De stad was bevrijd! Van de zich 
in Eindhoven bevindende geallieerde strijdkrachten 
kwam geen effectieve tegenstand: dat kon ook 

niet, ze waren er immers net en geallieerd 
luchtafweer was nog niet geïnstalleerd. Een groot 

deel van het centrum werd getroffen, waarbij 227 
mensen het leven lieten. Mijn twee oudste zussen 
waren onvindbaar, aan het feestvieren met hun 

vriendinnen. Na lang zoeken vond mijn vader ze 
gelukkig. 

 
Daar moet ik aan denken nu mijn geliefde staat te 
wiebelen op het grote bed hier in de slaapkamer, 

om een mooie mobile aan het plafond op te 
hangen, gekregen van mijn oudste kleindochter. 

Zachtjes bewegen ze heen en weer. Ik zal ze zien 
bij het wakker worden elke dag, en als laatste voor 
het slapengaan. Het zijn twee vogeltjes die van 

elkaar houden. Als troost voor mij, omdat ik op 4 
september zal worden geopereerd aan uitgezaaide 

borstkanker. Als jullie dit lezen, is dat dus al 
gebeurd. Spannend, maar nodig. Ik krijg ook nog 
15 – 22 bestralingen in oktober. Elke dag. Ik hoop 

dat ik eind september weer goed genoeg ben om 
een stukje te schrijven. Duim maar een beetje voor 

mij. 
 

Alexandra van ’t Veer 
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Nieuws van het IKC Meester Siebering  

 
Deze maand vanuit de vakantieopvang en 
kinderopvang. 

 
Van 15 juli tot 25 augustus was het 

zomervakantie. Gedurende deze 6 weken waren wij aanwezig op maandag en woensdag. 
Het waren mooie volle groepen deze dagen. Er was ook vraag naar opvang op de andere 
dagen dat wij gesloten waren. Deze kinderen hebben toen gespeeld bij de opvang in 

Beilen.  
 

We hebben heerlijke weken gehad, veelal 
met mooi weer. We hebben dus veel 
buiten gespeeld. Op de warme dagen fijn 

met water.  
Met de sproeier, in het badje en met de 

AquaPlay waterbaan. En op de heetste 
momenten dan toch maar binnen in de 

wat koelere hal van school.  
 
Natuurlijk hebben we ook lekker gegeten 

deze dagen. Naast onze gezonde dingen 
ook lekkers als chips, tosti’s, 

knakworstjes, afbakbroodjes, poffertjes en 
natuurlijk veel ijsjes. 
 

Vanuit Lifestyle krijgen wij elke 2 maand 
een themabak te leen. Hierin zitten kant-

en-klare spelletjes en andere activiteiten. 
Deze kunnen wij gebruiken tijdens 
vakanties en op de bso groepen. Wij 

hebben nu de bak ‘superhelden’.  
Toevallig hadden wij net een verkleedpak 

gekregen (Leon v.d. W) en mochten wij 
superhelden poppen lenen van Leon P.  
 

 
 

De kinderen in Beilen hebben nog het dierenparkje 
bezocht. Helaas lukte het ons niet om met onze grote 
groep op stap te gaan, maar daarom kwam op de 

laatste vakantie opvang dag de ijscoman wel bij ons! 
Bij D&M ijskraam mochten de kinderen een lekker ijsje 

uitkiezen. Wat een succes was dat zeg.  
 
Al met al dus een heerlijke vakantie. Op de volgende 

pagina nog een aantal foto’s van onze zonnige 
vakantieopvang. 

 
Een vakantiegroet van:  
Evelien,  

Marjan,  
Alinda  

en Karin 
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Activiteitenkalender 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

SEPTEMBER 
 
6 september  Start Taekwondo, sportcarrousel 

7 september  Toetertoertocht door Nieuw-Balinge 
11 september Have a lovely day 

14 september ATB clinic, sportcarrousel 
14 september Kaboutervoetbal 
18 september Oud papier 

19 september 60+ actief, 14:00 uur 
24 september Ons Cluppie 

28 september Kaboutervoetbal 
28 september Burendag bij de Heugte 
28 september Bingo de Heugte 

 
 

OKTOBER 
 

11 oktober  Klaverjassen ijsvereniging 
14 oktober  20:00 uur ledenvergadering DEL 
15 oktober  Ons Cluppie 

17 oktober  60+ actief 
19 oktober            VDO feest 

23 oktober  Klaverjassen ijsvereniging 
25 oktober  Spooktocht de Heugte 
26 oktober  Bingo de Heugte 

30 oktober  Start mannenyoga 
 

 
NOVEMBER 
 

6 november  Start kinderyoga 
8 november  Klaverjassen ijsvereniging 

19 november Ons Cluppie 
21 november 60+ actief 
22 november Klaverjassen ijsvereniging 

30 november Bingo de Heugte 
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Huisartsen 
Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur: 
• Huisartsenpraktijk Noordscheschut 

   Mevr. Dahler 

   Tel. (0528) 741012 

• Huisartsenpraktijk Ettenheim 

   Mevr. Damman 

   Tel. (0528) 745060 

• Huisartsenpraktijk Hollandscheveld 
  Dhr. Miellet/Dhr. Veenhouwer 

  Tel. (0528) 34 12 19 

• Huisartsenpraktijk Elim 

  Dhr. Mors/Dhr. Brugman 

  Tel. (0528) 35 12 12 

Op werkdagen van 's middags 17.00 uur tot de 

volgende ochtend 08.00 uur en in de 

weekenden, kunt u voor spoedgevallen bellen 

met de centrale huisartsenpost, Tel. 0900 112 0 

112. Website: www.chd.nl 

 

Openingstijden Gemeentehuis 
• Beilen, Raadhuisplein 1 

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 september    

9.30 uur Ds. C. Cornet (VHA)   

14.30 uur Ds. C. Cornet  

● Zondag 15 september    

9.30 uur Ds. C. Cornet (HA)   

14.30 uur Ds. C. Cornet   

● Zondag 22 september    

9.30 uur Ds. G. van de Groep     

14.30 uur Ds. G. van de Groep  

● Zondag 29 september    

9.30 uur Ds. C. Cornet    

14.30 uur Ds. C. Cornet  

● Zondag 6 oktober    

9.30 uur Ds. H.H. Klomp   

14.30 uur Ds. H.H. Klomp 

 

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 sep. (HA)  

10:00 uur ds. P. Vermeer (Wezep)  

19:00 uur ds. P. Vermeer (Wezep)    

● zondag 15 sep.  

10:00 uur ds. G.H. Nijland (Mastenbroek)  

19:00 uur ds. D. Dekker (Putten)  

● zondag 22 sep. (opening winterwerk)  

10:00 uur ds. T. Beekman  

● zondag 29 sep.  

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

15:00 uur ds. H. v. Ginkel (Goes)  

● zondag 6 okt.  

10:00 uur ds. T. Beekman  

15:00 uur ds. W.C. Zuijderduijn (Rijssen) 

● zondag 13 okt.  

10:00 uur ds. M. Aangeenbrug (Apeldoorn)  

15:00 uur ds. T. Beekman  

● zondag 20 okt. (begin herfstvakantie)  

10:00 uur ds. T. Beekman  

15:00 uur ds. J.W. Goossen (Vriezenveen) 

 

 

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  

11 sept     GROEN       2 okt     ORANJE 

17 sept     GRIJS         9 okt     GROEN 

18 sept     ORANJE      15 okt   GRIJS 

25 sept     GROEN       16 okt   ORANJE 

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 van ophalen zijn: 

18 september, 20 november. 

 

Vanaf 17.00 uur wordt het oud papier met een 

pers/kraakwagen opgehaald. Het verzoek om 

het papier gebundeld, in dozen of in de daarvoor 

bestemde container, aan de weg te zetten. De 

handvatten van de container naar de weg toe 

zetten. Voor de Breistroeken geldt; het papier 

langs de hoofdroute zetten!  

Ophalen grof vuil of container stuk? 

Gemeente Midden Drenthe: (0593) 53 92 22 

 

Grof vuil brengen naar: Milieustraat Beilen, 

Eursing 2a: maandag gesloten, dinsdag en 

vrijdag geopend van 8.00-12.00 en 13.00-

15.00, woensdag en donderdag geopend van 

12.30 tot 15.00, zaterdag geopend van 8.00 tot 

12.00.  

www.middendrenthe.nl > Afvalwijzer 

 

 

 

Politie 

Bureau Hoogeveen, Griendtsveenweg 5,  

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 

Draagt Elkanders Lasten (DEL) 

 

Wilt u bij een overlijden, of indien u zich wilt 

aanmelden als nieuw lid (inwonende kinderen 

vanaf 21 jaar), contact opnemen met één van 

de bestuursleden: 

 

Geert Dijkhuis 

Tel.: 0528 321210 

 

Aaldert Kroezen 
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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:  

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, 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 

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 - bodyfit@live.nl 

www.yogasport-hoogeveen.nl 

 

 

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

Laat het de redactie weten! 
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