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Oktober 2020    52ste JAARGANG, NR. 10 

 

 

Colofon 
 
Redactie 

Evelien Sok   (06) 13 86 00 18 
Lisanne de Buck               (06) 10 75 60 88 
Linda Kroezen                  (06) 21 59 70 88 
Karin Gils                         (06) 30 68 49 46 
Chantal van Aalderen        (06) 44 38 50 39 
 

Kopijadres 
E-mailadres  : redactiekontakt@outlook.com 
Postadres  : Verlengde Middenraai 55 
     7938 PA Nieuw-Balinge 
Bezorging 

Dorp   : Familie Jager     (0528) 78 50 54 
De Breistroeken : Familie Blok       (0528) 85 02 02 
 
IBAN-nummer 
NL78 RABO 0369 4004 53 

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

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

 aanleveren vóór de 28e dag van de maand. 
- Het plaatsen van kopij is geheel voor de 
 verantwoordelijkheid van de inzender. 
- Indien nodig, zullen kleine (tekstuele) 
 aanpassingen zonder overleg gedaan worden. 

-        Kopij wordt aangepast naar de huisstijl. 
- Wanneer er ingrijpend dient aangepast te
 worden, doen we dit in overleg met de inzender. 
- Anoniem plaatsen van kopij is mogelijk, mits de 
 naam van de inzender bij de redactie bekend is. 
- Aangeleverde kopij kan worden geweigerd voor 

 plaatsing, dit ter beoordeling van de redactie. 
- Plaatsing van kopij wordt geweigerd indien deze 
 is gericht tegen personen of groeperingen met 
 het oogmerk van negatieve publiciteit. 
- Het plaatsen van kopij is gratis voor inwoners 
 van Nieuw-Balinge (particulieren). 

- Plaatsen van een incidentele kleine advertentie is 
 gratis voor inwoners van Nieuw-Balinge 
 (particulier). 
- Voor zakelijke advertenties bestaan vaste 
 tarieven. 
- Voor kopij, afkomstig van buiten Nieuw-Balinge, 

 worden kosten in rekening gebracht als er sprake 
 is van commerciële doeleinden. 
 Dit ter beoordeling van de redactie. 
- Kontakt verschijnt maandelijks, met uitzondering 
 van de maand augustus. 

Voorwoord 

 
        

 

In deze editie van Kontakt leest u 
onder andere:  

 
 
Nieuwe belevenissen van Trientie en 

Margie. 

 
 

Het verslag van de jaarvergadering van 

Plaatselijk Belang ‘’De Vooruitgang’’.  
 

 

Een update van het kunstwerk op de 
dam. 

 

 

Een zoektocht naar oude foto’s van 
Indiëgangers.  

 

 
Creatieve ideeën met kastanjes.  

 

 

Een hele vreemde bladzijde.  
 

 

Weer een lekker recept. 
 

 

Nieuws van bi’j Oons. 
 

 

En… nog veel meer. 

 
 

              Veel leesplezier! 
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Raadselspel 
 
De opdracht van oktober was: 

 Waar is deze foto gemaakt? 
Het goede antwoord is: De pannakooi bij school. 
 

 

We hadden deze maand slechts 3 inzenders die de foto 
dachten te herkennen. De winnaar van vorige maand is …  

Chantal Koekoek 

 

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

 

 

 
 

 

 

 
 

 

De vraag van de maand november is: 

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

op het kopij adres (Verlengde Middenraai 55 te Nieuw-Balinge), onder vermelding van uw 

naam en adres.  

 
Onder de goede inzendingen zullen we een leuke/lekkere prijs verloten en bezorgen bij de 

prijswinnaar. In de volgende editie van Kontakt ziet u de oplossing en vertellen we u wie de 

prijswinnaar is geworden. 
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Vrijwillige bijdrage Kontakt 
 
In het najaar komen wij altijd bij onze dorpsbewoners aan de 

deur met de lijstcollecte voor een financiële ondersteuning 

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

van de vrijgevigheid van u en van de clubs en verenigingen 

in Nieuw-Balinge. 
 

Het is altijd erg gezellig om langs de deuren te gaan. Bij de 

meesten een praatje of “kom maar even binnen” 

gastvrijheid. Maar vanwege de corona maatregelen hebben 
wij als redactie besloten om dit jaar niet langs de deuren te 

gaan, maar een beroep op u te doen om het dit jaar over te 

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

 

Mocht een digitale overmaking, om wat voor reden dan ook, lastig zijn dan mag de 
vrijwillige bijdrage ook in een envelop in de brievenbus gedaan worden bij 1 van de 

redactieleden. Linda Kroezen, Robertusweg 4a of bij Evelien Sok, Boekweitstraat 3 

o.v.v. vrijwillige bijdrage Kontakt.  

 
We hopen op uw ondersteuning, zodat we gezamenlijk 

Kontakt in stand kunnen houden. Met vriendelijke groet, 

de redactie. 
 

________________________________________________________________________ 

 

Felicitatie 

 

 
Hoera voor Nora! Op 20 november wordt ze 2 jaar!  
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Menukaart Dorpshuis de Heugte 
 

Patatzakken     Snacks 
 

Klein    € 3,50   Frikandel    € 1,30 

Middel   € 4,50   Frikandel met    € 1,60 

Groot   € 5,50   Frikandel speciaal   € 2,00 
       Br. Frikandel excl. Saus  € 2,00 

Patat       Frikandel XXL   € 3,00 

       Frikandel XXL speciaal  € 3,50 
Patat    € 1,50   Kroket    € 1,30 

Patat met  € 1,80   Kroket mayo/mosterd  € 1,60 

Patat Joppie  € 2,20   Br. Kroket excl. Saus   € 2,00 
Patat Oorlog  € 2,50   Br. Kroket mayo/mosterd  € 2,30 

Patat Speciaal € 2,20   Hamburger    € 1,50  

Patat Saté  € 2,20   Hamburger speciaal   € 2,20 

Grote patat  € + 0,25   Br. Hamburger excl. Saus  € 2,20 
       Br. Hamburger speciaal   € 2,90 

Sauzen & Uien     Gehaktbal    € 2,50 

       Gehaktbal mayo/mosterd  € 2,80 
Joppiesaus bakje 80 ml   € 0,50 Bapao excl. Saus    € 1,75 

Joppiesaus bakje 200 ml  € 1,50  Bamischijf    € 1,50 

Mayo/Curry/Ketchup    Berehap     € 2,30 
Mosterd/Chili bakje 80 ml € 0,30 6 stk. Bitterballen   € 2,00 

Mayo/Curry/Ketchup    6 stk. Bitterballen met saus € 2,30 

Mosterd/Chili bakje 200 ml € 1,00 8 stk. Gemengde      

       bittergarnituur incl. saus  € 2,70 
Satésaus bakje 80 ml  € 0,70 Braadworst     € 2,00 

Satésaus bakje 200 ml  € 2,00 Halve kip    € 4,00 

Shoarmasaus bakje 80 ml  € 0,30 Kaassouffle    € 1,50 
Uien bakje 80 ml    € 0,25 Kikastick    € 2,20 

Uien bakje 200 ml    € 0,60 6 stk. Kipnuggets   € 2,00 

       Kipschnitzel    € 2,75 
       Loempia    € 2,75 

       Mexicano    € 2,00 

       Nasischijf    € 1,50 

       Pikanto    € 2,00 
       Varkenssaté + saté   € 3,50 
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Trientie en Margie 

Een gillende keukenmeid 
Het is al bijna half november. Jantie zit veur ’t raam en 
breit sokk’n veur Harm, de winter is op haand’n. De regen 

kletst tegen ’t keuk’nraam en de antieke pendule tikt de 

tied rustig weg. ’Het liekt wel harfst aj naor buut’n kiekt’, 

markt Jantie op die eem ’t raam uut kek. ‘Zeg dat wel’, 
antwoordt Harm, ‘wát een gelok dat wi’j een paar maond 

geleden al dat holt verzaagd en op e stapelt hebt. Wi’j bint er dagen mit an de sjouw e 

west, mar wi’j kunt er gelokkig weer een paar jaor mit veur uut. Wi’j kunt in ieder geval 
een poosie zegg’n, dat wi’j d’r warmpies bi’j zit Jantie!’, zeg Harm olijk. ‘Nou’, zeg Jantie 

hiel serieus, ‘as ik daór weer an deinke, an dat holt opruumen, dan doet mi’j d’haand’n nóg 

zeer!’. Harm mus zien Jantie geliek geven, ’t hef heur barre zeer e daone, mar kun 

tegeliekertied een klein lachie niet onderdrokk’n, as ie dat beeld dat Jantie heur toen zó 
vréselijk in d’haand’n stund te wriev’n, weer veur ogen haalt! Harm dacht weer an die 

allerleste kruulewagen vol holt wat Jantie op e ruumt had toen.  
 

Harm had de leste kruulewagen, die Jantie e vuld had mit het allerleste openhaardholt,  
naor de holtstapel e bracht en op e stapelt. Toen ie weer umme kwam zag hi’j Jantie staon, 

die heur híel aandachtig, bijna gehypnotiseerd naor d’haand’n keek. Harm löp naor heur 

toe, en zet dat Jantie hum raodeloos an kek en vrag; ‘O, o, o’, ‘had ik mien haand’n mar 
weer schone Harm! Ik heb hars op d’haand’n en hóe krieg ik er dát weer of!?! ‘De veurige 

keer hef Aaldert van Jentie de hars van d’haand’n  e kregen mit terpentine. Die hars was ie 

zo weer kwiet’, bracht Harm zien raod luchtig en opbeur’nd. Jantie fleurde zichtbaar op. ‘Ik 
deinke,’giet Harm positief verder, want hi’j zag zien Jantie glunder’n, ‘dat aj ze wast mit 

een beetie terpentine, dat ie die hars in een vluuk en een zucht kwiet bint!’. Dát lat Jantie 

heur gien twei keer zegg’n en ze löp vrolijk naor huus in, op zuuk naor de flesse terpentine.  
 

Harm kun níet weten dat hi’j mit die leste uutspraak barre dichte bi’j de 
realiteit zat… té dichte! Harm giet in de tussentied wat an ’t opruumen 

umme ‘t huus en brengt de kruulewagen weg um die in de schuure te 

zetten. Harm heurt in de schuure zien Jantie uut huus komen die schrowt 
en gíert as een mager vark’n, en zet dat ze de haand’n al wapper’nd hoge 

in de locht hold en röp; ‘O Harm wat mu’k toch doen?! Hölp mi’j toch. Het 

döt zo zeer, zó zeer! Ik heb de haand’n e wass’n mit terpentine zo ie mi’j 
zeiden te mutt’n doen!’. Harm begreep er niks van. Mit terpentine haal ie 

de hars er zo of dacht ie. Harm krabberde um wat achter ’t oor… Het 

ienige wat hi’j op dat moment uut kun breng’n was; ‘Oei oei, magie magie 

toch, wat he’j dan toch edaone?! Wee’j wat?! Hold ze mar onder de kolde krane, dat 
verzacht de piene wel. Harm begreep er nog niks van…. Jantie zei niks meer, Harm kun 

praot’n wat ie wol, Jantie was kwaod, héél arg kwaod! ‘Wát heb ik verkeerd e daone Jantie. 

Geef mi’j daor nou ies antwoord op!’, vrag Harm in al zien onschuld, ‘ik bin mi’j van gien 
kwaod bewust Jantie, aj dat mar weet!’. Het duurde wel tien minuten veur Jantie wat 

veurzichtig begunde te mompel’n, nog steeds een beetie krange in de kop. Ze dreugde 

d’haand’n of mit een olde haanddoek. De piene zakte wat of gelokkig. Harm had an mutt’n 
vraog’n, want Jantie was deur heur gemompel slecht te verstaon. ‘Nóg een keer!’, vrag 

Harm an Jantie, ‘zo kan ik oe niet verstaon!’. En daor kwam Jantie uut d’hoek;  ‘Het is óen 

schuld Harm Smit!, dat mi’j d’haand’n zeer doet. Ie hebt e zegd dat ik ze wass’n mus mit 

terpentine um die hars kwiet te word’n. Man man, wat döt dat allemáchtig zeer aj d’r 
terpenitine in wrieft, mu’j kiek’n!!’ Harm pakt de beide haand’n van Jantie en zet dat ze 

een paar beste blaor’n in d’haand’n hef van dat haardholt. En een paar blaor’n waren zölfs 

al kapot. Harm krabbert ‘m nog ies weer achter d’oren en dacht, oei… gien wonder dat dat 
zeer döt. Terpentine en een kapotte blaore is gíen fijne combinatie!; ‘Nou Jantie’, probeert 

Harm ’t wat luchtig te breng’n ‘ik kan oe ien ding verzeeker’n , ie bint de hárs wél kwiet 

nou!...  
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Um de goeie vrede te bewaren, leup Harm naor buut’n, umdat hij, ondanks dat ie ’t akelig 

vund veur Jantie, een lach niet kun onderdrokk’n.  Veurál as ie an die wapperende haand’n 

en dat geschrow van Jantie deinkt. Wie wast d’haand’n dan ok mit terpentine aj ’t vel van 
d’haand’n hebt…  Tja, dat kun mar iene wezen ….. 

 

De regen blef mar deurgaon en Jantie schinkt een tweide koppie thee in. ‘Gelokkig waren 
de blaor’n toen ok zo genezen Jantie, dat mu’j eerlijk toegeven. We kunt er nou gelokkig 

umme lach’n, niet?’, zeg Harm mit vrolijke toon en nipt veurzichtig an zien koppie hiete 

thee. ‘Ach, het lig alweer een paar maond achter oons’, zeg Jantie en kek Harm wat 

gloeperig an, ‘mar ik ontdekte wél… dat ik een linkerhaand hebbe én een rechterhaand. 
Níet álle meins’n kunt dat zegg’n Harm Smit! Ha ha ha, en wie ’t léste lacht….’, glundert 

Jantie.  

   
Dan heurt ze de achterdeure. En even later ziet ze de klinke van de binnendeure naor 

beneden zakk’n. Freek en Jannegie stapt binnen! ‘Hé moi jonges, mooi da’j d’r bint!’ Harm 

en Jantie viend het altied gezellig as die beide jongens op bezuuk koomt. Er is altied wel 
wat te beleven as ze bij Harm en Jantie in de buurte bint. ‘Hé jongens, kom er in! Wat he’j 

noú weer bi’j oe?! vrag Jantie an de knapen. De jochies hadd’n een grote deurzichtige bak 

tussen hun in. ’Wat he’j nóu weer op e scharreld, t liekt wel een aquarium!, vrag Harm 

geïnteresseerd. Freek vertelt; ‘wi’j bint gister’n op visite west mit mien va en moe naor 
kennissen van oons. Wi’j muss’n wel een ure in d’auto zitt’n. Hun zeuntie had meer van 

dizze  dierties. Het is een rooie Amerikaanse rivierkreeft. Moeilijk in onderhold bint ze niet, 

want het bint alleseters. Ze bint jaor’n geleden in oons laand uut e zet deur een persoon 
die d’r weinig verstaand van hef, want inmiddels bint er veul te veule van en daordeur bint 

de meeste van oonze inheemse soorten uut e roeit’, wus Freek te vertell’n. Jannegie vulde 

zelf al an veurdat een aandere ’t of kun kraken, en zeg hiel trots; ‘Mar wel hiele lieve, 

grappige ding’n toch!? Wi’j kreeg’n d’r iene mit naor huus, en de bak gaven ze oons te lien. 
Aordig van ze hè?!’. ‘Már’ giet Jannegie verder,  ie kunt er beter mar iene in de bak hebb’n, 

aan’s eet ze mekaar ok nog op. Het bint wel bieters. Of eigenlijk knippers, ha ha ha. Ze 

hebt scheer’n hè, en gien taand’n’, lacht Jannegie zien eig’n kleine taandties bloot. 
‘Volg’nde weke heb ik een spreekbeurte aover Bartus, want zo nuume wi’j ‘m; Bartus! 

Procambarus is de Latijnse name van dit geslacht, en van de leste paar letters hebbe wi’j 

de name Bartus e maakt. En zo waren Harm en Jantie hiel veul wiezer e word’n aover 
Bartus.   

 

’t Is nog steeds guur weer, ’t is weer veur een spellegie 

vund Jantie. Nou, dát was niet tegen dovemans oor’n e zegd 
en even later zaten Harm, Jantie, Freek en Jannegie an de 

keuk’ntaofel, mit het spel Mens Erger Je Niet als centraal 

middelpunt. Bartus stund in een hoek op de grond, die had 
zien rust nou wel verdiend vunden ze allemaole.  

De dobbelstienen kletter’n aover de taofel en iederiene zat volop in ’t spel mit elk een glas 

ranja en de man twei lekkere koekies binn’n handbereik. Jantie was an de verliez’nde 
haand. Dit kwam niet zo hiel vake veur. Harm had er schik in dat hi’j dizze keer ies veur 

lag. Harm begunde Jantie wat uut te dagen. De beide jongens hadd’n de 

grootste lol um die beide. Op het moment dat Harm nog weer wat wil 

zegg’n, begunt Jantie heel hard te schrow’n! Ok dizze keer weer net zo 
hard as een mager vark’n. ‘Meinse, wat hé’j toch!’giet Harm d’r tegenin. 

‘Aj niet tegen oen verlies kunt wil ik daor best in mit gaon, mar um dat 

op dízze maniere te doen Jantie?! Kom op zeg!’  
Jantie zet nou ok een paar grote ogen op en begunt naor beneden te 

wiezen, en wéér begunt ze te schrow’n! Freek en Jannegie zakt op de 

hurk’n en kiekt onder de taofel. Ok Harm beurt ’t taofelkleed op en zet dat Jannegie en 
Freek mit verschrikte ogen en d’haand veur de mond zit te kieken. Harm kan wéér een lach 

niet onderdrokk’n. Gelokkig zit hi’j  mit de kop onder ’t taofelkleed! 
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Alle drei zagen ze Bartus bi’j Jantie an de tien’n hang’n. Bartus bleek een volleerd klummer 

te wezen! Freek had al een theedoek van de kaante haald en daormit Bartus weer in de 

bak e zet, én de theedoek toch mar aover de bak van Bartus e spann’n.  
 
Mit een ruk giet op dat moment de deure lös en stapt Trientie en Margie binn’n veur een 

bakkie thee. ‘Eremientied!’ zeg Trientie, ‘wat is híer toch an d’haand?! Wi’j heurd’n iene 

heel hard schrow’n!’  De beide zusters zagen Jantie an de taofel zitt’n die de traon’n in 
d’ogen had en wang’n zo rood die, wat kleur betreft, niet veule onderdeud’n veur Bartus, 

ze ziet Freek die bezig is een theedoek aover het aquarium te spann’n en Jan die de bak 

goed stevig vaste hold, én… ze ziet Harm mit een héle briede glimlach 

um de mond an de taofel zitt’n.  
 

Het was een drokte van jewelste in dat kleine keukentie. ‘Kom Jan’,  

zeg Freek die een oplössing beud deur te zegg’n; ‘Wij brengt Bartus 
naor huus, dan kreg ie een deksel op zien bak’.  ‘O já’ antwoordt 

Jannegie, ‘die waren wi’j vergeten op het aquarium te doen, want 

dizze kreeft’n kunt hiel goed klumm’n! Beste mar weer’. De jongens 
stikt snel d’haand op en gaot mit Bartus tussen heur in naor huus. Ze hadden allemaole 

weer een mooie middag had. Inclusief Bartus! 

Trientie en Margie kregen het hiele verhaal te heur’n van die middag en natuurlijk hadden 

ze allemaole de traon’n in d’ogen van ’t lachen.  ‘Volg’n de maond is ’t al weer 
december’, komp Margie mit een idee, ‘dan wordt er ok weer e dacht an vuurwark 

mit alle spetters en knallers én gillers!. Mar as wi’j Bartus nou ies bi’j oonze Jantie 

neer zet, hoeve wi’j ok gien gill’nde keuk’nmeid’n te kopen!’  
 

‘Én…’, vult Harm glunder’nd an, ‘as ze d’haand’n dan ók nog giet wass’n mit 

terpentine, kan ’t hier hielemáole een knal of geven!’ Jantie kek Harm een beetie gemeen 

an. ‘Wie ’t leste lacht, hè Jantie?’, zeg Harm mit een knipoogie en tikt op ’t spel die nog 
steeds midden op de taofel lig, mar tikt mit náme op de títel van ’t spel…  

_____________________________________________________________________________________ 
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Uitnodiging voor de Jaarvergadering. 

 
Uitnodiging aan alle leden tot het bijwonen van de 
algemene ledenvergadering die gehouden zal worden op 

woensdag 18 november, aanvang 20.00 uur, en zal 

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

 
-Agenda- 

1.   Opening/Vaststellen Agenda. 

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

4.   Ingekomen stukken en mededelingen. 

5.   Jaarverslag secretaris over het verenigingsjaar 2019-2020 

6.   Rekening en verantwoording door de penningmeester. 
7.   Verslag van de kascontrole commissie.   

8.   Bestuurssamenstelling 

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

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

10. Rondvraag. 
11. Sluiting. 

 

Nieuw-Balinge 27-09-2020 

Het Bestuur. 
  

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

mennovanderzwaag@hotmail.com 
 

Deze uitnodiging komt in de plaats van de papieren versie. 

 
Met het publiceren van deze uitnodiging in/op het verenigingsorgaan (de website) heeft het 

bestuur voldaan aan het hieromtrent gestelde eisen in de statuten. 

_____________________________________________________________________________________ 

Vrouwenvereniging – Hervormde Gemeente 
 
In Nieuw-Balinge is er een vrouwenvereniging van de Hervormde gemeente. Wij komen op 

de dinsdagochtend om de 14 dagen bij elkaar in "de Bron" bij de Hervormde kerk. De 

ochtenden beginnen om 9.45 uur en we stoppen rond 11.30 uur. We bespreken een 
gedeelte uit de Bijbel, gaan samen zingen en ook de onderlinge ontmoetingen vinden we 

erg belangrijk. U bent van harte welkom om eens een kijkje te komen nemen, op 1 (of 

meerdere) van onderstaande data: 

 
3 november 2020                            26 januari 2021 

17 november 2020                    9 februari 2021 

1 december 2020                           2 maart 2021 
15 december 2020 (kerstviering) 16 maart 2021 

12 januari 2021                             30 maart 2021 

 
Voor meer informatie kunt u bellen met 

Hennie Everts, tel. 0528 321218 
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Zoektocht oude foto’s Indiëgangers 1945 – 1949 
 

Zoals jullie wellicht weten verzamel ik al jaren oude foto’s van Nieuw-
Balinge. Mede doordat ik van veel (oud)inwoners van ons dorp hun 

oude foto’s mocht scannen voor mijn site, ben ik tot een prachtige, 

uitgebreide verzameling gekomen.  

 
Via www.nieuwbalinge.eu Henk Prins Fotografie kunt u ze bekijken.  

Of op http://home.kpn.nl/snirp2/index.htm  

 
Op dit moment ben ik bezig met de zoektocht naar foto’s uit de  

‘Indië-periode’ van de Indiëgangers uit Nieuw-Balinge die vrijwillig  

of dienstplichtig naar Indonesië zijn geweest.  
 

Jongens uit ons dorp, die destijds naar Indië zijn geweest;  

Evert Sok (E.zn) * 

Cornelis Sok (H.zn) * 
Jan Tinus Ham * 

Alex Vos * 

Berend Salomons * 
Roelof Stevens * 

Aaldert  Boer * 

Willem Prins (A.zn)* 
Willem Koekoek 

Aaldert Hekker 

Berend Prins (W.zn) 

Arend Evers 
Jelle Jansen 

 

Van diegene die een * achter hun naam hebben zijn al enige foto’s van  
te zien op mijn site. Graag zou ik van de rest ook foto’s in mijn bezit 

hebben.  

Bent/kent u familie van bovengenoemde personen, wilt u dit melden bij 
de desbetreffende familie en of dit doorgeven aan mij? 

 

Mijn telefoonnummer is 0528-321537,  

adres: Kievitstraat 2, Nieuw-Balinge. 
Mijn emailadres: prins.hendrik@hetnet.nl 

 

 
Bij voorbaat dank; 

 

Henk Prins  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

PS, ook andere oude foto’s van Nieuw-Balinge zijn nog steeds zeer welkom! 

 

Evert Sok 

Berend Salomons , L  en Aaldert Boer, R 

Alex Vos 

Roelof Stevens 
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Ver. Plaatselijk Belang “de Vooruitgang” in dorpshuis 

de Heugte. dd 21-09-2020.  
 

Verslag jaarvergadering 
Opkomst in corona perspectief: 5 leden mochten we begroeten, 

zodat inclusief de 6 (gaande en komende) bestuursleden het 

gezelschap 11 personen groot was. 
 

1)  Welkomstwoord van de voorzitter 

 
2)  Verslag jaarvergadering 2019 zonder nadere bespreking goedgekeurd 

 

3)  Ingekomen stukken: Brief inzake het vervallen van de jachtvergunning. Enig  

     geroezemoes zonder tot een eenduidige conclusie te geraken. 
 

4)  Samenvatting van de penningmeester: Alles oké en er is nog ca €24.000,- in 

kas. 
 

5)  Controle van de kascommissie leidt tot goedkeuring, dus verleent de 

vergadering de penningmeester decharge. 
 

6)  Femmy Bos is bereid als nieuw lid van de kascommissie aan te treden en wordt 

     als zodanig aangesteld. 

 
7)  De voorzitter geeft een globaal overzicht van de activiteiten in het afgelopen  

    jaar.     

    Reactie uit de vergadering: ingeval er opnieuw een sportcarroussel  
    georganiseerd wordt is het wenselijk een wat lagere deelnameprijs te hanteren 

    om meer jongeren te trekken.  

 

8)  De beoogde nieuwe voorzitter, Bennie Slomp, geeft wat voorzetten voor  
     (mogelijke) activiteiten in het seizoen 2020/2021: 

     *Nogmaals met natuurmonumenten in contact over de jachtvergunning 

     *Dorpszorg nieuw leven inblazen  
     *Verkeersregeling maiscampagne  

     *Nieuwe fietspaden  

     *Sportzaal is ca 45 jaar oud - dus is het zo langzaamaan tijd voor  
       nieuwbouwplannen (taak gemeente)  

     *Intussen gemeente ertoe bewegen om de ventilatie in de huidige sportzaal in   

       orde te maken  

     * Onderhoud duofiets is goed geregeld  
     *Onderhoud van die website “dorpnieuwbalinge.nl” wordt verzorgd door SUBBS. 

#Uit de vergadering: graag oude website bewaren - dus indien mogelijk      

koppelen aan de nieuwe website. 
#Femmy Bos verzorgt een actueel welkomstboekje dat bij een bezoekje aan    

nieuwe inwoners wordt overhandigd, meteen een gelegenheid om bij die 

nieuwe inwoners het lidmaatschap van Plaatselijk Belang onder de aandacht te 
brengen. 

 

9)  Onder welgemeende dankzegging wordt van de bestuursleden Marianne Wielink 

     en Johan Vissia afscheid genomen, ondersteund met een enveloppe en bloemen.   
     Nogal ontredderd verklaarden beiden niet te weten waar ze in vredesnaam in de  

     toekomst hun tijd en energie aan moeten besteden. Het nieuwe bestuur voorziet 

     voor hen dan ook een volwassen zwart gat, alsmede serieuze  
     ontwenningsverschijnselen. 
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10 De vergadering besluit zonder stemming, maar met algemene goedkeuring, tot 

     aanvaarding van de voorgestelde bestuurssamenstelling, die er als volgt uitziet: 
         - Ton Bemener    (was al bestuurslid) 

         - Bennie Slomp.   (nieuw) 

         - Freddy Oelen    (nieuw) 
         - Jacob Huizenga (nieuw) 

 

11 Rondvraag:  

     Albert Wielink vraagt aandacht (actie?) voor Hoornaars in speeltuin Voornweg. 
     Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering. 

     Tot volgend jaar!   Dan vast en zeker met een massale opkomst !?! 

 
    -------------------##------------------- 

 

Naschrift:  Jacob Huizenga heeft 15 oktober laten weten zijn benoeming niet te     
                aanvaarden en is, anders dan bovenvermeld, dus geen bestuurslid. 

          Laura de Bie heeft zich ondertussen voor het bestuur aangemeld. 

___________________________________________________________ 

 
De maand november 

 
De maand november is de elfde maand in onze kalender. November komt van het Latijnse 

woord "novem", wat negen betekent. Oorspronkelijk was november de negende maand 
omdat het jaar pas in maart begon bij de Romeinen. Dit veranderde in 153 V.C. 

 

Andere benamingen voor de maand november zijn de slachtmaand, de jachtmaand, de 
bloedmaand en de nevelmaand. Logische namen. In de maand november werden er dieren 

geslacht om eten te hebben in de winter, vandaar slachtmaand en bloedmaand. Meestal 

ging het om een varken. November was ook een maand waarin geregeld gejaagd werd op 

wild (herten en zwijnen) en op gevogelte (patrijzen en fazanten), vandaar de naam 
jachtmaand. In november is er vaak ochtendnevel aanwezig, wat de naam nevelmaand 

verklaart. 

 
Belangrijke feestdagen 

Allerheiligen 

In christelijke landen is 1 november traditioneel Allerheiligen. Op deze dag worden niet 

alleen alle heiligen geëerd zoals de naam het zelf aangeeft, maar wordt er ook traditioneel 
naar het kerkhof gegaan om de doden te eren met een bloemetje op het graf van de 

overledene en een korte periode van bezinning. 

 
2 november: Allerzielen 

In de christelijke wereld is Allerzielen ook een dag waarop men aan de doden denkt. Ook 

op deze dag wordt er nog naar het graf van een overledene gegaan. 
 

Sint-Maarten 

In sommige delen van België en Nederland viert men op 11 

november Sint-Maarten. Deze patroonheilige, Martinus van 
Tours, deelde zijn rode mantel met menig arm of bevroren 

medemens. Ook in Duitsland viert men feest op 11 november 

ter ere van Sankt Martin. Traditioneel gaan de kinderen dan de 
straat op met een (zelfgemaakte) lampion en zingen bij de 

deuren. 

 

 

https://mens-en-samenleving.infonu.nl/regelingen/63104-begrafenissen-en-het-herdenken-van-de-overledenen-in-belgie.html
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PERSBERICHT       26 oktober 2020 
 
Sportclub Drenthe organiseert 11 november online sessie voor verenigingen 

Hoe komt onze sportclub door de coronacrisis? 
 

 

Waar iedere sportliefhebber niet op gehoopt had gebeurde toch! De laatste 

coronamaatregelen zorgen ervoor dat er geen sportwedstrijden meer zijn, de 
kantines moeten sluiten en dat veel sporten helemaal niet meer kunnen 

doorgaan. Deze nieuwe maatregelen geven zorgen bij verenigingen en brengen 

vereniging in grote problemen. De eerste lockdown was al zwaar, maar een 
tweede periode brengt nog meer onzekerheid met zich mee. Daarom organiseert 

Sportclub Drenthe (SportDrenthe) op woensdag 11 november een online sessie 

voor verenigingen. 
 

De verenigingsadviseurs van het coronaloket van Sportclub Drenthe, kennen de regels, 

protocollen en genomen maatregelen. Zij kunnen meedenken met verenigingen hoe kosten 

bespaard kunnen worden, leden behouden kunnen worden en welke acties gedaan kunnen 
worden om compensatie te vinden voor gemiste inkomsten. Sportclubs blijken echter zelf 

ook heel veerkrachtig. Daarom organiseren wij een online sessie waarin bestuurders elkaar 

en de adviseurs vragen kunnen stellen, maar ook goede ideeën kunnen uitwisselen om de 
huidige periode als club goed door te komen. 

 

Verenigingen kunnen zich aanmelden om deel te nemen aan de MS Teams meeting op 
woensdag 11 november om 19.30 uur. Van tevoren kan men aangeven waar de vereniging 

graag aandacht aan wil schenken in deze online sessie. In ieder geval zal er aandacht zijn 

voor de financiële gevolgen van de coronacrisis en de mogelijke gevolgen voor de club en 

haar leden. 
 

Aanmelden kan via: https://sportdrenthe.nl/event/online-sessie-hoe-komt-onze-sportclub-

door-de-corona-crisis/.  
 

Meer informatie voor verenigingen is te vinden op https://sportdrenthe.nl/sport-

verenigingen/ of voor hulp en vragen bij het online loket op: 
https://sportdrenthe.nl/sportloket/  
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Nieuws vanuit IKC Mr. Siebering 
 

Groep 3, 4, 5 
 
Ondanks dat Corona nog steeds het land beheerst, 

gaan wij zoveel mogelijk op de gewone manier 

voort. We wassen extra de handen en we knuffelen wat minder maar we troosten natuurlijk 
nog wel bij verdrietjes of als er iets spannends is.  

 

En spannend was het voor groep 3 best wel een beetje de afgelopen tijd….  
 

Eindelijk was het dan zo ver.  

Voor de herfstvakantie hadden we al geoefend met werken op het leerplein maar na de 

vakantie mocht groep 3 dan echt volledig over naar groep 4 en 5.  
Wat gezellig en wat fijn voor Jill dat haar vriendinnen nu echt bij haar in de klas komen!  

De vrijdag voor de vakantie hadden groep 1 en 2 nog een afscheidsfeestje georganiseerd 

voor groep 3 en er wordt nog regelmatig even gezwaaid naar de kleuters en die lieve juf 
Miranda. Maar nu is het tijd voor stilzitten, leren en werken.  

 

Nee hoor, het is niet alleen maar rechtop zitten en stil zijn bij ons in de middenbouw. We 
doen ook dingen zoals voor spelling woorden oefenen door ze op het plein te schrijven, 

joggen tijdens het rijtjes lezen, samenwerkingsopdrachten maken waarbij je zelf dingen 

moet opzoeken via Google en we kijken af en toe een filmpje passend bij ons huidige 

project “Hallo Wereld”.  
 

Wist u trouwens dat de koning van België Filip heet, dat ze in Japan betalen met de Yen, 

dat men in de Verenigde Staten dezelfde taal spreekt als in het Verenigd Koninkrijk maar 
dat dit echt niet dezelfde landen zijn en dat je in China pas vanaf je zesde naar school 

hoeft? Dit hebben we vandaag allemaal geleerd door samen te werken!  

 

Samen kunnen we veel en het is ook fijn om dan eens een compliment te geven aan 
elkaar. Daarom van de juffen een compliment aan alle toppers van groep 3, 4, en 5: 

Ralf, Babette, Lynn, Benthe, Issam, Milan, Lauren, Sophie, Jill, Bryan, Evan, Niels, Bram, 

Sverre, Léjan, Leon, Ryan en Teun. Wij zijn ontzettend trots op jullie. Jullie zijn harde 
werkers, goede helpers en gezellige grapjesmakers! 
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Foto 1 en 5: samen vlaggen van allerlei 
landen opzoeken en kleuren. 
 

Foto 2 en 3: woorden schrijven op het 

plein 

 

Foto 4: lampionnen knutselen, mocht er 
niet gelopen mogen worden, dan 

hebben we in ieder geval mooie lichtjes 

voor thuis! 
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Kunstwerk op de dam 
 
In maart 2020 werd het plan van aanpak van het kunstwerk op de dam in het Kontakt 

onder de aandacht gebracht. In juni zijn de bestaande muurtjes en fundering vakkundig 
verstevigd en voorzien van een mantel van Cortenstaal. 

    
 

Na enige tijd van blootstelling aan de elementen wordt dit staal gekenmerkt door de mooie 
roestbruine kleur. Deze laag beschermt het onderliggende staal als een coating en het 

roest dus niet verder. Daarna is door Stepol Metaalbewerking B.V. aan beide zijden het 

kunstwerk geplaatst, dit is een soort reling met een prachtig golvende vorm, waarna deze 
is vast gelast op de fundering. 

 

 
 

Op 8, 9, en 10 oktober is met een 

enthousiaste groep vrijwilligers de 

ruimte om het kunstwerk afgewerkt. De 
ruimte tussen de straat en de wand is 

keurig van bestrating voorzien en aan 

de “stille” kant van het kanaal is aan 
beide zijden een bankje geplaatst. 

 

 
 

 

De taluds achter de wanden zijn verder uitgevlakt en ingezaaid met gras. Ondanks het 

zware werk en het (zo af en toe) slechte weer hebben alle mensen die hun medewerking 

hebben verleend een prachtig resultaat neergezet. De gemeente Midden-Drenthe heeft 
naast het dragen van een groot deel van de 

kosten ook alle materialen voor de afwerking 

geleverd, waarvoor onze dank!! 

 
We hadden een feestelijke opening in 

gedachten, maar helaas is dat op dit moment 

niet verstandig. We hopen uiteraard dat het 
kunstwerk op dit centrale punt in ons dorp 

uiteindelijk ook een functie gaat vervullen als 

herkenningspunt, ontmoetingsplaats en een 
rustpunt voor recreanten. 
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IJsvereniging Nieuw-Balinge - Ledenvergadering 2020 

 
Geachte leden, 
Hierbij nodigen wij u uit voor de jaarlijkse ledenvergadering van de IJsvereniging Nieuw-

Balinge. Op dinsdag 26 november 2020 a.s., aanvang 20.00 uur in de kantine aan de 

Mantingerweg 48. 

 
Het financiële jaarverslag zal op de jaarvergadering worden verstrekt. 

- Opening 

- Mededelingen 
- Notulen vorige vergadering 26-11-2019 

- Jaarverslag secretaris 

- Jaarverslag penningmeester 

- Verslag kascommissie Aaldert Span, Ton Moret res. Jan Smeenge 
- Benoeming kascommissie Ton Moret, Jan Smeenge, res. ???????? 

- Verkiezing bestuur 

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

- Pauze 

- Corona en invloed op de ijsbaan 
- Investeringen 

- Begroting 2020/2021 

- Contributie verhoging 

- Rondvraag 
- Sluiting 

 

Nieuws van de ijsbaan – herinnering  
Jaarvergadering: 

Ondanks alle Corona perikelen zijn er toch een aantal dingen  die gewoon doorgaan in het 

leven. Zo staat de jaarvergadering van de ijsbaan weer in de planning en deze zal 

gehouden worden op: 
26 november 2020 om 20:00 uur in de kantine van de ijsbaan. 

Wij zullen ervoor zorgen dat de Coronamaatregelen zullen worden opgevolgd. De 

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

 

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

voor deze actie zal vermeld worden in Kontakt zodat u hiervan op de hoogte bent. In de 

vorige jaarvergadering is besloten om de contributie voor 2021 te verhogen naar € 10,- 

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

Verhuur kantine: 

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

zelf verantwoordelijk voor de handhaving van de Corona maatregelen. 

 
Ledenwerving 18+ 

Binnenkort zullen wij een actie houden binnen het ledenbestand en de personen die 18+ 

zijn vragen of zij zelfstandig lid willen worden van de ijsvereniging. Een enkel lidmaatschap 

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

Natuurwerkdag: 

Voor dit jaar is de Natuurwerkdag, georganiseerd in samenwerking met Landschapsbeheer 
Drenthe, afgelast i.v.m. Corona. 
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Klaverjassen: 

Ook dit jaar gaan we weer klaverjassen organiseren. We beginnen op 9 oktober en spelen 

in de oneven weken. De data zijn: 9-10, 23-10, 6-11, 20-11,4-12, 18-12, 8-1, 22-1, 5-2, 
19-2, 5-3, 19-3. I.v.m. de Corona regelgeving (RIVM) is deze activiteit tot nader order 

uitgesteld. 

 
Vissen: 

Diegenen die lid zijn van de ijsvereniging of van de visvereniging van Nw. Balinge, mogen 

vissen in de ijsbaan. Er mag gevist worden met max. twee hengels en de gevangen vis 

moet terug gezet worden in de ijsbaan. Laatstelijk komt het nogal eens voor dat er vissers 
een groot deel van de ijsbaan bestrijken met hun hengels en dat er voor andere vissers 

“geen plaats is”. Dit is niet de bedoeling, eenieder die wil vissen moet hiervoor de 

mogelijkheid geboden worden. Men mag vissen, maar huurt niet de gehele ijsbaan af en 
moet ieder ander lid ook de mogelijkheid geven om te kunnen vissen. 

 

i.o. bestuur ijsvereniging, met vriendelijke groet, 
 

Roelof Bisschop 

tel. 0650746052 

E-mail: roelof.bisschop@ziggo.nl 
________________________________________________________________________ 
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Met een goed gebaar voor het nieuwe jaar 
 

Er gebeurt van alles om ons heen en dat geldt natuurlijk ook voor Gambia. Het virus is 
natuurlijk ook daar aanwezig en met de vrij beperkte gezondheidszorg is het daar ook 

reuze spannend. Markten mogen maar een bepaalde tijd open, scholen zijn gesloten en alle 

openbare ruimtes zoals horeca e.d. hebben ook hun deuren moeten dichtdoen, 

bijeenkomsten zijn verboden enz. Dragen van mondkapjes is aanbevolen en in winkels ed. 
verplicht. Eigenlijk bijna hetzelfde als bij ons. We hebben frequent contact met alle mensen 

die we daar kennen. Zij geven aan dat het leven daar steeds moeilijker wordt. Eten is de 

grootste zorg voor iedereen. Doordat veel dingen dicht zijn, is in veel gezinnen en families 

het inkomen weggevallen. Geen werk betekent geen inkomen en geen geld houdt in dat er 

geen eten is. In Gambia kennen ze helaas geen voorzieningen zoals bij ons en daardoor 

ontstaan er steeds grotere problemen. Wij zien en horen van iedereen die op wat voor 

manier dan ook betrokken is met Gambia, dat de mensen het heel erg zwaar hebben qua 
voedsel e.d.  

 

Jaren geleden na onze eerste vakantie in Gambia zijn we in contact gekomen met Bennie 
Ahlers. Bennie (helaas overleden) stuurde toen al met enige regelmaat containers met 

goederen naar Gambia. Later is de ‘Stichting Bennie Helpt Gambia U Ook!’ opgericht. Deze 

stichting bestaat bijna alleen uit vrijwilligers en deze vullen en versturen elk jaar nog 
steeds ongeveer 12 tot 15 zeecontainers naar Gambia. Bij deze stichting zijn Tina en ik al 

vele jaren vrijwilliger en helpen met spullen uitzoeken, containers laden enz. Enkele 

maanden heeft de stichting mij benaderd of ik wou toetreden tot het bestuur en dit verzoek 

heb ik geaccepteerd. Tijdens mijn eerste vergadering is het idee geopperd om te kijken of 
we nog iets extra’s kunnen doen voor de allerarmste bevolking in Gambia. We gaan een 

actie proberen op te zetten om zoveel mogelijk “voedselpakketten” te kunnen versturen 

naar de mensen die dit het allermeest nodig hebben.  
 

Wij zoeken voor deze actie een aantal gemotiveerde mensen die ons eenmalig zouden 

willen helpen met deze actie. Wij willen jullie vragen om zoveel mogelijk mensen te 
benaderen die een bananendoos, of een doos die wij kunnen verstrekken, willen vullen.  

(zie folder hiernaast) 

Een doos vullen kunt u alleen doen, maar je zou het ook samen kunnen doen met b.v. de 

buren, scholen, kerken, verenigingen enz. Maar ook een halve doos aangevuld met 
bruikbare dingen is zeer welkom in Gambia.  

 

Hoe gaan we deze pakketten verdelen.  
Begin dit jaar is de stichting Caring4mobility ‘C4M The Gambia’ opgericht mede door hulp 
van onze stichting. Zij helpen gehandicapte mensen zowel jong als oud met allerlei 

hulpmiddelen die mede door onze stichting worden ingezameld en verstuurd. Zij rijden 

door het gehele land en helpen zoveel mensen aan allerlei hulpmiddelen. Gehandicapte 
mensen hebben het sowieso al ontzettend zwaar in dit zeer armoedige land maar tijdens 

deze pandemie helemaal. Deze mensen hebben soms ook al dagen geen eten gehad of 

weten nu al dat ze de komende dagen geen eten zullen hebben. De pakketten zouden we 
dan door C4M willen laten uitdelen en daardoor weten we 100% zeker dat ze op de goede 

plaats terecht komen en er ook niets aan de welbekende strijkstok blijft hangen. 

 

Dus ik wil jullie nogmaals om hulp vragen, hoe meer mensen samen iets doen, hoe beter 
we iets kunnen betekenen voor deze zeer arme en hulpbehoevende mensen. 

 

Met een zeer vriendelijke en vragende groet, Tieme en Tina Mennink 

 
Een donatie is ook zeer welkom. Wij zorgen dan voor inkoop en het versturen van de 

pakketten.  

Banknr:   NL 73 RABO 3181 1625 90   t.n.v. T. Mennink     o.v.v  ‘Nieuwjaarspakket’.  
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         Stichting Bennie Helpt Gambia, U Ook? 
 

Met een goed gebaar voor het nieuwe jaar. 
 

Wellicht treft het coronavirus de allerarmsten in deze wereld wel het ergst. Wij als 
stichting Bennie helpt Gambia, zien met lede ogen aan dat de bevolking in Gambia hard 

wordt getroffen door deze verschrikkelijke pandemie. 
 

Gambia is een land dat in de top 10 van armste landen ter wereld staat. Dit heeft tot gevolg dat het 
land geen enkele sociale voorziening kent om op terug te vallen. Geen inkomen tot je beschikking 

hebben, betekent voor de meeste mensen geen eten. Geen eten betekent…  U kunt zich voorstellen 
dat dit onvoorstelbaar leed veroorzaakt. Onze contacten in Gambia vrezen dat er uiteindelijk meer 

mensen zullen sterven aan de honger dan aan het coronavirus zelf. 

 
Eén van onze contacten in Gambia is Caring4mobility C4M The Gambia. Zij verstrekken onder andere 

hulpmiddelen zoals kinderrolstoelen, krukken en rollators. Hun werkgebied betreft geheel Gambia, 
waarbij hun doelgroep de zeer hulpbehoevende mens is. Deze mensen hebben door hun armoedige 

situatie met regelmaat dagenlang geen voedsel tot hun beschikking. 
 

Daar willen wij jullie aandacht voor vragen! 
Graag zouden we pakketten willen samenstellen met hulpgoederen en die verschepen naar Gambia. 

Caring4mobility C4M The Gambia kunnen deze pakketten uiteindelijk verspreiden onder de 
hulpbehoevende bevolking. We hopen dat deze pakketten met materialen en middelen hoop en 

stabiliteit geeft in deze rare tijd van onzekerheid. 
 

 
Jullie zouden het volgende voor ons kunnen doen: 

Vul een bananendoos (of een door ons beschikbaar gestelde doos) met bijvoorbeeld de volgende 
artikelen: 

Gedroogde zwarte oogbonen, pasta, couscous, rijst, tomatenpuree, sardines in olie, corned beef in 

blik, melkpoeder, oploskoffie, bloem, zonnebloemolie, theebiscuits, zout met jodium, ketchup, zwarte 
peper(poeder), theezakjes, maggi blokjes,  waspoeder, kaarsen, waxinelichtjes, tandpasta/ borstels, 

maandverband, bodylotion. Dozen afvullen met: gebruikte handdoeken, dekbedovertrekken, 
fleecedekens. Liever geen kleding! 

 
Het verzenden van deze doos kost slechts € 7,25.    U kunt uw doos inleveren bij: 

Stichting Bennie Helpt Gambia, U Ook? 
Modem 33 

7741 MA Coevorden 
Tel: 06-24868711 

(Geen vervoer? Neem even contact op, dan zoeken we naar een passende oplossing) 

 
De vrijwilligers van de stichting Bennie Helpt Gambia verzorgen het transport van de dozen naar 

Gambia. Als u een emailadres bij ons achterlaat kunnen we u voorzien van foto’s, zodat u kunt zien 
bij wie deze pakketten terecht komen. 

 
Alvast onze hartelijk dank en een vriendelijke groet, 

Namens de Stichting Bennie Helpt Gambia 
 

Tieme en Tina Mennink 
Kievitstraat 23, 7938 PH Nieuw  Balinge 

06-511 575 45 
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Nieuws van Bi’j Oons 
 
Dag allemaal, 
 

Het is een rare tijd. We hebben de deur weer 

moeten sluiten en het terras is weer stil. De 

verwachting is, op dit moment van schrijven, 
dat we tot december sowieso dicht blijven. Dat 

heeft helaas ook gevolgen voor de kerstmarkt. 

We vinden het niet verantwoord deze door te 
laten gaan. Het is een lastige beslissing, maar 

wel de enige juiste! Uiteraard houden we de 

traditie wel ere, maar dat is voor volgend jaar. 

 
Laten we kerst dan ongemerkt voorbijgaan? 

Nee, natuurlijk niet! Om het toch feestelijk te 

houden gaan we een kerstontbijt aanbieden. 
Ook een heerlijke high tea op bestelling is 

mogelijk. Hoe en wat precies, dat zijn we nog 

aan het bedenken en daar komen we in het 
volgende Kontakt op terug. 

 

Door de huidige maatregelen is het niet 

mogelijk om op vrijdag mee te eten. Maar we 
kunnen natuurlijk wel een heerlijke maaltijd 

afleveren! Rechts ziet u het menu voor de 

komende maand. Geef op donderdag via tel: 
06-25390885 je reservering door en dan kan je 

op vrijdag een maaltijd afhalen. Bezorgen is 

uiteraard ook een mogelijkheid.  
 

 

 

 

 
 
 

Voor snacks…     IJs…           En lekkernijen… 

 

 

 

Vrijdag 13 nov:         

Rode kool met hachee 

Vrijdag 4 dec: 

Verschillende stamppotten 
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Het gebruik van de hondenkar… 

 
Tegenwoordig, als je het over hondenkarren hebt, gaat het over  
de kar die áchter de fiets wordt gemonteerd. Ideaal voor 

bijvoorbeeld oudere, of kleine honden die geen lange afstanden vol 

kunnen houden. 

    
Hoe anders was dat voor een kleine honderd jaar terug. In die tijd 

had je (grote) honden juist vóór de kar. Tot in de jaren twintig van 

de vorige eeuw kwam de hondenkar vrij algemeen in het 
straatbeeld voor. De trekkracht van de hond bleek de mens goed 

van dienst te kunnen zijn. Uit schilderijen en allerlei andere 

bronnen is bekend dat er al rond 1675 hondenkarren in het straatbeeld van Nederland 

voorkwamen. Van andere landen zoals België, Duitsland, Frankrijk, Noorwegen en 
Zwitserland zijn gegevens bekend dat er in de periode 1800 tot ongeveer 1950 met 

hondenkarren werd gewerkt. 

 
Een hondenkarbegeleider of -eigenaar zorgde 

vrij goed voor zijn hond(en). Hij onderzocht 

zijn dieren regelmatig op verwondingen en 
lichamelijke gebreken. Ook onderhield hij de 

hondenkar door regelmatige smeerbeurten van 

de wielassen en draaipunten te geven. Bij 

controles van de hondenkar werden ook het 
houtwerk en het ijzerbeslag van de wagen niet 

vergeten. Kon hij de nodige reparaties niet zelf 

uitvoeren, dan werd de hondenkar naar de 
plaatselijke wagenmaker of smid gebracht.  

 
Allerlei lasten en vrachten werden zo per hondenkar vervoerd. Hondenkarren waren vooral 

populair bij: bakkers, landbouwers, eierhandelaars, expediteurs, fotografen (die meestal 
rondtrokken), groenteboeren, imkers, kaasventers, krantenbezorgers, kruideniers, kruiers, 

looiers, marskramers, melkventers, petroleumventers, poeliers, postbode(-bezorger), 

scharenslijpers, schoenlappers, slagers, straatvegers, 

visventers, verhuizers, en diverse andere vormen van 
verkopers met de hondenkar. Maar ook door de 

Nederlandse posterijen en het leger werden trekhonden 

ingezet. Officieel werd bij de PTT de hondenkar in 1912 
ingevoerd (foto), maar in 1850 werden al honden 

gebruikt voor het vervoer van allerlei vrachten. En eind 

19e/begin 20e eeuw werd de hond bij diverse 

onderdelen in het leger ingezet als koerier, bevoorrader 
en verkenner.  

 
Ook een opvallende verschijning in het straatbeeld van 

vroeger was de petroleumventer. Zij leverden bij de mensen de bekende bronolie en door 
de trekkracht van de hond te gebruiken werd het vele sjouwwerk dat zij moesten 

verrichten wat lichter. Vanaf de jaren dertig verdwijnt de hondenkar meer en meer uit het 

straatbeeld. De opkomst van elektriciteit deed de rest en zo verminderde de vraag naar 
petroleum of andere koopwaren en werden de bezorgafstanden steeds groter. Er waren 

andere vervoermiddelen in zwang gekomen.  

 
De trekhond werd vervangen door het paard en de hondenkar kon op stal. Bovendien    

was de regelgeving rond de inzet van trekhonden in de loop der jaren een stuk scherper 
geworden. Een hondenkarbezitter was afhankelijk van de hond en wagen.        
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Dit vervoermiddel zorgde er namelijk voor dat er bepaalde middelen voor het 

levensonderhoud van het gezin binnenkwam. Zo is het bekend dat er verschillende 

hondenrassen, maar ook bastaarden waren die hun werk met de hondenkar hebben 
verricht. We zullen hier enkele voorouders van de huidige bekende hondenrassen 

vermelden zoals Belgische Mastiff, Bouviers, Deense doggen, Duitse herders, Groenedalers, 

Hollandse herders, Mechelse herders, Pyreneese berghonden, Sennehonden en Siberische 
Husky’s. 

 

Hoe was dat in Nieuw-Balinge 

Niets anders dan in andere delen van ons land. Ook hier 
werd de hondenkar veel gebruikt, er was immers weinig 

of geen ander vervoer voor handen. De ‘karhond’ heette 

niet voor niets ‘het paard van de armen’. De melkpullen 
werden via kanalen en wijkjes afgehaald. De mensen 

moesten er zelf voor 

zorgen dat hun 
melkpullen bij het 

kanaal kwamen. De pul 

werd bij huis dan op de 

hondenkar gezet en naar 
het kanaal vervoerd alwaar ze weer werden verscheept 

naar de melkfabriek. En zo af en toe werd ie ook gebruikt 

voor vervoer van personen. Als iemand slecht ter been 
was en er toch even op uit wilde, dan werd ook daarvoor 

de sterke viervoeter voor de kar gespannen.  Ook voor 

bezoekjes aan de markt om boodschappen te doen, enz., 

werd de hond ingezet. Zoals je ook kunt zien op de foto 
hiernaast, kwamen alleen grote, sterke honden voor dit 

werk in aanmerking. Op deze foto poseren Jan en Trijntje Kroezen met hun trouwe 

viervoeter en karhond Bodan. Jan en Trijntje woonden aan de Mènakker. (Dat is de 
onverharde weg welke parallel loopt aan de westzijde van de Hoogeveenseweg tussen 

Martensplek en Noorderweg én nog steeds duidelijk zichtbaar is. Zelfs de dikke 

eikenbomen aan weerszijden van deze ‘zandweg’ staan er nog! De Hoogeveenseweg is eind 
jaren 60 voor een deel parallel langs de Mènakker aangelegd. Jan en Trijntje woonden aan 

het pad wat in de bocht naar de golfbaan loopt. De braamstruiken die destijds bij hun huis 

stonden zijn nog te zien). 

 
In 1910 kwamen er in Nederland met de Trekhondenwet regels en voorschriften voor het 

gebruik van een hondenkar. 

De wet maakte onderscheid tussen de houder en de begeleider van een hondenkar. De 
houder had een vergunning nodig en dat werd geregistreerd in het hondenkarregister. De 

hond, het tuig en de kar moesten jaarlijks worden gekeurd. 

Om zo’n vergunning te krijgen moest aan allerlei voorschriften worden voldaan. 
- Wat betreft de hondenkar: deze moest zijn uitgerust met een drinkbak en een ligplank. 

- Er waren voorschriften wat betreft het vervaardigen en de afmetingen van het  

  “hondentuig”. 

- De hond moest minimaal één jaar oud zijn en een minimale schofthoogte hebben van  
  60 cm (tot 1 sept. 1914 was dat minimaal 50 cm). 

- Er mochten maximaal drie honden voor de kar. 

 
Sinds 1963 is in Nederland het gebruik van een hond als trekkracht verboden. U mag een 

hond geen kar, slee, boot of een ander voorwerp laten trekken.  

Wilt u wel honden inzetten als trekkracht? Dan heeft u hiervoor meestal een ontheffing 
nodig. De wet verbiedt elke activiteit waarbij een hond wordt ingezet om op het land of in 

het water een kar, slee, boot of een ander voorwerp, dier of mens voort te trekken. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Trekhondenwet
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Beoefent u de sledehondensport met een of meer van de 

hieronder genoemde hondenrassen met stamboom? 

Alaskan malamute, eskimohond, Groenlandse hond, 
samojeed, Siberian husky?, dan geldt een vrijstelling en 

kunt u zonder ontheffing uw sport beoefenen. En wilt u 

een hond gebruiken als trekkracht bij een activiteit waar 
geen vrijstelling voor geldt, dan heeft u wel een 

ontheffing nodig. (Zie www.mijn.rvo.nl). Dit geldt 

bijvoorbeeld voor bikejoring (mountainbiken met een aangelijnde hond) en waterwerk 

(trekken van boten, voorwerpen en personen in het water). Of voor sledehondensport met 
een ander hondenras dan waarvoor een vrijstelling geldt.  

 

 

 

Recept: Romige appel muffins met een bite. 
 

Bereidingswijze 

1. Verwarm de hete lucht oven voor op 160 graden  
(gas 180).  

 

2. Was de appels, schil ze en snijd ze in kleine  
blokjes. Bedruppel de appelblokjes met het vers  

geperste citroensap. Dat is lekker fris en zo  

verkleurt je appel niet.  

 
3. Meng de bloem met de suiker, vanillesuiker en  

bakpoeder.  

 
4. Kluts het eitje en meng deze samen met de olie,  

yoghurt en de appelblokjes heel goed door de bloem.  

 
5. Vul de deegvormpjes en strijk ze mooi glad.  

 

6. Plaats de vormpjes in de voorverwarmde oven en bak een half uurtje tot ze mooi bruin 

zijn. (Tip: prik even met een satéprikkertje in de muffins, komt hij er schoon uit? Dan 
zijn ze gaar). 

 

7. Laat ze, nadat je ze uit de oven hebt gehaald, even staan zodat ze goed afkoelen. 
Bestrooi de muffins, vlak voordat je ze serveert, met poedersuiker. 

 

Ingrediënten - 4 personen 

 250 gr appels (Elstar) 

 250 ml biologische yoghurt 

 250 gr bloem 
 2 el vers geperst 

 Citroensap 

 1 ei 

 3 t bakpoeder 
 125 gr suiker 

 1 zakje vanillesuiker 

 80 ml olijfolie 

 Poedersuiker  
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Een vreemde bladzijde 

 

 
De hoek van de ronde tafel 
Het was een klaarlichte nacht. Op de hoek van een ronde tafel zat een blinde grijsaard van 

zeven jaar oud, bij het licht van een uitgedoofde kaars te lezen in een dichtgeslagen boek. 

 
Plotseling hoorde hij een geruisloos harde knal. Hij trok snel zijn schoenen aan en rende op 

zijn sokken de trap op naar beneden. Daar keek hij op zijn fiets hoe laat het was, sprong 

op zijn horloge en liep weg. Onderweg werd hij geschept door een hark. 
 

Hij viel voorover op zijn rug met zijn armen wijdbeens in een plas met zand en brak beide 

benen. Hij nam ze onder zijn arm en holde naar het ziekenhuis. 

In het ziekenhuis constateerde men een linker beenbreuk achter zijn rechter oorlelletje. 
 
Uiteindelijk overleed hij drie dagen na zijn dood en hij leefde nog lang en gelukkig. 

 

 
             Het is nooit grappig wanneer… 

❖ …een astronaut vindt dat er meer ruimte moet komen voor zijn gezin. 

❖ …een schoorsteenveger  roet in het eten gooit. 

❖ …een KNO-arts je bij de neus neemt. 

❖ …een treinmachinist het spoor bijster is. 

❖ …je met een steelpan de winkel uitloopt zonder te betalen 

❖ …een pyromaan een vlammend betoog houdt. 

❖ …je je buik vol hebt van een hongerloon. 

❖ …een houten been gemaakt is van kreupelhout. 

❖ …een energiebedrijf er warmpjes bij zit. 

❖ …het storm loopt in een windtunnel. 

❖ …een vegetariër de hond in de pot vindt. 

❖ …een elektricien niet tegen spanning kan. 

❖ …je toch moet betalen als er bij de kassa staat 'pinnen is gratis'.  

❖ …bij de brandweerman de telefoon roodgloeiend staat. 

❖ …de knoop door gehakt wordt tijdens het bungeejumpen. 
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Creatief met kastanjes 

 
De herfst is alweer een tijdje officieel begonnen en dat wil zeggen dat veel kinderen hun 
speelterrein weer van buiten naar binnen hebben verplaatst. Natuurlijk wil je nu niet dat ze 

weer de hele dag achter de computer verdwijnen. Liever ga je samen met je kinderen iets 

leuks doen. Wat dacht je bijvoorbeeld van een gezellige middag samen knutselen? Of nog 

specifieker; wat dacht je van een middag knutselen met kastanjes? Hartstikke leuk en 

helemaal in lijn met de wisseling van de seizoenen. 

Wist je dat je met een beetje creativiteit superleuke en originele beestjes kunt maken met 

kastanjes? Wij hebben verschillende projecten op een rijtje gezet die je samen met je 

kinderen, maar uiteraard ook samen met een stel vrienden of vriendinnen kunt maken. Een 

prima tijdsbesteding op een regenachtige dag. 

Een middag in het bos 

Om te kunnen knutselen met kastanjes heb je uiteraard kastanjes nodig. Deze zijn over 

het algemeen wel in de bossen te vinden. Ga dus lekker een frisse neus halen in het bos bij 

jou in de buurt en verzamel ondertussen een hele berg kastanjes. 

Wist je trouwens dat er zowel wilde kastanjes als tamme kastanjes bestaan? We zullen de 

verschillen kort bepreken en je ook uitleggen welke kastanjes je het beste kunt gebruiken 

tijdens het knutselen. 

Tamme kastanjes 

Een tamme kastanje is de vrucht van een tamme 

kastanjeboom, ofwel een Castanea sativa. In de 

meeste gevallen zitten er drie kastanjes bij elkaar in 
een bolster. Dit is eigenlijk een soort omhulsel met 

stekels aan de buitenkant. Op deze manier worden 

de kastanjes beschermd tegen vogels en eekhoorns, 
die al van de kastanjes proberen te snoepen 

voordat ze helemaal rijp zijn. 

 

Naast vogels en eekhoorns eten mensen ook graag tamme kastanjes. Twee 

veelvoorkomende manieren om tamme kastanjes te bereiden zijn koken en roosteren. In 
het buitenland zijn tamme kastanjes vaak terug te vinden in een puree of worden ze op 

straat verkocht. Heb jij ze al wel eens gegeten? 

Wilde kastanjes 

De wilde kastanje is de vrucht van een paardenkastanje, 

ofwel een Aesculus. In tegenstelling tot de tamme 

kastanje zitten de wilde kastanjes niet met drie noten bij 

elkaar in een bolster, maar worden de wilde kastanjes 
individueel beschermd door een omhulsel. Ook dit 

omhulsel bevat stekels, maar in een veel mindere mate 

dan bij de tamme kastanje het geval is. 
Vooral dieren gebruiken de wilde kastanje als voedingsbron. Mensen kunnen daarentegen 

beter niet van deze noten snoepen, want voor ons zijn ze hartstikke giftig. 

We verwerken de wilde kastanje echter wel in producten, zoals shampoo, wasmiddel en 

zelfs geneesmiddelen. Knutselen met kastanjes kan in principe met tamme kastanjes en 
met wilde kastanjes. Zolang je niet van plan bent om je kunstwerkjes op te eten, kun je ze 

allemaal verzamelen. 
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Knutselen met kastanjes: 8 leuke projecten 

Er zijn ontzettend veel leuke projecten die je met kastanjes kunt maken. Vaak heb je naast 

de kastanjes niet veel spullen nodig, maar uiteraard kun je het ook groots aanpakken en 
heel veel andere spullen gebruiken. Wij hebben 8 projecten om te knutselen met kastanjes 

op een rijtje gezet en gaan je precies vertellen hoe je deze ideeën zelf uit kunt voeren. 

1. Een uiltje knappen 

Wat vind je van deze schattige uiltjes? Zou je die niet graag zelf willen maken? Om deze 
uiltjes te maken, heb je niet alleen kastanjes nodig, maar zul je ook een aantal eikeldopjes 

uit het bos moeten meenemen. Daarnaast heb je vilt, een schaar, lijm en eventueel stiften 

nodig. 

Het maken van deze leuke uiltjes gaat als volgt: 

Stap 1 

Zorg dat de kastanjes kunnen blijven staan,  

zodat je uiltje ook kan blijven staan. Misschien 
heb je het geluk dat een paar van de kastanjes 

al een platte zijkant hebben, maar anders kun  

je een van de zijkanten wat rechter maken  

met behulp van een mesje of een beitel. 
 

Stap 2 

Bevestig vervolgens de dopjes van de eikels aan de kastanjes. Deze vormen de ogen van  
de uil. Je kunt dit het beste doen met sterke lijm. Druk de dopjes vervolgens nog even 

goed vast, zodat je zeker weet dat ze er niet afvallen. 

 
Stap 3 

Voeg nu een snavel, vleugels, de ogen en de pootjes toe door deze vormpjes uit lapjes vilt 

te knippen en ze vervolgens op de kastanjes te plakken. Je kunt dit uiteraard ook doen met 

karton, en de oogjes kun je ook met een viltstift tekenen. 

 

2. Zo sloom als een slak 

Wat vind je van deze prachtige slak? Wij vinden hem  

erg schattig en zouden hem dan ook absoluut gaan  

maken. Als je niet zo van slakken houdt, kun je  
hetzelfde principe natuurlijk ook toepassen bij het  

maken van een worm of een slang. 

Om deze slak te maken heb  je een aantal kastanjes  
nodig, pijpragers, satéprikkers en een kastanje of  

schelp. Daarnaast kun je ook leuke bewegende 

 oogjes kopen in een knutsel- of hobbywinkel,  
zodat je slak iets kan zien.  
 
 

3. Het spinnenweb 

De kans is groot dat dit het eerste project was waar je aan dacht.  
Knutselen met kastanjes bestaat namelijk vaak uit het maken van een  

spinnenweb. Eigenlijk is het principe heel makkelijk, waardoor het  

superleuk is om dit met jonge kinderen te doen. Voor een spinnenweb  

heb je één kastanje, een paar grote satéprikkers en één of meer  
bolletjes wol nodig. 
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Stap 1 

De eerste stap is om de satéprikkers in de kastanje te prikken. 

Dit kun je doen met behulp van een prikpen of een priem. 
Probeer ervoor te zorgen dat de afstand tussen de satéprikkers 

steeds ongeveer gelijk is. Als je dit knutselwerk met kinderen 

maakt, is het wel belangrijk dat je ze helpt bij deze stap, zodat 
ze zich niet in hun vingers prikken. We willen natuurlijk geen 

ongelukken. 

 

Stap 2 
Bind nu een touw aan één van de satéprikkers en weef het om 

de satéprikkers. Draai het touw telkens één keer om elke 

satéprikker, zodat het goed blijft zitten. Als je halverwege een 
nieuwe kleur wilt toevoegen, kun je dit touw eenvoudig aan het 

eerste touw vastknopen en vervolgens verdergaan met weven. 

 
Stap 3 

Als je spinnenweb af is, knoop je het uiteinde van het touw vast aan de laatste satéprikker.  

 

4.Geen kerstkrans, maar een herfstkrans 
Naast deze hele beestenbende hebben we ook een krans gevonden waarmee je aan de slag 

kunt. Door deze bijvoorbeeld aan de voor- of achterdeur te hangen krijgen bezoekers bij 

binnenkomst meteen een warm welkom. Natuurlijk kun je deze krans ook op tafel leggen. 
Je zou er zelfs een aantal mooie kaarsen in kunnen zetten, zodat er ook laat in de avond 

nog een prachtige sfeer neergezet kan worden met jouw kastanje creatie. 

Om deze krans te maken heb je kastanjes, mos, ijzerdraad, bolsters en lijm nodig. Ook heb 

je een krans nodig. Deze kun je vaak kopen in een knutsel- of hobbywinkel. De stappen 

zijn als volgt: 

Stap 1 

Bedek de krans met mos. Je kunt dit mos makkelijk 

vastmaken door er ijzerdraad omheen te wikkelen en 

dit aan de achterkant vast te maken. 

 

Stap 2 

Plak de kastanjes en de bolsters vast aan het mos. 
Probeer ze zo te ordenen dat het hele oppervlak van de 

krans bedekt wordt met de kastanjes en de bolsters. 

 
Stap 3 

Laat de krans drogen, zodat de kastanjes er niet meer afvallen. Als je de krans op wilt 

hangen, bijvoorbeeld aan de muur, kun je hier een spijkertje inslaan en de krans er 
vervolgens aanhangen. 

 

5. Een beer in het bos 

Tot slot hebben we gekozen voor deze prachtige beer.  
Hij past helemaal in het rijtje dieren thuis en je kunt hem  

heel eenvoudig zelf maken. Ook voor kinderen is dit  

project erg geschikt. Ze kunnen zelfs een hele berenfamilie 
maken als ze dat willen! Voor het maken van deze beer  

heb je niet veel nodig. Met twee kastanjes en wat fimoklei  

kun je al beginnen.  
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Activiteitenkalender 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
                             

                             

                            NOVEMBER 

 
4 november  Oud papier 

 

18 november        Ledenvergadering S.V. Nieuw-Balinge 
 

26 november        Jaarvergadering IJsvereniging 

 
28 november Bingo – Dorpshuis ‘De Heugte’ 

 

  

 
DECEMBER 

 

                            19 december        Bingo – Dorpshuis ‘De Heugte’ 
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Huisartsen 

 
Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur: 
• Huisartsenpraktijk Noordscheschut 
   Mevr. Dahler 
   Tel. (0528) 741012 
• Huisartsenpraktijk Ettenheim 

   Mevr. Damman 
   Tel. (0528) 745060 
• Huisartsenpraktijk Hollandscheveld 
  Dhr. Miellet/Dhr. Veenhouwer 
  Tel. (0528) 34 12 19 
• Huisartsenpraktijk Elim 
  Dhr. Mors/Dhr. Brugman 

  Tel. (0528) 35 12 12 
Op werkdagen van 's middags 17.00 uur tot de 
volgende ochtend 08.00 uur en in de 
weekenden, kunt u voor spoedgevallen bellen 
met de centrale huisartsenpost, Tel. 0900 112 0 
112. Website: www.chd.nl 
 

Openingstijden Gemeentehuis 

 
• Beilen, Raadhuisplein 1 

Maandag 8.30 - 16.30 uur 

Dinsdag 8.30 - 14.30 uur 

Woensdag 8.30 - 16.30 uur 

Donderdag 8.30 - 20.00 uur 

Vrijdag 8.30 - 16.30 uur 

• Smilde, Hoofdweg 24 
  Maandag van 8.30 tot 12.00. 
 
• Tel. (0593) 53 92 22   
• De gemeente is ook per WhatsApp 

bereikbaar: (06) 52 56 75 73. 
• Spoedeisende storingen buiten kantoortijden: 
(06) 55 87 39 09 

 
  E-mail: gemeente@middendrenthe.nl 
  Website: www.middendrenthe.nl 
 

Fysiotherapie 
 
Praktijk Fysio Ettenheim; Roel Schoemaker 
Dinsdag- en donderdagmiddag praktijk in 
Dorpshuis de Heugte. Alleen op afspraak. 
Tel. (0528) 34 35 18 of (06) 43 45 37 99 
E-mail: info@fysioettenheim.nl 

Weekenddiensten 

 
Voor het rooster van de weekenddiensten van 
tandarts, apotheker, dierenarts, Icare, Bureau 
Slachtofferhulp en de Stichting Welzijnswerk zie 
bladzijde 2 van de (huis-aan-huis) 
woensdageditie van de Hoogeveense Courant  

 
Preekrooster 2020 
Chr. Geref. Kerk te Nieuw-Balinge 

 
●Zondag 1 november 
9.30 uur Ds. H.H. Klomp 
14.30 uur Ds. H.H. Klomp 

●Woensdag 4 november  
14.30 uur Ds. C. Cornet (dankdag)  
19.30 uur Ds. C. Cornet 
●Zondag 8 november  
9.30 uur Ds. D. van der Zwaag  
14.30 uur Ds. D. van der Zwaag 
●Zondag 15 november  
9.30 uur Ds. C. Cornet 

14.30 uur Ds. C. Cornet 
●Zondag 22 november  
9.30 uur Ds. H.D. Rietveld 
14.30 uur Ds. H.D. Rietveld 
●Zondag 29 november  
9.30 uur Ds. C. Cornet (VHA) 
14.30 uur Ds. C. Cornet 
●Zondag 6 december  
9.30 uur Ds. C. Cornet (HA) 
14.30 uur Ds. C. Cornet 
●Zondag 13 december  
9.30 uur Ds. J. Bos 
14.30 uur Ds. J. Bos 
 

Wijzigingen voorbehouden. In de ochtend is er 
oppas voor de kleinsten in het jeugdgebouw ‘Het 
Anker’ 

Preekrooster 2020 
Ned. Hervormde Kerk Nieuw-Balinge 
 
●Zondag 1 november 
10:00 uur ds. H. Westerhout (Hasselt) 
15:00 uur ds. T. Beekman 
●Woensdag 4 november (Dankdag) 
14:00 uur dienst in Tiendeveen 
19:30 uur ds. T. Beekman 
●Zondag 8 november (VHA) 
10:00 uur ds. W.C. Zuijderduijn (Rijssen) 
15:00 uur ds. T. Beekman 
●Zondag 15 november (HA) 
10:00 uur ds. T. Beekman 

15:00 uur ds. T. Beekman 
●Zondag 22 november  
 (laatste zondag kerkelijk jaar) 
10:00 uur ds. T. Beekman 
15:00 uur ds. M. Noorderijk (Zetten-Andelst) 
●Zondag 29 november (1e advent) 
10:00 uur ds. J. Boer (Ermelo) 

15:00 uur ds. T. Beekman 
●Zondag 6 december (2e advent) 
10:00 uur ds. H.F. Klok (Nijkerk) 
15:00 uur ds. W.G. Hulsman (Genemuiden) 
●Zondag 13 december (3e advent) 
10:00 uur ds. T. Beekman 
15:00 uur ds. A.J. Post (’t Harde) 

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

mailto:info@fysioettenheim.nl
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Gym 55+ers in Dorpshuis de Heugte 
Dinsdag van 9.15 uur tot 10.00 uur, 
Loop gerust eens binnen! 

Buurtpreventie App 
Wilt u lid worden van de buurtpreventie 
WhatsApp groep? Neem contact op met  
Bennie Slomp: 06-53173643 

Ophaalschema containers  
4  nov    GROEN           25 nov   ORANJE 
9  nov    GRIJS              2 dec    GROEN 

11 nov   ORANJE           7 dec    GRIJS 
18 nov   GROEN            9 dec    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 laatste datum voor ophalen 
in 2020 is 4 nov. 
 

Vanaf 17.00 uur wordt het oud papier met een 
pers/kraakwagen opgehaald. Het verzoek om 
het papier gebundeld, in dozen of in de daarvoor 
bestemde container, aan de weg te zetten. De 
handvatten van de container naar de weg toe 
zetten. Voor de Breistroeken geldt; het papier 
langs de hoofdroute zetten!  

Ophalen grofvuil of container stuk? 
 
Gemeente Midden-Drenthe: (0593) 53 92 22 
 
Grofvuil brengen naar: Milieustraat Beilen, 

Eursing 2a: maandag gesloten, dinsdag en 
vrijdag geopend van 8.00-12.00 en 13.00-
15.00, woensdag en donderdag geopend van 
12.30 tot 15.00, zaterdag geopend van 8.00 tot 
12.00.  
www.middendrenthe.nl > Afvalwijzer 
 
 

Politie 
Bureau Hoogeveen, Griendtsveenweg 5,  
Postbus 107, 9400 AC Assen 
Geopend: ma t/m za 9.00 – 17.00 uur 
vrijdagavond tot 21.00 uur. 
 

Bureau Beilen, Ettenstraat 9 
Postbus 107, 9400 AC Assen 
Geopend: Woe en do 08:30 tot 16:00 uur 
Ma, di en vrij 08:30 tot 12:00 uur. 
Telefoonnummer: 0900 88 44 
Alarmnummer: 112 
Meld Misdaad Anoniem: 0800 70 00 
 
Voor aangifte via internet, contact met 
wijkagent etc.: www.politie.nl  
Wijkagent Bert Eefting ook te volgen via twitter: 
@BertEefting 
 

Belangrijke telefoonnummers 
Ziekenhuis Hoogeveen (0528) 28 62 22 
Diaconessenhuis Meppel (0522) 23 33 33 
Ziekenhuis Emmen  (0591) 69 19 11 
Ziekenhuis Assen  (0592) 32 55 55 
UMCG Groningen  (0503) 61 61 61 

Isala klinieken Zwolle (0384) 24 50 00  
Martini Ziekenhuis Gron. (0505) 24 52 45
  
 
Zorginstellingen: 
Derkshoes Westerbork (0593) 33 33 66 
Altingerhof Beilen  (0593) 53 53 00 
Weidesteyn Hoogeveen (0528) 28 61 11 
WZC Beatrix Holl.veld (0528) 34 82 48 
Jannes v/d Sleedenhuis Hgv (0528) 26 69 44 
De Westerkim Hoogeveen (0528) 26 40 38            
WZC Olden Kinholt Hgv (0528) 26 32 88 
 

Trombosedienst 
Iedere dinsdagmorgen in Dorpshuis de Heugte. 

 
Aanvang om 10.15 uur, tot de laatste cliënt 
geweest is. 
 

AED-kastjes 
Wanneer u een AED-kastje nodig heeft, belt u 

112. De meldkamer roept dan mensen uit Nieuw-
Balinge op die bevoegd zijn om de AED te 
bedienen.  

Uitvaartvereniging Nieuweroord e.o. 
• Uitvaartnummer: (06) 54 37 71 80  
   (24 uur per dag bereikbaar)  
   b.g.g. (0528) 34 38 37 
• Uitvaartverzorg(st)er:  
  mevr. E. Otten/ dhr. P. van Slochteren 
• Penningmeester/Ledenadministratie:  
   dhr. H. Mulderij, Molenweg 30, 7936 PB 
   Tiendeveen. Tel. (0528) 76 40 00 
• Voor vragen of doorgeven van wijzigingen: 

    info@uitvaartvereniging-nieuweroord.nl 
• Informatie over de vereniging: 
   www.uitvaartvereniging-nieuweroord.nl 

Yin Yang Yoga 
 
Woensdagavond 19.00- 20.00 uur 
In de voormalige peuterspeelzaal De Heugte 
 
Info en opgave: Cisca Lunenborg van Melzen 
06 216 36 165  
Mailen: bodyfit@live.nl 
www.yogasport-hoogeveen.nl 
 

http://www.uitvaartvereniging-nieuweroord.nl/
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IKC Meester Sieberingschool 
 
Haarweg 27 – Tel. (0528) 32 13 55   
e-mail: info.sieberingschool@kitsprimair.nl  
 
Schoolfonds mr. Sieberingschool 
Word ”Vrienden van IKC mr. Siebering”. 

Vanaf 1979 bestaat het schoolfonds al. De leden 
van Vrienden van IKC mr. Siebering zijn mensen 
die het IKC een warm hart toedragen en daarom 
jaarlijks een financiële bijdrage geven die ten 
goede komt aan de leerlingen (hierdoor kunnen er 
extra activiteiten/materialen worden geregeld en 
soms een presentje voor de kinderen). 
Rond oktober/november komt mevr. Zijnge-Hulshof 

bij u langs voor een vrijwillige bijdrage van 
minimaal €5,-. Nieuwe leden zijn van harte 
welkom, opgeven kan bij één van de 
bestuursleden. Mochten er nog vragen zijn, dan 
kunt u contact opnemen met één van onderstaande 
bestuursleden:  
Richard Blok (06 51 84 55 37) 
Hiske Wielink 
Jan-Peter Strijker 
Mariska Brookman (06 13 74 87 43) 
Wout Strijker (06 51 35 23 49) 
Albert Wielink (32 13 23) of 
José Post (32 13 54) 
  

Vertegenwoordiger van het schoolteam: 
Tel. (0528) 32 13 55 

Kindcentrum Siebering (0-12 jaar) 

 
Voor opvang van uw kinderen en/of ter 
voorbereiding op de basisschool. 
 
*Peutergroep, maandag-, woensdag- en 
vrijdagmorgen, 8:30-11:30 van 2 tot 4 jaar.  

*Thematisch aanbod middels Uk en Puk ter 
voorbereiding op de basisschool. Ook 
worden er gezamenlijke activiteiten met de 
school gedaan.  
 
*Kinderopvang, 5 dagen per week van 
06:30 uur tot 18:30 uur. 

*BSO (buitenschoolse opvang) voor school 
aan en/of na 14:00 uur en vakantieopvang, 
voor opvang alleen in de vakanties. 
Op de BSO en de kinderopvang kunnen 
kinderen vrijspelen, maar werken wij ook 
met programma’s. Zo is er voor de BSO het 
lifestyle programma met leuke activiteiten.  
 

Er zijn verschillende opvangmogelijkheden, 
kijk daarom voor meer informatie op 
www.kitsprimair.nl of kom eens gezellig 
langs voor informatie en om een kijkje te 
nemen op de groepen. 
E-mail: kc.siebring@kitsprimair.nl  
Tel.nr: (0528) 820996 

S.V. Nieuw-Balinge 
 
Op www.svnieuw-balinge.nl vindt u informatie over 
de vereniging, alle jeugd- en seniorenteams, 
wedstrijdinformatie, foto’s en andere activiteiten 
binnen onze vereniging. Ook kunt u hier lezen hoe 

u lid kunt worden of contact met ons kunt 
opnemen. Telefoonnummer kantine: 0528 321241. 
 

Jeugd- en tienersoos 
 
* Vrijdag; Jeugdsoos, vanaf 16 jaar en 
ouder. Vanaf 21.00 tot 24.00 
* Zaterdag; Tienersoos, vanaf basisschool 
tot 16 jaar. Vanaf 20.00 tot 23.00 

Er wordt géén alcohol geschonken! 
Voor het toevoegen in de app van 
openingstijden kan je Aline Koekoek een 
appje sturen. 06-83273270 
 

S.V. Nieuw-Balinge 
 

De voetbalvereniging van Nieuw-Balinge heeft een 
gezamenlijke jeugdafdeling met Witteveen: WNBC 
’09. Er zijn 8 jeugdteams. Tevens zijn er 2 
herenteams en 2 damesteams. 
 
Voor meer info kunt u zich wenden tot het bestuur: 
 

Voorzitter: Menno van der Zwaag (06 22154446) 
Secretariaat: Winfred Sallomons (06 22331414) 
Penningmeester: Harry Huring (06 52390333) 
 
Bestuursleden: 
Miranda Schutte (06 30747619) 
Dirk Tump (06 52662877) 
Richard Kats (06 52715544) 

 
Website: www.svnieuw-balinge.nl 

Openingstijden dorpshuis de Heugte 
 

Maandag   09.00 – 12.00 uur 
Dinsdag   09.00 – 12.00 uur 
Woensdag   09.00 – 12.00 uur 
Vrijdag   16.30 – 20.00 uur 
Keuken   16.30 – 19.00 uur 
Zaterdag   22.30 – 01.30 uur 
Keuken Bingo  20.30 – 23.30 uur 

Zondag   17.00 – 21.00 uur 
Keuken   17.00 – 19.30 uur 
 
Snacks kunnen op vrijdag en zondag ook 
telefonisch besteld worden: (0528) 32 13 00. 
 
Verder is het dorpshuis op alle dagen geopend 
op afspraak, voor diverse activiteiten. 
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GJVV 
Bestuur: 
Voorz. Evelien Sok  Tel. (0528) 32 14 82 
Penn. Fia Jager  Tel. (0528) 32 12 24              
Secr. Delia Slomp  Tel. (0528) 32 10 11  
Lid Heidi Koekoek Tel. (0528) 32 10 24 
Lid      Mariska Schonewille   

 
DINSDAG; Volleybal 
Jeugdvolleybal                    18.00 – 19.30 
Herenvolleybal (16+)          20.30 – 21.30 
WOENSDAG; Volleybal 
Dames Recreanten 3           19.00 – 20.00 
Dames Recreanten 1  20.00 – 21.00  
DONDERDAG; Volleybal 

Dames Recreanten 2  19.30 – 20.30  
DINSDAG: gymnastiek  
1e groep, vanaf 4 jaar 17.15 – 18.00  
2e groep   18.00 – 18.45 
3e groep                            18.45 – 19.30 
 
De kosten zijn: tot 18 jaar € 30,- per half jaar en 
vanaf 18 jaar € 40,- per half jaar. Nieuwe leden 
kunnen we altijd gebruiken. Dus: KOM EENS 
LANGS ALS JE DURFT! 

Welzijnswerk Midden-Drenthe 
Welzijnswerk is er voor alle inwoners van de 
gemeente Midden-Drenthe. U kunt met al 
uw vragen op het gebied van wonen, welzijn 
en zorg bij ons terecht. Maar ook met 
vragen over bijvoorbeeld mantelzorg, 
vrijwilligerswerk en leefbaarheid.  

Vanaf 1 januari 2018 kunt u ook bij ons 
terecht voor maatschappelijk werk 
(voorheen SPINN). 
-U kunt ons bellen van maandag tot en met 
donderdag van 08.30 – 13.30 uur en op 
vrijdag van 08.30 – 12.00 uur op 
telefoonnummer 088 16 51 200.  

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

Kapsalon Priscilla 
Tel. (0528) 32 16 44 
Dinsdag geopend van 8.50 – 18.00. 
Donderdag en vrijdag geopend van 8.30 tot 18.00. 

Tussen 12.00 en 13.00 gesloten.  
Zaterdag geopend van 8.00 tot 13.00.  
 
Elke 1e dinsdag van de maand knippen zonder 
afspraak tussen 18.00 en 19.30! 
 

Plaatselijk Belang ‘de Vooruitgang’ 
Het bestuur vergadert maandelijks en 1 keer 
per jaar wordt een ledenvergadering 
gehouden, waarin verslag wordt gedaan van 

de activiteiten van het afgelopen jaar. 
Vindt u dat het belang van uw dorp, ook uw 
belang is, word dan lid. De contributie 
bedraagt slechts €7,- per jaar. U kunt zich 
opgeven bij het bestuur via volgend tel. 

nummer 0528-321053. 
 

Strijker en Strijker  
Technische groothandel en verhuurbedrijf.   
Tel. (06) 54 36 30 15 
 
Openingstijden winkel: 
Maandag   09.00 tot 18.00 uur 
Dinsdag t/m donderdag 08.00 tot 18.00 uur 
Vrijdag                              08.00 tot 17.30 uur 

Zaterdag   08.00 tot 12.00 uur 

Studio Tyara  
Praktijk voor therapie, massage en 
schoonheidsverzorging. 
Netty Jager. Tel. (0528) 32 17 17 
 
Maandag: overdag en ‘s avonds 
Dinsdag: overdag en ‘s avonds 
Woensdag: overdag 

Donderdag: overdag 
Vrijdag: overdag 
Behandeling op afspraak.  

Volkstuinvereniging Nieuw-Balinge 
Tuinhuur: €10,- per jaar voor 100m2 beste grond.  
 
Info bij de secretaris: Gert Jan Prins. Tel.: 321174.  
 
Nieuwe leden zijn altijd welkom! 
 

Anne Hekker; IJzer en metalen 
IJzer en metalen, Anne Hekker komt het 
halen! Het kan ook gebracht worden. 
Melkbussen, accu’s, fietsen, kabel, 
aanhangwagens enz. 
Haarweg 91, Nieuw-Balinge.  
Tel. (0528) 32 13 84 

Duofiets reserveren 
De fiets staat bij de familie Sok aan de Verlengde 
Middenraai nummer 34. 
U kunt hem telefonisch reserveren tussen 18:00 en 

20:00 uur op telefoonnummer: 0528-321221. 
 

 
 
Ziet u info die niet juist is of mist u iets? 
Laat het de redactie weten! 
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