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Belangrijke punten voor het inzenden van kopij:
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Kopij digitaal aanleveren in een Word-bestand.
Kopij en advertenties altijd
aanleveren vóór de 28e dag van de maand.
Het plaatsen van kopij is geheel voor de
verantwoordelijkheid van de inzender.
Indien nodig, zullen kleine (tekstuele)
aanpassingen zonder overleg gedaan worden.
Kopij wordt aangepast naar de huisstijl.
Wanneer er ingrijpend dient aangepast te
worden, doen we dit in overleg met de inzender.
Anoniem plaatsen van kopij is mogelijk, mits de
naam van de inzender bij de redactie bekend is.
Aangeleverde kopij kan worden geweigerd voor
plaatsing, dit ter beoordeling van de redactie.
Plaatsing van kopij wordt geweigerd indien deze
is gericht tegen personen of groeperingen met
het oogmerk van negatieve publiciteit.
Het plaatsen van kopij is gratis voor inwoners
van Nieuw-Balinge (particulieren).
Plaatsen van een incidentele kleine advertentie is
gratis voor inwoners van Nieuw-Balinge
(particulier).
Voor zakelijke advertenties bestaan vaste
tarieven.
Voor kopij, afkomstig van buiten Nieuw-Balinge,
worden kosten in rekening gebracht als er sprake
is van commerciële doeleinden.
Dit ter beoordeling van de redactie.
Kontakt verschijnt maandelijks, met uitzondering
van de maand augustus.
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In deze editie van Kontakt leest u
onder andere:

Dat vrijwilligers de plaggenhut in ere
hebben hersteld.
Plaatselijk belang zoekt leuke foto’s.
Nieuws vanuit IKC Mr. Siebering.
Nieuw-Balinge heeft een nieuwe
website en facebookpagina!
Weer een lekker recept.
Bi’j Oons verkoopt lekkere hapjes.
De laatste column van Alexandra.

En… nog veel meer.
Veel leesplezier!

1

Raadselspel
De opdracht van december was los de woordzoeker op:
De oplossing is:
VROLIJK KERSTFEEST

Deze maand werd 10 keer het goede
antwoord ingestuurd. Zelfs door
iemand die bij opa en oma in NieuwBalinge op visite was! Leuk dat niet
dorpsgenoten ook het Kontakt lezen.
De winnaar van deze maand is:
Henry Kreeft.
Van harte gefeliciteerd Henry, de
prijs komt snel jouw kant op!

Het raadsel van de maand januari is een rekenraadsel:
Je mag 3x hetzelfde cijfer gebruiken in een eenvoudige optelling waarvan de som twaalf is.
Je mag het cijfer 4 niet gebruiken.
Welke cijfer kun je dan wel gebruiken om dit rekenraadsel op te lossen?

??
??

???

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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Plaggenhut in ere hersteld
Hoe leefden de eerste
turfstekers en arbeiders in
deze omgeving?
Om dat te visualiseren heeft
Natuurmonumenten destijds,
samen met de bewoners van
Nieuw-Balinge, een
plaggenhut gebouwd. Maar de
hut was inmiddels in slechte
staat.
Er zaten gaten in het dak.
Daarom is met vereende
krachten de plaggenhut
hersteld. En leuke
bijkomstigheid: de restauratie
werd gekoppeld aan een
cursus heideplaggen.

Handen in elkaar
Onder deskundige instructie en leiding zijn vrijwilligers van Natuurmonumenten aan de slag
gegaan. Een groep plaggenstekers stak nieuwe zoden en heideplaggen.
De groep plaggenleggers bevestigde ze, op de juiste manier, op de hut.
Tijdens het werk is er vermoedelijk veel respect ontstaan voor de turfstekers en arbeiders
die onder erbarmelijke omstandigheden en met weinig materiaal voorhanden toch een
onderkomen konden bouwen.
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Cursus heideplaggen met de hand
Omdat heideplaggen niet alleen speelt in het Mantingerveld maar ook elders in de
beheereenheid werd er een speciale cursus voor de vrijwilligers van Zuid-Drenthe gestart:
heideplaggen met de hand. Zo heeft het herstellen van de plaggenhut nog een extra
leermoment opgeleverd: heideplaggen heeft nu geen geheimen meer voor onze
vrijwilligers. En de plaggenhut: die kan weer jaren mee.
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Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de Brede Kijk op het Oude
Diep

Meld je aan voor de digitale nieuwsbrief
Binnen het Oude Diep werkt Prolander samen met gebiedspartners, inwoners en lokale
ondernemers aan het ontwikkelen van nieuwe natuur, het verbeteren van de
waterhuishouding en het creëren van recreatiemogelijkheden.
Dit doen we gebiedsgericht. Per deelgebied organiseren we verschillende activiteiten om
uw voorkeuren te peilen en in gesprek te gaan. Met uw inbreng kunnen wij betere plannen
maken en zorgvuldiger besluiten nemen. Wilt u graag meedenken over de inrichting van de
verschillende deelgebieden? Of op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Meld u dan
aan voor onze digitale nieuwsbrief!
U kunt zich aanmelden via het inschrijfformulier op onze website
www.provincie.drenthe.nl/oudediep

__________________________________________________________________
KOM IN BEWEGING: BODY & MIND & SMALL BALL PILATES

Body & Mind zegt het eigenlijk al. We leggen de focus op lichaam en geest, waarbij de een
niet onder doet voor de ander. We creëren een balans tussen lichaam en geest.
De een sport om af te vallen, de ander om meer kracht te krijgen of om conditie op te
bouwen. Je kunt natuurlijk ook sporten om gewoon lekker te bewegen. Sporten heeft
namelijk veel voordelen voor je gezondheid. Zowel voor je fysieke gezondheid als voor je
mentale gezondheid.
Het toevoegen van de kleine bal in deze Pilates workout heeft meerdere voordelen. Het
voegt een speels element aan de training toe, maakt de training uitdagender en daardoor
(nog) effectiever. De bal wordt gebruikt als hulpmiddel om de bewegingen bewuster uit te
voeren.
Body en Mind met Pilates Small Ball zorgt voor soepelheid, spierkracht een betere houding,
en plezier.
Body en mind, Small Ball pilates is een leuke mix van sport, spierkracht balans en zoveel
meer.
Durf jij de uitdaging aan?
Je bent van harte welkom:
Dinsdag 2 februari: 9.15- 10.15 uur
Locatie en kosten krijg je van mij bij info/ opgave
Bel voor info: 06 216 36 165- of mail: bodyfit@live.nl
www.yogasport-hoogeveen.nl
Cisca Lunenborg van Melzen (kinder-)Yoga docent – Sportinstructeur - Mindfit trainer
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7

Nieuws vanuit IKC Mr. Siebering

Waarschijnlijk hebben jullie ons wel
gezien, menig dorpsbewoner stond
voor het raam te zwaaien. En
anders het al in de krant van
Midden-Drenthe gelezen of op
facebook voorbij zien komen, maar
het was dan ook zo’n leuke actie!
Met het hele IKC-team zijn wij op
de laatste dag voor de
kerstvakantie met de kerstman door
het dorp getrokken. Met versierde
trekker, een kerstelfje en vrolijke
kerstmuziek gingen wij bij alle
kinderen langs de deur.
Het was erg gezellig en kinderen waren enthousiast, ouders en dorpsbewoners ook
We hebben alle kinderen een kerstgroet en wat lekkers gebracht.
Ook kregen de leerlingen de schoolspullen voor het thuiswerken. Dat is helaas weer nodig
door de lockdown. Na de vakantie wordt er online
lesgegeven en thuis gewerkt.
Voor de peuters is het helaas langer vakantie en de
opvang is alleen open voor noodopvang voor ouders
met een vitaal beroep.
Ook in deze lockdown kerstvakantie was er weer
opvang in Westerbork voor de kinderen van de
Siebering.

Na de kersvakantie is er noodopvang op de siebring.
We gaan er ondanks de maatregelen een paar mooie
weken van maken. Via zoom, beeldbellen en met de
kleine groepjes in de opvang.
Namens het hele IKC team een goed en gezond 2021!

8

Dorpsblad Kontakt 2021

Dorpsblad Kontakt 2021

9

10

Dorpsblad Kontakt 2021

15 Drentse clubs ontvangen certificaat
gezondere kantine Team: Fit
Juist in het zware corona jaar voor verenigingen, gingen
kantinevrijwilligers aan de slag. 2020 was voor veel
verenigingen een zwaar jaar, een groot deel van het jaar
waren sportclubs en -kantines dicht en we moesten zo
veel mogelijk thuisblijven. Veel clubs zijn in de financiële
problemen geraakt door onder andere het wegvallen van
kantine inkomsten. Wel zijn er dit jaar ook lokale
sportakkoorden gesloten, waar de gezonde (sport)omgeving is opgenomen in de akkoorden
van alle 12 Drentse gemeenten. Veel lokale clubs hebben getekend als partner in het
sportakkoord en willen meewerken aan een gezonde sportomgeving. In dit kader hebben
veel clubs een Team: Fit certificaat voor een gezondere kantine behaald, maar heeft de
uitreiking hiervan door corona (vaak) niet kunnen plaatsvinden.
Vrijwilligers van de sportclubs zijn creatief omgegaan met de coronamaatregelen zodat veel
activiteiten doorgang konden vinden. Op deze manier konden jeugdtrainingen en
onderlinge wedstrijdjes worden georganiseerd. Ook de kantinevrijwilligers waren erg
creatief. In de eerste lockdown zijn de kantinevoorraden weggegeven aan de voedselbank,
producten via de clubsite verkocht, teruggestuurd naar de leverancier of weggegeven aan
leden. Tijdens de periode dat de kantines even open mochten, hadden de clubs de kantines
coronaproof ingericht en toen de kantines weer dicht moesten, zijn er mooie uitgifte punten
ingericht om (buiten) toch omzet te kunnen genereren. Naast de corona gerelateerde
uitgevoerde zaken, zijn ook veel vrijwilligers aan de slag gegaan met het gezonder maken
van de sportomgeving op hun club. Ze hebben zich ingezet op de thema’s rookvrij, alcohol
en voeding samen met Team: Fit, een onderdeel van JOGG (jongeren op gezond gewicht).
Begin 2020 waren er al 3 clubs met een Team: Fit certificaat voor hun gezondere kantine.
Jaarlijks wordt de zogeheten Kantinescan opnieuw uitgevoerd, om te zien of de club nog
aan de Richtlijnen van het Voedingscentrum voldoet. Daarnaast waren er al veel clubs aan
de slag met het gezonder maken van hun kantine, op weg naar een certificaat.
In maart gooide corona roet in het eten, waar de kantines sloten en het voor clubs haast
onmogelijk werd gemaakt om nog een Team: Fit certificaat te kunnen behalen. Toch waren
er veel kantinevrijwilligers die juist nu de tijd en ruimte hadden om hiermee aan de slag te
gaan. En door corona werd gezondheid misschien wel belangrijker dan ooit. Er zijn zelfs 13
nieuwe clubs met een Team: Fit certificaat bijgekomen! Normaliter wordt dit moment
groots gevierd, door de overhandiging van het certificaat door de wethouder, in het bijzijn
van de buurtsportcoach, JOGG-regisseur, bestuur, leden en Team: Fit coach. Zoals te
begrijpen kunnen op dit moment geen uitreikingen worden gevierd. Sportclub Drenthe is
trots dat we partner mogen zijn in Team: Fit en we zijn trots dat juist in dit bijzondere jaar
de Drentse sportclubs uitdragen hoe belangrijk een gezonde sportomgeving is. Op
sportclubdrenthe.nl leest u welke clubs het betreft:
https://sportclubdrenthe.nl/nieuws/ruim-13-drentse-clubs-juist-in-corona-tijd-eengezondere-kantine.
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Recept: Bananenbrood, gezond en lekker.
Maak zelf een gezond en lekker
bananenbrood met dit makkelijk
basisrecept met maar 7
ingrediënten!
Natuurlijk gezoet door banaan en
een snufje kaneel.
60 minuten
Invriezen is mogelijk.
Ingrediënten
4 rijpe bananen
3 eieren
160 gr speltbloem
80 gr amandelmeel
snuf kaneel
½ zakje bakpoeder
3 dadels (verse)
Benodigdheden:
Keukenmachine
Cakevorm ca. 25 x 11 cm

Bereiding: Verwarm de oven op 180 graden. Leg de dadels 5 minuten in warm water zodat
ze wat zachter worden, verwijder de pit en snijd in stukjes. Doe 3 bananen met de eieren,
kaneel en dadels in een keukenmachine en mix tot een glad beslag. Doe dit in een kom en
spatel de speltbloem en bakpoeder erdoor. Giet het beslag in een cakevorm en leg een
gehalveerde banaan er bovenop.

Bak het bananenbrood ongeveer 50 minuten in de oven. Controleer daarna met een prikker of
het gezonde bananenbrood gaar is. Bewaar het bananenbrood afgedekt met folie of vries het in
plakjes in. Zo heb je altijd een gezond tussendoortje bij de hand.
Tip: je kunt ook rozijnen, noten en/of fruit toevoegen aan het beslag

12

Dorpsblad Kontakt 2021

Dorpsblad Kontakt 2021

13

14

Dorpsblad Kontakt 2021

Oude Drentse woorden, uitspraken en begrippen. Wie kent ze (nog)????
Veel ouderen van hier kennen deze woorden en
uitspraken vast en zeker. Maar de generaties
daaronder, kennen die deze woorden en/of
uitdrukkingen ook?
(Overhoor elkaar; wie kent de meeste woorden?
Zo wordt het een leuk en grappig woordspelletje,
tussen bv. (klein)kinderen en hun (groot)ouders).
Vernemstig
Barft
Schaorties
Foggel’n
Wegkroepertie
Balg (gehad)
Koelegie stuiter’n
Kujje
Gloep’ns
Bezik hold’n
Plenter
Domp’n
Targ’n
Groeve
Roezel’n
Snarre
Kniezebieter
Schroetebuul
Dwarsbongel
Strikzied
Proellippe
Piejpdeuze
Stölpe
Smoez’n
Steellappe
Sloks
Tjaanter’n
Achter de poeste
Ziepeschaore
Zoerproeme
Pappedak
’t huusie
Kniez’n
Kribb’n
Seins
Pokkel
Buuse
Luibuis
Krange
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bijdehand (het is een vernemstig kiend)
blootvoets (hi’j löp barft)
scherven
lopen (dat kiend begunt al aordig te foggel’n).
verstoppertje
lichaam (hi’j hef op de balg had; heeft een pak slaag)
knikkerspel met kuiltje in de grond
bonk, grote knikker.
erg (gloep’ns mooi, gloep’ns veule)
apart houden
groot, log (wat een plenter van een kerel!)
huilen, snikken
tergen (plagen / pesten)
begrafenis
schatten, gokken
fel, pittig kind
zuinig persoon
opschepperig persoon
dwarsliggend persoon
op zij, op z’n kant (hi’j lig op strikzied)
pruilend persoon
iemand die gauw klaagt
deksel van een pan
achter de rug om kletsen
dief
traag / langzaam (die is altied zo sloks)
doorzeuren en zaniken
na inspanning zwaar hijgen (die is achter de poeste!)
klagend, slap en sullig iemand
altijd somber persoon
asfalt en gaas (over de daksporen onder de pannen)
houten wc / tonnetje (die mut eem naor ’t huusie)
stiekem lachen
onenigheid, (die beide bint altied an’t kribb’n)
soms
lichaam
broek-,jaszak
lui iemand
binnenste buiten (kleding)/ maar ook dwars gedrag
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Achtereers
Sliejf
Rittel / tjak
Vernuver’n
Tolter’n
Veraldereerd
Foeter’n
Reer’n
Gaogel
Gloeperd
Hemmel’n
Gleenster’n
Fleenster
Dommiet
Schildtie
Kladde
Karrebies
Boezeroen
Beune
Goezerd / goezebroek
Slof
Snok
Prugel
Gluunig
Plump’n
Kefort
Eernsachtig
Knieperd
Krap-an
Eek
Longer’n / gunter’n
Siepel
Stoete
Nagelgroes
Drieteldoek
Nikstarte
Keugies
Motte
Bolle
Mieghummel
Brummels
Eemerties
Bleibers
Heidebei’n
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achterstevoren
soep- of juslepel
weg zijn of aan de haal gaan (op de rittel of op tjak zijn)
vermaken (zi’j hebt heur best vernuverd vandage)
schommelen(dat kiend mag graag tolter’n/ zit op de tolter)
verbouwereerd
mopperen
schreien / huilen
gehemelte
achterbaks iemand
schoonmaken / opruimen
glinsteren
schilver
straks / zo meteen
schilderijtje of foto aan de wand
papieren zak
stoffen tas
overhemd
vloer
druktemaker / wild persoon
zacht vochtig / oudbakken koekjes (de koekies bint slof)
hik
klein kindje (wat een prugel is dat)
gloeiend (die kachel is gluunig hiete!)
klotsen van water
enveloppe (komt van het Franse woord Couvert)
ernstig / serieus
zuinig iemand
bijna, nét niet (’t is krap-an genog: het is net niet genoeg)
azijn (Eek komt van het oude woord Edik)
verlangen / begeren / schooit (die hond longert / guntert)
ui
brood
kruidnagelpoeder
bang persoon
windhoos
biggetjes
zeug / moedervarken
stier
mier
bramen
frambozen
bosbessen
bessen van de kraaiheide
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Keldermotte
Knieptange
Blaor’nbieter
Schrowakster
Gieteling
Bouwmannegie
Sprao
Gele gauwe
Balk’nhaze
Ap sap siep

pissebed
oorwurm
libelle
vlaamse gaai
merel
kwikstaartje
spreeuw
geelgors
kat
lijsterbes

___________________________________________________________
Nieuws van de ijsvereniging:
Het bestuur van de ijsvereniging Nieuw-Balinge, wenst al haar leden een goed en gezond
2021 toe.
Contributie:
De contributie voor het komende seizoen zal weer worden geïnd, het tijdstip voor het
afschrijven van de contributie van uw rekening zal half januari zijn. Deze actie zal ook
vermeld worden op de website.
In de vorige jaarvergadering is besloten om de contributie voor 2021 te verhogen naar
€10,- voor een enkel lid een € 20,- voor een gezinslidmaatschap.
Met vriendelijke groet,
i.o. Roelof Bisschop
tel. 0650746052
E-mail: roelof.bisschop@ziggo.nl

Wij wensen iedereen een mooi, gezond
en normaal 2021 toe!
Dat wij komend jaar weer verslagen en
foto’s kunnen plaatsen van leuke,
gezellige en vooral sociale
evenementen.
Evelien, Chantal, Lisanne,
Linda en Karin.
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Nieuws van Bi’j Oons
Dag allemaal,
We hoeven natuurlijk niet te vertellen dat
het stil is. Het went nog steeds niet! Toch
geeft het ons wel tijd om bepaalde klusjes
aan te pakken zodat we fris het nieuwe
seizoen in kunnen.
Daarnaast willen we jullie er nog eens op
attenderen dat we, ondanks dat we
gesloten zijn, allerlei lekkere producten
kunnen aanbieden. Zie hieronder een greep
uit ons assortiment:

Vrijdag 15 jan:
Bruine bonensoep en snert

Kruidcake
€ 2,50 p/s
Boerencake
€ 3,50 p/s
Appeltaart
€ 6,00 p/s
Kwarktaart
€ 7,50 p/s
(smaak naar keuze)
Monchoutaart
€ 10,00 p/s
Grote soezen
€ 1,00 p/s
Kleine soezen, 10 stuks
€ 5,00
Ook op maat gemaakte hapjesschalen zijn
geen enkel probleem! Bel op tel: 0625390885 om alle mogelijkheden te
bespreken. Verder is de keuken elke dag
geopend om de lekkerste patat en snack op
bestelling af te halen.

Vrijdag 5 feb:
Boerenkool en hutspot

Dan rest ons rechts nog het menu voor de
vrijdagavond! Reserveer uiterlijk de donderdag ervoor via tel: 06-25390885 een
maaltijd, dan staat deze vrijdag om 18:00 uur voor je klaar. Bezorgen is ook geen
enkel probleem!
Voor Hapjesschalen…
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IJs…

En lekkernijen…
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Column TIJD VAN BEZINNING
Het was op 29 september van het afgelopen jaar, dat een ons onbekende, doch
vriendelijke heer bij ons voor de deur stond met een pakje. Dat tot onze verbazing en
vreugde diezelfde ochtend aan hem was meegegeven door mijn jongste dochter, toen hij
uit Bergen vertrok om naar huis terug te gaan. Zij had hem, toen bleek dat hij hier in de
buurt woonde, gevraagd: -wilt u misschien dit pakje aan mijn moeder geven? Dat was een
hele verrassing. Eén van de mooie dingen in dit verwarrende jaar.
Een prachtig boek, dat wij later samen met tranen in de
ogen zaten te bekijken: ‘De jongen, de mol, de vos en het
paard’.) * Arthur Japin, die het uit het Engels vertaalde,
schreef al: “Zo’n lief en troostend boek”.
Ik was toen al ruim een jaar ziek, en dat is ook de reden
dat ik, na 7 jaar verhaaltjes, gedichten, stukjes en later,
columns in Kontakt te hebben geschreven, de laatste
maanden niets meer van me heb laten horen.
Uitgezaaide borstkanker. Ja, daar denk je niet aan als je
in het mooie Drenthe komt wonen. Wie schetst echter
onze schrik en verdriet toen deze zelfde dochter kort na
haar lieve gave ook ziek bleek te zijn, van hetzelfde, maar
dan aan de dikke darm. Radeloos was ik. Inmiddels
bestraald en geopereerd, gaat het aardig met haar. De
uitslag van het weefselonderzoek na de operatie ziet er,
hoewel niet loepzuiver, ook hebbelijk uit.
Over verwardheid schreef ik. Dat heeft het afgelopen jaar
ons allemaal gebracht, maar onze verwarring steeg ten
top toen mijn middelste dochter 6 weken geleden belde en
zei: -mama, ik heb het ook. Leukemie. Ze heeft nu twee chemokuren gehad en het gaat
redelijk met haar. “Dit is een tijd van bezinning” schreef ze uit het verre Ameide.
Ik heb met plezier sinds 2013 dingen voor Kontakt geschreven, maar ik ben
langzamerhand te moe om nog iets samenhangends op papier te krijgen. Dus dit is mijn
laatste stukje. Ik dank de redactie voor de attente en precieze manier waarop zij altijd mijn
schrijfsels verzorgd heeft. Het is knap dat ze kans heeft gezien elke maand weer een
nummer van Kontakt te laten verschijnen, uit naam van zo’n klein dorp als het onze.
Lees vooral het boek! Het is prachtig, schitterend geschreven en geeft troost.
Rest mij jullie een goed Nieuw Jaar te wensen, waarin je ondanks Corona de mooie dingen
kunt zien die er óók zijn.
Ik hecht eraan jullie te laten weten dat het goed gaat met mijn man Dick, en zijn kinderen,
net als met mijn oudste dochter.
Met mijn hartelijk groeten,
Alexandra van’ t Veer
* De jongen, de mol, de vos en het paard. Door Charlie Mackesy. Verschenen bij Kok
Boekencentrum Uitgevers te Utrecht. (Bol.com).
Note:
Ook middels deze weg willen wij Alexandra bedanken voor het jarenlang maandelijks
sturen van haar column. Wij wensen haar en haar familie veel sterkte toe en alle goeds
voor het nieuwe jaar!
De dames van de redactie.
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Nieuwe website en Facebook van Nieuw-Balinge!
Beste lezers,
Waarschijnlijk hebben jullie er allemaal weleens gebruik van gemaakt, de Nieuw-Balinge
website! Ieder heeft op zijn eigen manier wel een klik met deze website. Je zoekt
bijvoorbeeld informatie over de vereniging waar je bij zit, informatie over bedrijven en
recreatie die het dorp biedt of je wilt graag eens foto’s van vroeger terugkijken en soms
zelfs delen. Vanaf nu heeft het dorp een nieuwe website, namelijk:
www.dorpnieuwbalinge.nl! Deze website bestaat uit de informatie zoals je gewend bent en
is nu ook op de tablet en telefoon duidelijk te bekijken. Maandelijks wordt hier ook het
dorpsblad Kontakt op geplaatst zodat je die er altijd eenvoudig bij kunt pakken. Omdat de
oude website nog zoveel mooie informatie en foto’s van vroeger heeft, wordt hier vaak
naartoe verwezen vanuit de nieuwe website, dus wees gerust, de oude website blijft
gewoon bestaan!
Het mooie van Nieuw-Balinge is de samenhang die je overal
terugziet. Van de sportiviteit op de sportlocaties naar een
drankje drinken in ons dorpshuis, overal zien we die
samenhang terug. Om deze samenhang nog sterker te maken
is er vanaf nu een dorps Facebook: Nieuw-Balinge! Op deze
manier kunnen wij elkaar op de hoogte houden van leuke
activiteiten, winacties, felicitaties, een klusjeshoek, aanbod
van spullen & meer. Om lid te worden van deze groep moet je
een paar vragen over je betrokkenheid met het dorp
beantwoorden en vervolgens word je (normaal gesproken)
toegelaten, dit om te voorkomen dat iedereen uit heel
Nederland zomaar lid kan worden.
Fotowedstrijd.
Om de website te vullen met nieuwe, mooie foto’s van Nieuw-Balinge, vragen wij jullie om
allemaal mee te doen met de fotowedstrijd vanuit het Plaatselijk Belang. Hierdoor maak je
kans op €100.00 en krijgen wij nieuwe foto’s van het dorp voor de website. Wanneer je
een bericht op de website wil plaatsen stuur dan jouw bericht en de reden hiervan naar
websitenieuwbalinge@gmail.com, het liefst in een Word document. Laten we samen ook de
Facebookgroep zo vol mogelijk proberen te maken door met z’n allen deel te nemen en
nieuwtjes te delen!

22

Dorpsblad Kontakt 2021

Dorpsblad Kontakt 2021

23

24

Dorpsblad Kontakt 2021

Wensen laten de hoop leven…

Een bijzonder jaar zit erop… onvoorstelbaar hoe we met ons allen werden stilgezet, soms
letterlijk stilgezet. De gezinnen met al die zieken. Waar velen nog kampen met de gevolgen
van het ziek zijn of meer nog, met het verlies van een geliefde.
Het overleven in drijfzand en vaste grond onder de voeten krijgen, heeft ons veel
hoofdbrekens en nog meer energie gekost en toch… het heeft veel genomen, maar ook
gegeven.
Het heeft ons laten zien wat er werkelijk toe doet.
Het heeft ons dichter bij elkaar gebracht ondanks de afstand die er geschept werd.
Het heeft ons wegen laten inslaan waarvan we niet wisten dat we die konden bewandelen.
Het heeft ons inzichten laten zien die de waarde van het leven scherpstellen.
Het heeft ons stappen laten zetten die anders pas veel later gezet zouden worden.
Het heeft ons veel gekost, maar ook veel gebracht.
Onmacht en zorg wisselden af met kracht en ontzorgen.
Verdriet en pijn wisselden af met vrolijkheid en blijheid.
Het was soms veel, te veel.
Het was soms zwaar, te zwaar.
Het was soms heftig, te heftig.
Maar het was ook de tijd van handen ineenslaan.
De tijd van doorgaan en er voor elkaar zijn.
De tijd van knopen doorhakken.
De tijd van bewust denken en handelen.
Meer dan we ooit deden en dachten te zullen doen.
En in dit stadium sloten we het jaar af…
Net als altijd, maar tegelijkertijd toch ook zo anders.
Elk jaar sluiten we een jaar af, maar dan meer vanuit kleiner perspectief.
Dit jaar sloten we af vanuit een breder perspectief, want corona houdt ons allen in haar
greep.
Ook in dit jaar dat voor ons ligt, maar wensen laten de hoop leven…
Wat ik je wens…
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Woningbouw Nieuw-Balinge
Nieuwbouw starters- of seniorenwoningen.
Plaatselijk Belang De Vooruitgang is bekend
met het woningprobleem onder de starters
en de (toekomstige) senioren.
Blijven wonen in het dorp waar je het naar je
zin hebt en waar je oud wilt worden is
natuurlijk een geweldig mooi idee, maar kan
dat ook hier in Nieuw-Balinge?
Het antwoord is nee, niet altijd voor iedereen.
Wij willen ons graag inzetten om samen met
evt. de woningbouwvereniging (huur/koop)
en de gemeente een plan te maken.
Nu vragen wij aan jullie (oud en jong) om de wensen kenbaar te maken, de gemeente wil
weten hoe groot deze behoefte is voor dat ze met ons aan tafel gaan.
Als je er serieus over denkt hier in het dorp te willen
blijven wonen, mail je naam en adres naar
plaatselijkbelangnieuwbalinge@gmail.com en maak
kenbaar of je wilt huren of kopen.
We horen graag van jullie!!
Bestuur PB “de Vooruitgang”
________________________________________________________________________

In de vorige Kontakt hebben we opgeroepen om mooie foto’s te maken met Nieuw-Balinge
als thema. Er zijn al verschillende foto’s binnen, maar het kunnen er veel meer worden…
In deze rare tijd waar we veel thuis zitten, krijgen we misschien meer zin om naar buiten
te gaan en mooie foto’s te maken.
Stuur ze op naar: bennie.slomp@sgs.com en maak kans op €100 !!!
Tot 15 januari hebben jullie de tijd, in februari maken wij de winnaar bekend.
Vriendelijke groet,
Het Bestuur PB “De Vooruitgang”
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Trientie en Margie: een gezellige feestmaond (2)
Een schrijn’nd uutende en een hompel’nd begun…
Wi’j schrieft vandage 31 december, wat zoveule
betiek’nd dat wi’j an e komen bint op de leste dag van
dit jaor. Kortom, ‘t is oldejaorsdag. Het bint spann’nde
dagen. Veural veur de kiender. Mar veur de jeugd, en ok
veur menig oldere is er de gezelligheid wat of dit jaor,
umdat aj niet in grote getale bi’j mekaar magt zitt’n. ‘Jammer, mar logisch, ’t is niet aans’,
zeg Margie die eempies bi’j Harm en Jantie an de taofel zit. Daor waren ze ’t allemaol wel
aover iens. ‘Volg’nd jaor beter!’
De sfeer was barre goed bij Jantie en Harm, want Cor en Elske waren dizze karstvekaansie
ok een poosie op visite mit de beide kiender Pieter en Nonnie. De rest, wat de verurige
keer aoverlegd was, zoals Trientie, Margie en Berend en Grietie uut te neudig’n veur
oldejaorsaomd, hadd’n ze toch mar of e zegt, dan zul ’t huus té vol zitt’n! Het mag nou
ienmaol niet van hoger haand. ‘Dus, jullie zit ’t olde jaor gezellig in Drenthe uut?’, vrag
Margie an Cor en Elkse. ‘Wanneer bint jullie e komen dan?’. ‘Darde karstdag’, antwoordt
Elkse. ‘Darde karstdág?!’ reageert Jantie naor heur dochter Elske, ‘die bestiet hielemaole
niet!’. ‘Nee moe, dat wet iederiene, mar dat zeg ik eem veur ’t gemak. Ie koomt aans mit
de dagen in de warre!’. Margie scheut stillegies in de lach um heur zuster Jantie en gef
Elske een knipoogie.
Mitiene stikt Freek en Jannegie hun koppies um de deure. ‘Heb ie een aandere fietse?’ vrag
Jannegie an Margie. ‘Nee mien jonge’, zeg Margie, ‘dit is mien olde fietse. Oldejaorsdag
mu’j altied uutkiek’n waor aj oen spullegies neerzet, aanders gaot ze d’r mit an ’t slepen’.
‘Slepen doet ze toch op oldejaorsaomd?’, reageert Freek op Margie’s verhaal. ‘Jááá, mar ie
kunt nooit weten’, vund Margie. ‘Daorumme he’k mien olde fietse bi’j mi’j’.
Cor zul zien auto an de kaante van ’t huus zett’n, want ze zull’n mit mekaar nog wat
lekkers halen veur vanaomd en morg’n. Op datzelfde ogenblik heurt ze een gebolder en
gerammel naost thuus. Ze dacht’n eerst an Harm, want die was an ’t eulieboll’n bakken in
de schure.
De neisgierigheid van iederiene was e wekt en ze loopt allemaole
naor buut’n. Wat bleek? Margie heur fietse was van de bien’n e
gaone. ‘Volgens mi’j heb ik oen achterwiel e raakt’, zeg Cor
verschrikt. ‘Zo te zien valt ’t mit’, antwoordt Margie verzacht’nd,
‘’het is mien olde fietse mar, want die broene plekken die aj ziet
zitt’n is zéker gien lak!’, zegt ze lach’nd. ‘As ie mi’j de baand nog
eempies op pompt, want die is nao een half uurtie altied zó leeg,
dan bin ik tevree. Ik mut zo mitiene toch écht op huus an. Cor had
inmiddels e zorgt veur genog wiend in de baand. Margie stapt op heur fietse en ze vuult
dat ze ok nog een bocheltie in ’t wiel hef, mar ze zeg er niks van. ‘Veul plezier en winkel ze
mit mekaar!’. Ze zet gaank en kreg er, ondanks de bochel, nog vrij redelijk de sjas in!
Iederiene vund ’t een zeer kostelijk tafereel um Margie zo weg te zien fiets’n, want ’t leek
alsof ze golven’d aover de straote gung; óp-en-neer, en óp-en-neer, waor Margie natuurlijk
zölf de lol van inzag. Ze kek nog een keer achterumme en röp lach’nd: ‘fijne jaorwisseling.
Tot morg’n!’, en daor “golft” Margie hin!
Freek en Jannegie besleut’n ok um naor huus te gaon, mar Jannegie was nog níet
hielemaole tevree. Hi’j wol Jantie nog wat vraog’n. ‘Wat is slepen nou precíes dan?’, vrag
ie an Jantie. ‘Nou’, legt Jantie uut, ‘slepen is al een héél old gebruuk.
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Tegenwoordig wordt ’t haost niet meer e daone. Slepen giet zo; alles wat de meins’n bi’j
heur eig’n huus buut’n laot staon en niet opruumt, mag ie verslepen en op een aandere
plekke weer neerzett’n, dat is dus slepen. As de meins’n heur spull’n die aomd níet
opruumt, is ’t hun eig’n schuld. Mar lét op Jan, de twei állerbelangriekste regels hierbij
bint; 1: slepen geldt allént mar op de oldejaorsaomd, en 2: er mag níks vernield word’n. Ik
kan oe een mooi verhaal vertell’n aover slepen op oldejaorsaomd. Het is al jaor’n e leden.
De meeste’n die dr toen bi’j waren hebt zölf al kiender die in die leeftied zit, of bint zölfs al
opa en oma. Zo lange is’t al e leden.
Luster; Een aantal jonger’n van oons dorp kwamen mekaar tegen onderweg en zo wörd’n
van kleinere groepies, iene grote groep e maakt. Mar oldejaorsaomd is er ok altied
karkdienst waor verscheid’n meinsn naor toe gaot. En aangezien wi’j twei kark’n hebt, de
Hervormde en de Greformeerde, kwam de jeugd op een geweldig idee. Wat hebt ze nou e
daone? Ze hebt alle fiets’n verwisseld. De fiets’n van de Hervormde karke verwissel’n mit
de fiets’n die bi’j de Gereformeerde karke stund’n. De meest’n vund’n ’t wel komisch en
zagen er de humor wel van in. Gewoon versleept en niks vernield! En ie heurt ’t Jan, dit
soort verhalen wordt nou nog steeds verteld. A’j niks vernield mit mekaar, zet iederiene er
de lol wel van in. Dus Jan, slepen mag, mar hold ’t áltijd netties.
Mar nou mu’k toch echt weg heur’, zegt ze snel umdat ze Cor heurt toeter’n, ‘Cor en Elske
zit al op mi’j te wacht’n in de auto!’. Jantie en Jannegie zegt mekaar gedag en gaot een
ieder hun eig’n weg. De reumatiek van Jantie was weer wat of e zakt, want ze leup weer
redelijk vlot naor de auto.
Elske zat bi’j Cor veur in de auto, Pietertje zat in ’t midden van de achterbaank op een
stoelverhoger, en Nonnie zat netties in het autostoeltie an de linkerkaante, mit ‘t knuffeltie
onder heur neusie en ’t doempie in de mond. Er was veur oma Jantie nog nét genog
ruumte aover. ‘Non-tussie, Non-tussie’ zeg Nonnie tegen heur oma. ‘Zeker mien kiend, ie
kriegt een kussie van mi’j’. Jantie löp um de auto en döt de deure an de kaante waor
Nonnie zit, lös. Cor heurt de autodeure en denkt dat Jantie al in de auto zit,
hi’j gef een beetie gas en red veurzichtig weg. Mitiene wet Jantie niet hoe
hard as ze schrow’n mut, en in een reflex zet Cor de auto in de achteruut, en
wéér heurt ie zien schoonmoe veur de tweide keer heel hard schrow’n!
Ze ziet Jantie in rondties um de auto hompel’n en strompel’n. Cor stund al
naost zien auto um te kiek’n wat er gebeurd was en zeg; ‘meinse wat is er toch?, wat lao’j
mi’j schrikk’n! Ik heurde de auto deure dichte slaon en dacht dat aj al in de auto zaten.
Hoe is’t?!’. ‘Hoe ís’t?!’ zeg Jantie mit de traon’n in de ogen, ie bint mi’j twei keer mit ’t wiel
van de auto aover de dikke tie e reden. Een keer veuruut en drekte ók weer achteruut!’.
‘Ja, wat deink ie dan?!’, antwoord Cor verbaosd, ‘van schrik netuurlijk!’
Cor en Elske én Jantie bekiekt aandachtig de verongelokte, dikke tie van Jantie. ‘Grote
griezel’, röp Jantie, mit een paar grote ogen, ‘dat is niet zachies e gaone, mu’j kiek’n!’. Cor
en Elske kiekt mekaar an en antwoordt allebei veurzichtig, mar veurál tactisch, ‘wi’j kunt er
niet zo veule verkeerds an zien gelokkig’. ‘Níet?!’, zeg Jantie verontwaardigd
en vol zölfmedelied’n. ‘Kiek dan, zó hard he’j e slipt! Ik bin de nagelak
hielemaole kwiet, die he’k an de binnenkaante van de sokke zitt’n. En mien
grote tie begunt nou ok wat te klöp’n vuul ik’, zeg ze tegen Cor. ‘Dan zul ik
mar zo gauw meugelijk de schoe weer an doen, aanders krie’j ‘m straks niet
weer an. O ja, en wat ies d’r op, stelt Elske veur, ‘daor knapt ’t barre van op
vake’. Jantie strompelt naor huus in, komp even later weer mit een plastic zakkie an zett’n
en giet bi’j de kleinkiender op de achterbaank zitt’n. ‘Nou Cor, ik zitte heur’, zeg Jantie, ‘ie
kunt ried’n wat mi’j betreft’. Elske en Cor knipoogt lach’nd naor mekaar zonder dat Jantie ’t
opvalt, want die zit veuraover um ’t plastic zakkie mit ’t ies op de dikke tie te legg’n.
Nonnie zet als eerste wat oma daor döt onder de stoel, haalt heur doempie uut de mond en
zeg; ‘Non-ok-ijsie, Non-ok-ijsie’.

30

Dorpsblad Kontakt 2021

‘IJsje?, reageert Elske tegen heur dochtertie, ‘dat is geen ijsje, dat zijn ijsblokjes’.
‘Uhhh..’aarzelt Jantie, ‘die had ik niet in de diepvries, ik had nog nét íen waterijsie in de
vriezer. Ik heb dus nou een raket op de tien’n ligg’n’. En daor gung’n de “Hillebilly’s”, óp
naor Hoogevene um wat lekkers in te slaon. Toen ze bi’j de supermarkt waren, strompelde
Jantie uut de auto en zagen ze Nonnie mit een kaal ijsco-stokkie in heur haandties zitt’n.
Een paar glunder’nde oogies zeid’n heel duudelijk dat het ijsie beter tot zien recht kwam
um die in de haand’n te hold’n, dan ‘t bi’j oma op de dikke tie te legg’n. De rooie lippies
van Pieter verreud’n dat ók Pieter van diezelfde mening toe e daone west was.
Mit twei grote tass’n vol mit lekkere “natties en dreugies”, zo dat nog wel ies wordt e zegd,
waren ze net veur etenstied weer thuus. Het was barre drok e west op de leste dag van ’t
jaor. Nog gien paar minuut’n later zagen ze Freek an komen lopen. ‘Moi Freek, he’j Jan niet
bi’j oe? ‘Nou…’, antwoord Freek een beetie raar, ‘onze Jan is te pas e west…’ ‘Te pás e
west?!’ zeg Jantie schrikkerig. ‘Hij wol slepen’, vertelt Freek verder, ‘had ie tegen mi’j e
zegd en gung allent pad op. Een half ure later kwam ie in traon’n thuus en d’haand’n vol
bloed!’. Daór keek Jantie van op! ‘Ik loop eempies naor ‘m toe heur’, röp Jantie ongerust
naor Cor die an ’t sjouw’n is mit de boodschapp’ntass’n. Jantie, die snel eempies iene
badslipper an e daone had, hompelt en strompelt richting Jannegie. Freek bleef staon en
keek Jantie naor de voet’n. Hi’j begreep er niet veule van, mar dat zul ze vast nog wel
vertell’n, bedacht Freek zich. Eérst naor Jan.
Jantie giet naor binn’n en zet Jannegie treurig an de taofel zitten, die inmiddels een paar
grote pleisters op d’haand’n hef en de traon’n nog in d’ogen. ‘Wat is er toch gebeurd!?’,
vrag Jantie mitlevend an heur buurjochie, die nog een keer nao
snokt. Jan veegt ‘m de traon’n uut d’ogen , zucht een keer heel
diepe en begunt te vertell’n. ‘Ik wol slepen. Toen he’k de katte van
de buur’n veurzichtig an de starte e pakt, achterstveur’n aover ’t
grös e sleept en bi’j de aandere buur’n op een paoltie e zet. Hi’j
stribbelde eerst een beetie tegen, mar ik probeerde te winn’n van
‘m’. En weer begunde ’t onderlippie van Jan een beetie te trill’n. ‘En
die katte hef’t e wunn’n begriep ik, as ik oe zo bekieke?’, zeg Jantie dreuge, die ’t eigenlijk
ok nog wel een beetie mit Jannegie te doen had. Tegeliekertied vund ze ‘t inwendig
komisch, want ze zag ’t hielemaole veur heur ogen ofspeul’n. ‘Wee’j wat?!’, komp Jantie
mit een veurstel um ’t leed veur Jan wat te verzacht’n, ‘Harm hef de hele middag an ’t
eulieboll’n bakk’n e west. Neem mar een groot bord mit, dan mag ie eulieboll’n halen veur
jullie allemaole. Is dat goed?’. Jannegie veegt de traon’n en zien natte neuze of mit de
mouwe van de trui en löp mit Jantie mit. Jannegie kek naost ‘m en zet dat Jantie naost ‘m
löp te hompel’n en an de iene voete een schoe, en an de aandere een badslipper hef... ‘T
zul Jantie niet wezen die d’r zo bi’jlöp, dacht Jannegie. Jantie knipoogt naor Jan en deinkt,
dit is weer týpisch iets wat Jan kan aoverkomen. Het bint leerzame moment’n, dacht
Jantie. Inwendig hadden ze lol um mekaar, zonder dat ze dat van mekaar deur hadd’n.
Ondertied as ze naor Jantie zien huus strompelt, kiekt ze
mekaar an en schiet allebeide in de lach. Jantie zeg, um ’t
wat luchtig te maken veur Jan; ‘een zalig uutende en een
goed begun, Jan, is veur oons dit jaor; een schrijn’nd
uutende en een hompel’nd begun, of aanders umme kan
ok, een hompel’nd uutende en een schrijn’nd begun!
En ondaanks alle pech die wi’j hebt, weinse wi’j mekaar een goed en gelokkig neijaor toe,
niet?!’. Jannegie knikt en glundert naor Jantie en giet eem later trots mit een flink bord vol
eulieboll’n naor huus….
En de katte van de buur’n? Die hef zich dágen niet bi’j Jannegie in de buurte begeve’n.
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Activiteitenkalender

2021
JANUARI
15 januari

Sluiting perfecte plaatje wedstrijd

FEBRUARI
2 februari

Small-ball-pilates

MAART
13 maart
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Vergadering ijsvereniging
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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
• Huisartsenpraktijk Westerbork
Groeneweg 3
Tel. (0593) 37 15 80
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

Weekenddiensten

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

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

Preekrooster 2020
Chr. Geref. Kerk te Nieuw-Balinge

Preekrooster 2020
Ned. Hervormde Kerk Nieuw-Balinge

●Zondag 10 januari
9.30 uur Ds. C. Cornet
14.30 uur Ds. C. Cornet
●Zondag 17 januari
9.30 uur Ds. S.P. Roosendaal
14.30 uur Ds. S.P. Roosendaal
●Zondag 24 januari
9.30 uur Ds. B. de Graaf
14.30 uur Ds. B. de Graaf
●Zondag 31 januari
9.30 uur Ds. C. Cornet
14.30 uur Ds. C. Cornet
●Zondag 7 februari
9.30 uur Prof. G.C. den Hertog
14.30 uur Prof. G.C. den Hertog
●Zondag 14 februari
9.30 uur Ds. H.H. Klomp
14.30 uur Ds. H.H. Klomp

●zondag 10 jan.
10:00 uur ds. J. Veldhuijzen (Putten)
15:00 uur ds. T. Beekman
●zondag 17 jan.
10:00 uur ds. T. Beekman
15:00 uur ds. G.H. Vlijm (Nieuwer ter Aa)
●zondag 24 jan.
10:00 uur ds. W.C. Polinder (Putten)
15:00 uur ds. T. Beekman
●zondag 31 jan.
10:00 uur ds. T. Beekman
15:00 uur ds. A.D. Goijert (Nijkerk)
●zondag 7 feb. (VHA)
10:00 uur ds. J. Boer (Nunspeet)
15:00 uur ds. T. Beekman
●zondag 14 feb. (HA)
10:00 uur ds. J.A.A. Geerts (Zalk-Veecaten)
15:00 uur ds. J.A.A. Geerts (Zalk-Veecaten)

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

In de ochtend is er oppas voor de kleinsten in
de consistorie bij de kerk.
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Gym 55+ers in Dorpshuis de Heugte
Dinsdag van 9.15 uur tot 10.00 uur,
Loop gerust eens binnen!
Ophaalschema containers
6 jan ORANJE
27 jan GROEN
8 jan GRIJS
3 febr ORANJE
13 jan GROEN
5 febr
GRIJS
20 jan ORANJE
10 febr GROEN
Oud Papier
Oud papier wordt opgehaald door de mr.
Sieberingschool. Dat datums voor 2021 zijn:
13 januari, 10 maart, 12 mei, 7 juli, 8
september en 10 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!
Politie
Bureau Hoogeveen, Griendtsveenweg 5,
Postbus 107, 9400 AC Assen
Geopend: ma t/m za 9.00 – 17.00 uur
vrijdagavond tot 21.00 uur.
Bureau Beilen, Ettenstraat 9
Postbus 107, 9400 AC Assen
Geopend: Woe en do 08:30 tot 16:00 uur
Ma, di en vrij 08:30 tot 12:00 uur.
Telefoonnummer: 0900 88 44
Alarmnummer: 112
Meld Misdaad Anoniem: 0800 70 00
Voor aangifte via internet, contact met
wijkagent etc.: www.politie.nl
Wijkagent Bert Eefting ook te volgen via twitter:
@BertEefting
Trombosedienst
Iedere dinsdagmorgen in Dorpshuis de Heugte.
Aanvang om 10.15 uur, tot de laatste cliënt
geweest is.
Uitvaartvereniging Nieuweroord e.o.
• Uitvaartnummer: (06) 54 37 71 80
(24 uur per dag bereikbaar)
b.g.g. (0528) 34 38 37
• Uitvaartverzorg(st)er:
mevr. E. Otten/ dhr. P. van Slochteren
• Penningmeester/Ledenadministratie:
dhr. H. Mulderij, Molenweg 30, 7936 PB
Tiendeveen. Tel. (0528) 76 40 00
• Voor vragen of doorgeven van wijzigingen:
info@uitvaartvereniging-nieuweroord.nl
• Informatie over de vereniging:
www.uitvaartvereniging-nieuweroord.nl
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Buurtpreventie App
Wilt u lid worden van de buurtpreventie
WhatsApp groep? Neem contact op met
Bennie Slomp: 06-53173643
Contactgegevens Humanitas
• Midden-Drenthe
midden-drenthe@humanitas.nl
• Zuid-Drenthe
zuid-drenthe@humanitas.nl
• Tel. (0528) 27 79 92 | www.humanitas.nl
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 13.0015.00, woensdag en donderdag geopend van
12.30 tot 15.00, zaterdag geopend van 8.00 tot
12.00.
www.middendrenthe.nl > Afvalwijzer
Belangrijke telefoonnummers
Ziekenhuis Hoogeveen
(0528)
Diaconessenhuis Meppel
(0522)
Ziekenhuis Emmen
(0591)
Ziekenhuis Assen
(0592)
UMCG Groningen
(0503)
Isala klinieken Zwolle
(0384)
Martini Ziekenhuis Gron.
(0505)

28
23
69
32
61
24
24

62
33
19
55
61
50
52

22
33
11
55
61
00
45

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

33
53
28
34
26
26
26

33
53
61
82
69
40
32

66
00
11
48
44
38
88

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

AED-kastjes
Wanneer u een AED-kastje nodig heeft, belt u
112. De meldkamer roept dan mensen uit NieuwBalinge op die bevoegd zijn om de AED te
bedienen.
Yin Yang Yoga
Woensdagavond 19.00- 20.00 uur
In de voormalige peuterspeelzaal De Heugte
Info en opgave: Cisca Lunenborg van Melzen
06 216 36 165
Mailen: bodyfit@live.nl
www.yogasport-hoogeveen.nl
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IKC Meester Sieberingschool

Kindcentrum Siebering (0-12 jaar)

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

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

Schoolfonds mr. Sieberingschool
Word ”Vrienden van IKC mr. Siebering”.
Vanaf 1979 bestaat het schoolfonds al. De leden
van Vrienden van IKC mr. Siebering zijn mensen
die het IKC een warm hart toedragen en daarom
jaarlijks een financiële bijdrage geven die ten
goede komt aan de leerlingen (hierdoor kunnen er
extra activiteiten/materialen worden geregeld en
soms een presentje voor de kinderen).
Rond oktober/november komt mevr. Zijnge-Hulshof
bij u langs voor een vrijwillige bijdrage van
minimaal €5,-. Nieuwe leden zijn van harte
welkom, opgeven kan bij één van de
bestuursleden. Mochten er nog vragen zijn, dan
kunt u contact opnemen met één van onderstaande
bestuursleden:
Richard Blok (06 51 84 55 37)
Hiske Wielink
Jan-Peter Strijker
Mariska Brookman (06 13 74 87 43)
Wout Strijker (06 51 35 23 49)
Albert Wielink (32 13 23) of
José Post (32 13 54)

*Peutergroep, maandag-, woensdag- en
vrijdagmorgen, 8:30-11:30 van 2 tot 4 jaar.
*Thematisch aanbod middels Uk en Puk ter
voorbereiding op de basisschool. Ook
worden er gezamenlijke activiteiten met de
school gedaan.

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

*Kinderopvang, 5 dagen per week van
06:30 uur tot 18:30 uur.
*BSO (buitenschoolse opvang) voor school
aan en/of na 14:00 uur en vakantieopvang,
voor opvang alleen in de vakanties.
Op de BSO en de kinderopvang kunnen
kinderen 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
Jeugd- en tienersoos

Op www.svnieuw-balinge.nl vindt u informatie over
de vereniging, alle jeugd- en seniorenteams,
wedstrijdinformatie, foto’s en andere activiteiten
binnen onze vereniging. Ook kunt u hier lezen hoe
u lid kunt worden of contact met ons kunt
opnemen. Telefoonnummer kantine: 0528 321241.

* Vrijdag; Jeugdsoos, vanaf 16 jaar en
ouder. Vanaf 21.00 tot 24.00
* Zaterdag; Tienersoos, vanaf basisschool
tot 16 jaar. Vanaf 20.00 tot 23.00
Er wordt géén alcohol geschonken!
Voor het toevoegen in de app van
openingstijden kan je Aline Koekoek een
appje sturen. 06-83273270

S.V. Nieuw-Balinge

Openingstijden dorpshuis de Heugte

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.

Vrijdag: 17:00-20:00
Keuken: 16:30 - 19:30
Zaterdag: 22:30-01:30
Keuken Bingo: 20:30-23:30
Zondag: 17:00-20:00
Keuken: 17:00-19:30

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)

Snacks kunnen op vrijdag en zondag ook
telefonisch besteld worden: (0528) 321300
Verder is het dorpshuis op alle dagen, voor
diverse activiteiten, geopend op afspraak.
U kunt ons bereiken op (0528) 321300 of
per e-mail:
infodeheugte@gmail.com

Website: www.svnieuw-balinge.nl
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GJVV
Bestuur:
Voorz. Evelien Sok
Penn. Fia Jager
Secr. Delia Slomp
Lid
Heidi Koekoek
Lid
Mariska Schonewille
DINSDAG; Volleybal
Jeugdvolleybal
Herenvolleybal (16+)
WOENSDAG; Volleybal
Dames Recreanten 3
Dames Recreanten 1
DONDERDAG; Volleybal
Dames Recreanten 2
DINSDAG: gymnastiek
1e groep, vanaf 4 jaar
2e groep
3e groep

Tel.
Tel.
Tel.
Tel.

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

32
32
32
32

14
12
10
10

82
24
11
24

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

De kosten zijn: tot 18 jaar € 30,- per half jaar en
vanaf 18 jaar € 40,- per half jaar. Nieuwe leden
kunnen we altijd gebruiken. Dus: KOM EENS
LANGS ALS JE DURFT!
Kapsalon Priscilla
Tel. (0528) 32 16 44
Dinsdag geopend van 8.50 – 18.00.
Donderdag en vrijdag geopend van 8.30 tot 18.00.
Tussen 12.00 en 13.00 gesloten.
Zaterdag geopend van 8.00 tot 13.00.
Elke 1e dinsdag van de maand knippen zonder
afspraak tussen 18.00 en 19.30!

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

09.00 tot
08.00 tot
08.00 tot
08.00 tot

18.00
18.00
17.30
12.00

Vanaf 1 januari 2018 kunt u ook bij ons
terecht voor maatschappelijk werk
(voorheen SPINN).
-U kunt ons bellen van maandag tot en met
donderdag van 08.30 – 13.30 uur en op
vrijdag van 08.30 – 12.00 uur op
telefoonnummer 088 16 51 200.
-U kunt een e-mail sturen naar:
beilen@welzijnswerkmd.nl
smilde@welzijnswerkmd.nl
westerbork@welzijnswerkmd.nl
-Of ons bezoeken:
*Karspelstraat 5, 9411 ND Beilen
*Stuurboord 1, 9422 HT Smilde
*Burg. v. Weezelplein 10, 9431 AG
Westerbork
Plaatselijk Belang ‘de Vooruitgang’
Het bestuur vergadert maandelijks en 1 keer
per jaar wordt een ledenvergadering
gehouden, waarin verslag wordt gedaan van
de activiteiten van het afgelopen jaar.
Vindt u dat het belang van uw dorp, ook uw
belang is, word dan lid. De contributie
bedraagt slechts €7,- per jaar. U kunt zich
opgeven bij het bestuur via volgend tel.
nummer 0528-321053.
Studio Tyara
Praktijk voor therapie, massage en
schoonheidsverzorging.
Netty Jager. Tel. (0528) 32 17 17

uur
uur
uur
uur

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

Maandag: overdag en ‘s avonds
Dinsdag: overdag en ‘s avonds
Woensdag: overdag
Donderdag: overdag
Vrijdag: overdag
Behandeling op afspraak.
Anne Hekker; IJzer en metalen
IJzer en metalen, Anne Hekker komt het
halen! Het kan ook gebracht worden.
Melkbussen, accu’s, fietsen, kabel,
aanhangwagens enz.
Haarweg 91, Nieuw-Balinge.
Tel. (0528) 32 13 84

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