
Dorpsblad Kontakt 2018 43 

 

  



42 Dorpsblad Kontakt 2019 

 

  



Dorpsblad Kontakt 2020 1 

 

December 2020    52ste JAARGANG, NR. 11 
 

 
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:  

 
 
Mooie Sint gedichten voor gr 1/2 

gemaakt door groep 6,7,8 
 

Nieuws vanuit de ijsvereniging. 

 
KPN neemt het stokje over van  
Coöperatie Sterk Midden-Drenthe. 

 
Een streekverhaal over ‘Pieter 
Rozeman’. 

 
Lekkere recepten. 

 
De Heugte is dorpshuis van het jaar. 

 
Kerstkleurplaat en kerstpuzzel. 
 

Een oproep voor ‘Het perfecte 
plaatje’ van Nieuw-Balinge. 

 
Drive-in bij Bi’j Oons.  

 
 
 
En… nog veel meer. 

 
 

              Veel leesplezier! 
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Raadselspel 
 
De opdracht van november was: 

  
Het goede antwoord is: links 
 

Deze maand werd 6x het goede antwoord 
ingestuurd waarna Danielle Mol als winnaar uit de 
loting is gekomen!  

 
Van harte gefeliciteerd Danielle, de prijs komt snel 

jouw kant op! 

 
 

 
 

 
De vraag van de maand december 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. 
 

 

Mocht u al een bijdrage gegeven hebben, onze hartelijke dank daarvoor!! 
 

________________________________________________________________________ 

 
Kerstzanguurtje interkerkelijke evangelisatiecommissie 
 

Helaas gaat het kerstzanguurtje dit jaar niet door i.v.m. de maatregelen rond corona.  
Wij hopen dat het d.v. volgend jaar weer door kan gaan. 

 
 

 
 
 

Hartelijke groet 
van de evangelisatiecommissie 
Renze, Annie, Hennie en Jenny 
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“De Olde Kruulewagen” 
 

Het was een kolde winterdag,  

de sni’j lag op de laand’n 
Jan Willems rilde aover d’hoed,  

hi’j had niks meer um te braand’n 

Hi’j woonde allennig op de heide, 
in een armoedig huusie 

Te eten had hi’j nog wel wat,  
mar niks meer in ’t fornuusie 

 

Hi’j leup ies eem’ naor buut’n toe,  
en stund zo ies te kiek’n 

Zien oog’n tuurd’n aover ’t veld,  
en langs de olde wiek’n 

Een speurtie gung er deur de sni’j,  

het was van een paar olde hazen 
Hij dacht, als ik dat speurtie volg,  

  krieg ik ze vast te grazen 
 

Mar bi’j een bultie mit wat sni’j, bleev’m zien oogies 

zuuk’nd dwalen 
Hi’j zag een hoopie beste turf! Vergeten op te halen?!?! 

Iniens scheut ‘m wat in de zin, al höld ie niet van snuij’n en graai’n 
Tóch leup hi’j naor zien huusie toe , en pakte de olde kruulewagen 

 

Ach, een beetie turf dat hindert niet, dacht Jan, dat ik dat zo kan haal’n 
Ik kan de eigenaar later wel, a’k geld hebbe um te betaal’n 

Jan Willems was een eerlijk man, mar árm, geliek de mier’n! 
En ’t rad van zien kruulewagen was zo dreuge as de pier’n 

 
Ie-druft-niet ie-durft-niet. ‘t was net of Jan dat heurde 

Och och, die olde kruulewagen toch, dat ie zich daor zo an steurde 

Jan wörde hellig in de kop, hi’j kun’t bijna niet meer verdragen 
Ie-druft-niet ie-durft-niet, zung die piepstemme van de kruulewagen 

 
In íen keer wörde ’t Jan te arg, hi’j dacht, ik gao weerumme! 

Ik make gauw dat ik, weer bi’j mien huusie koome 

En mit de kruulewagen veur zich uut, keek hi’j wat bange opzied 
Dat-ha’k-wel-dacht dat-ha’k-wel-dacht, zung de olde kruulewagen op zien tied! 

_____________________________________________________________________________________ 



Dorpsblad Kontakt 2020 5 

 

  



6 Dorpsblad Kontakt 2020 

 

  



Dorpsblad Kontakt 2020 7 

 

“De HEUGTE” Drents Dorpshuis van het jaar 2020!  
 
Iedereen die ons Dorpshuis een warm hart toe draagt, vrijwilligers,  
Gasten, bezoekers allemaal GEFELICITEERD! 
 

Daarom willen wij jullie het rapport van de Vak Jury niet onthouden. 
Dorpshuis De Heugte, Nieuw – Balinge, 

 
“Doe niets gescheiden wat samen kan” Dit motto is het motto dat Nieuw – Balinge- en 

daarmee Dorpshuis De Heugte typeert. De jury is diep onder de indruk van de wijze 
waarop het bestuur van De Heugte het dorpshuis ook echt het episch centrum, de 
huiskamer van het dorp en van talloze zelf georganiseerde activiteiten laat zijn. In het dorp 

met 900 inwoners en ruim veertig verenigingen/clubs geldt dat men het dorpshuis samen 
draagt. Het dorpshuisbestuur is divers, en de jury is vooral gecharmeerd dat binding met 

het dorpshuis ook echt van onderop wordt georganiseerd: de jeugd  wordt van jongs af aan 
betrokken bij het dorpshuis, het bestuur en beheer en het organiseren van activiteiten. 
Daarmee bindt men dus niet alleen de oudere inwoners van het dorp aan het dorpshuis 

met meer traditionele activiteiten, maar geeft men ook de jeugd de ruimte. 
 

Het dorpshuisbestuur heeft wederom na consultatie van de gehele bevolking mooie 
plannen voor het invullen van de vaak leegstaande ruimten in de aankomende jaren. Want 
De Heugte zit wel erg ruim in haar jasje. Men heeft duidelijke plannen, en heeft daarbij 

goed gekeken naar de behoeften van de totale bevolking. Plannen om in de nabije 
toekomst naast het verduurzaamde gebouw bijvoorbeeld zorgappartementen te realiseren, 

waarbij men inspeelt op de wens van vele oudere inwoners, en een collectieve 
fitnessruimte voor jongere inwoners, zijn daar slechts de meest sprekende van. Daarin 
zoekt men wederom actief samenwerking met de Gemeente Midden – Drenthe, met 

maatschappelijke en zorgorganisaties en de vele verenigingen in het dorp. 
 

Kortom: De jury komt unaniem tot het oordeel dat vanwege de wijze waarop De Heugte 
oog heeft voor de behoeften en ontwikkelingen binnen de eigen lokale gemeenschap, 
nadenkt over functieverbredingen tegelijk over ruimtelijke invulling van leegstaande 

ruimte, en dit op een bewonderingswaardige open coöperatieve manier samen met het 
dorp vorm geeft, Dorpshuis De Heugte in Nieuw – Balinge zich in 2020 Drents Dorpshuis 

van het jaar mag noemen! 

 
En de prijs is maar liefst 2.500 euro! 

 
Dit alles bracht ook de Commissaris 
van de Koning Jetta Klijnsma naar 
Nieuw – Balinge. Helaas moest alles 

in kleine formatie vanwege de 
bekende maatregelen. Toch een 

bijzonder bezoek met een leuk 
informeel karakter. Mevrouw 
Klijnsma was behoorlijk onder de 

indruk van ons Dorpshuis met zijn 
vele vrijwilligers. 

 

Rest ons nog één ding… erop te proosten/feestje zo gauw dat kan? Met iedereen die het 

Dorpshuis een warm hart toedraagt! Bedankt voor het stemmen en de vele felicitaties die 
we mochten ontvangen! 

 
Namens het DB José Post 
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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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_____________________________________________________________________________________ 
  
Oproep – huurder gezocht 

Beste dorpsgenoten,  
Voor de periode van half december t/m juni ben 

ik op zoek naar een huurder voor mijn bungalow 
in Nieuw-Balinge. Mijn woning bevat 3 
slaapkamers, een woonkamer, keuken en 

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

zoek naar tijdelijke woonruimte neem dan gerust 
contact met mij op. 
Met vriendelijke groet, Serima Wildvank 

06–401 956 87. 

 

 

 



10 Dorpsblad Kontakt 2020 

 

Streek- en volksverhalen… 
Een volksverhaal is een vertelling die voor langere of kortere tijd mondeling tussen 
(groepen) mensen circuleert. Tot de volksverhalen rekenen we o.a.: de fabel, het sprookje, 
de sage, de legende, enz.. In bepaalde gevallen worden ook persoonlijke verhalen of 

familievertellingen tot het volksverhaal gerekend. Vrijwel elke streek heeft zo z’n eigen 
verhaal die uitgegroeid is tot een van eerdergenoemde categorie. Een goed voorbeeld voor 

ons is het verhaal van Ellert en Brammert.  
 
Kent Nieuw-Balinge een soortgelijk verhaal?   

Het verhaal hieronder zou ervoor door kunnen gaan, ware het niet dat dit gehele verhaal 
écht gebeurd is. Hoe is de man aan zijn einde gekomen. Wat is er precies gebeurd? Waren 

er daders? Zo ja, wie? Men is er nooit achter gekomen wie dat waren. Wél waren de 
vermoedens heel sterk naar twee personen toe. Iedereen kende ze, maar niemand had het 
er openlijk over! Want… bewijzen konden nooit geleverd worden en werd het daardoor 

onder de bevolking van Nieuw-Balinge een publiek geheim.  Dit verhaal gaat over…  
 

…De geheimen rond de dood van Pieter Rozeman… 

 
Het speelde zich eind twintiger jaren 
van de vorige eeuw af.  

Eenzaam en alleen zwierf Pieter 
Rozeman dagelijks met zijn eigen 
schaapjes door het veld rond Nieuw-

Balinge. Zijn huisvesting was een 
houten keet waar ook zijn kippen in 

huisden. Hij had het zelf gebouwd in 
het veld achterop Nieuw-Balinge, ca 
honderd meter ten noorden van 

waar nu de fam. A. Hekker woont, in 
een laag gelegen plaats, wat vroeger 

door zandverstuivingen ontstaan is. 
Vlak bij zijn houten woning 
(ongeveer tussen de bungalows aan 

het Koolveen en de woning van A. 
Hekker) lag een ven waar de man 

zijn brandstof uit haalde. Hij zorgde 
voor zichzelf en zijn beesten. Handelde zo nu en dan in wat schaapjes en droeg, zo 
meerdere handelaren dat deden destijds, zijn beurs veilig aan een ketting rond z’n nek. 

Contact met mensen had hij niet veel of nooit. Pieter Rozeman, een man die geen vlieg 
kwaad deed, die graag alleen met z’n dieren was en af en toe een schaapje verhandelde.  

Al vroeg ging hij met zijn schaapjes de hei op. Zijn kippen liepen om zijn huisje, soms wel 
vijftig meter van huis verwijderd. Tegen de avond, als het baasje weer thuiskwam, waren 
de kippen allemaal weer bij de keet. Kortom, een vredig tafereel.  

 
Maar… het bleef niet zo… 

 
Op een zekere dag gingen twee in Nieuw-Balinge wonende jonge mannen (ze waren van 

een leeftijd dat ze net getrouwd waren) te voet, in de richting van het veld waar Pieter 
Rozeman dagelijks rondzwierf. Waarom de knapen daar naar toe gingen is tot op heden 
niet bekend. Ze zochten naar Pieter Rozeman, maar konden hem niet vinden… Tenminste, 

met die boodschap kwamen beide knapen bij twee buurmannen die beide aan Koolveen 
woonden met hun gezinnen, met de vraag of ze meegingen, op zoek naar ‘olde Pieter 

Rozeman’. Ze vertelden erbij, dat ze het hele veld al hadden doorgezocht en hem maar 
níet konden vinden. Ook dat vonden de oudere mannen al vreemd. Als je merkt dat ie niet 
thuis is, waarom zoek je direct het hele veld dan af?    
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Maar natuurlijk gingen de oudere mannen ter ondersteuning mee, op zoek naar Rozeman, 
met de jongere hulpvragers voorop. Deze liepen duidelijk in één lijn een bepaalde richting 

op. Toen de vier nog geen tien minuten in het veld liepen, bleven de beide knapen 
plotseling staan en keken opzij. ‘Kijk!’, sprak één en wees. ‘Daar ligt wat’ en liep er direct 

heen. De anderen volgden. Na ongeveer twintig meter lopen, zagen ze Pieter al liggen. ‘Hij 
is dood’, sprak de man die er als eerste bij was. Met moeite kwam het uit z’n mond. ‘Kom’, 

zei de oudste van de vier, ‘we gaan de politie waarschuwen’. Die daad werd bij het woord 
gevoegd. De politie kwam kijken en constateerde dat de man dood was, waarop de agent 
vroeg, ‘kan één van jullie er voor zorgen dat iemand met paard en wagen komt om deze 

man op te halen om hem naar het baarhuis (baarhuisje is een klein gebouwtje op een 
begraafplaats waar vroeger de overledenen werden opgebaard) te brengen?, dan zal ik de 

dokter waarschuwen. Die zal toch eerst onderzoek moeten verrichten naar de 
doodsoorzaak’. En zo geschiedde.  
 

De beide jonge ‘zoekers’ liepen direct richting het dorp, de anderen bleven nog wel even 
napraten met de politie. Die vroeg aan de mannen of ze de dode goed gekend hadden, 

waarop een van de mannen  antwoordde; ‘Heel Nieuw-Balinge wist van het bestaan van 
Pieter Rozeman, maar ik denk dat niemand hem écht goed heeft gekend, hij was graag op 
zichzelf. Maar als ik vragen mag, meneer agent, zou u zijn jas wel open willen doen? 

Hoeveel geld Pieter Rozeman had was niet bekend, maar het praatje ging dat hij zijn geld 
altijd bij zich droeg, zoals veel handelaren dat deden, in een geldbuidel onder zijn jas’. ‘Dan 

zullen wij eens kijken’, sprak de agent. Hij betaste de overleden man grondig, maar vond 
niets. ‘Je ziet, zei de politieagent, ‘niets, hélemaal niets. Het zullen wel praatjes geweest 
zijn, of de schapen hebben het opgegeten’, grijnsde hij. ‘Maar’, vervolgde hij, ‘het zal wel 

bij hem thuis liggen, maar dat moet zijn familie maar uitzoeken. Als jullie meegaan, dan 
zullen we een boer opzoeken die paard en wagen heeft, dan kan hij weg. De zon zakt al 

mooi’. 
 
Het liep erg vlot en iemand met paard en wagen was inderdaad zo gevonden en haalde 

hem op. 
Het werd inmiddels donker. Op een boerenwagen, tussen twee schotten, onder zakken 

werd hij in de schuur gezet en werd de volgende ochtend naar het Baarhuis gebracht om 
een week later begraven te worden.  
 

Pieter Rozeman is niet meer, maar hoe hij is 
gestorven zal eeuwig een raadsel blijven. Als 

het een natuurlijke dood was geweest, waar 
is dan zijn geldbuidel gebleven? ‘Hij is twee 
keer gevonden’, werd vanaf toen 

geheimzinnig beweerd. (Hier werd mee 
bedoeld dat de vier die hem werkelijk 

vonden, de tweede keer was en dat ie door 
anderen al eerder ontdekt zou zijn geweest). 

Hoe kan het dat hij maar niet te vinden was 
door die twee jonge knapen, maar toen ze even later met z’n vieren gingen werd ie zonder 
moeite gevonden, wat zélfs als eerste werd opgemerkt door diezelfde twee knapen. Is hij 

gestorven door een natuurlijke dood, een hartinfarct misschien? Het zou altijd een raadsel 
blijven … 

Er zijn geen bewijzen meer boven water gekomen. Daarom werd besloten om verder 
onderzoek te staken. De beurs van Pieter Rozeman is nooit boven water gekomen… 
 

Nadat de rust was weergekeerd in het dorp, kwam, een half jaar later ongeveer, dit verhaal 
met al zijn geheimen weer ter sprake. Want, wat opviel was dat één van de beide jonge 

knapen een koetje op stal kreeg en de ander begonnen was met de bouw van een huisje. 
Niemand in die tijd had zomaar een paar centjes over... 

http://www.architectenweb.nl/aweb/archipedia/archipedia.asp?ID=13628
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KPN neemt het stokje van ons over. 
 

Een supersnelle en moderne internetverbinding in onze gemeente.  
Dat is waar we ons vanaf 2014 hard voor hebben gemaakt. Veel  

inwoners van Midden-Drenthe hadden behoefte aan snel internet.  
In de dorpen, maar vooral ook in de buitengebieden waar het internet erg traag was. 

Omdat er toen geen marktpartijen waren die een glasvezelnetwerk wilden aanleggen in ons 
gebied, hebben we zelf het initiatief genomen. Met succes! 

We hebben alle mogelijkheden onderzocht en zijn met ruim 60 vrijwilligers en 

ambassadeurs aan de slag gegaan. Er is een coöperatie opgericht en met de steun van de 
provincie en de gemeente is het gelukt om onze droom te realiseren: snel internet achter 

iedere voordeur in Midden-Drenthe. Een geweldige prestatie die we als regio met zijn allen 
hebben geleverd. Veel bewoners hebben nu een abonnement bij een van onze providers en 
zijn daarmee ook automatisch lid van de coöperatie. 

 
Van aanleg naar beheer 

Het glasvezelnetwerk zoals het er nu ligt, is eigendom van de coöperatie Sterk Midden-
Drenthe U.A. Toen de aanleg was voltooid, was daarmee het doel bereikt. De rol van de 
coöperatie veranderde van aanlegger naar die van beheerder. 

 
Het netwerk van Coöperatie Sterk Midden-Drenthe wordt van KPN 

Om het beheer, onderhoud en exploitatie van het glasvezelnetwerk ook in de toekomst 
goed te kunnen borgen, is er besloten dat het netwerk per 1 november 2020 wordt 

overgenomen door KPN. Het besluit daarvoor is genomen met unanieme instemming van 
de ledenraad. 
 

Wat betekent dit voor de leden? 
• De diensten voor tv, internet en telefonie die u afneemt bij uw serviceprovider blijven 

ongewijzigd. 
• De maandelijkse coöperatietoeslag zal worden omgezet in een maandelijkse 

vastrechtvergoeding en waarschijnlijk vanaf 1 januari 2021 geïnd worden door KPN. 

U blijft deze vastrechtvergoeding betalen zolang u een abonnement bij een provider 
heeft. Over de datum, omzetting en incasso informeren wij u op een later moment. 

• In 2021 zal ook KPN haar, en die van verschillende andere nieuwe providers, 
diensten voor tv, internet en telefonie gaan leveren op het glasvezelnetwerk. 

 

Wat wordt er nog geregeld na overname 
• De coöperatie Sterk Midden-Drenthe U.A. kan na de overname de leningen volledig 

aflossen aan de provincie Drenthe en de gemeente Midden-Drenthe. 
• De resterende overwaarde wordt in twee fases terugbetaald aan de leden die op 1 

oktober 2020 lid waren van de coöperatie. De eerste teruggave volgt zo spoedig 

mogelijk na de afronding van de overname. Leden die het betreffen worden hier 
apart over geïnformeerd. 

• De coöperatie Sterk Midden-Drenthe U.A. zal uiteindelijk worden opgeheven en na de 
beoogde vereffening medio april 2021 volgt de tweede teruggave aan de leden die op 
1 oktober 2020 lid waren. 

 
Het doel is bereikt 

Wij bedanken al onze klanten voor het vertrouwen! De gemeente Midden-Drenthe beschikt 
nu over een snel, stabiel en duurzaam glasvezelnetwerk. Ons doel is daarmee bereikt. De 
coöperatie heeft een waardevolle basis gelegd en draagt het netwerk dan ook met veel 

vertrouwen over aan de grootste marktpartij van Nederland. 
 

Heeft u vragen over de overname van het glasvezelnetwerk door KPN kijk dan op 
de meest gestelde vragen pagina of stel uw vraag per mail aan: 

info@sterkmiddendrenthe.nl 

https://www.sterkmiddendrenthe.nl/veel-gestelde-vragen-overname-netwerk-door-kpn/
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Het perfecte plaatje  
 
 

 

 
 

Wie maakt het perfecte plaatje van Nieuw Balinge?  

 
Het bestuur van Plaatselijk Belang vraagt een perfect 

plaatje te maken dat gerelateerd is aan Nieuw Balinge. 

Daar staat tegenover dat degene die het mooiste plaatje 

maakt een geld bedrag kan ontvangen van maar liefst 

€100 euro!!!  

 

Er zal een jury samen gesteld worden die gaat bepalen 

welke foto het mooist en het origineelst is. Per persoon 

mogen er 3 opnames in gestuurd worden. De mooiste komt 

op de website van Nieuw Balinge te staan. Dus doe je best 

en stuur de plaatjes naar bennie.slomp@sgs.com  

 

Vriendelijke groet,  

het bestuur PB. 

 

 

mailto:bennie.slomp@sgs.com
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Nieuws vanuit IKC Mr. Siebering 
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Intertoys donatie-actie voor Jantje Beton van start 
 
 
Utrecht, 16 november 2020 – Vandaag start de tweede landelijke donatie-actie 

van Intertoys voor Jantje Beton. Van 16 november t/m 24 december 2020 
kunnen klanten van de 200 Intertoys filialen bij de kassa €0,50 doneren aan 

Jantje Beton. Doneren kan in de winkel en online. De opbrengst gaat naar 
projecten van Jantje Beton. Met de opbrengst helpt Jantje Beton kinderen in 
kwetsbare speelposities.  

 
 

Opbrengst naar kinderen in kwetsbare speelposities 
“Buitenspelen is niet alleen gezond, maar ook leuk”, zegt Dave Ensberg (directeur van 
Jantje Beton). “Juist nu in deze bijzondere tijd moeten kinderen ondanks alles kunnen 

genieten van een leuke vrije tijd. Samen met vriendjes en vriendinnetjes 
speelherinneringen maken waar ze later als volwassene met veel plezier op terug kunnen 

kijken.” Dat is volgens Ensberg helaas geen vanzelfsprekendheid. “Denk alleen al aan 
kinderen met een handicap of een chronische ziekte. Zij hebben minder vriendjes en spelen 

minder vaak buiten. Juist nu is de kans op een isolement en eenzaamheid voor hen groter 
dan ooit.” Intertoys en Jantje Beton werken met deze actie voor een tweede keer samen, 
nadat de eerste landelijke donatie-actie beide partijen goed was bevallen. “Door deze 

geweldige samenwerking met Intertoys kunnen we als Jantje Beton zorgen dat meer 
kinderen buiten én samen kunnen spelen.” 

 
De donatie-actie 
De tweede landelijke donatie-actie van Intertoys en Jantje Beton is weer van start. 

Klanten vanaf 18 jaar en ouder kunnen tijdens het afrekenen, zowel in de winkel als online, 
een minimaal bedrag van €0,50 of een veelvoud hiervan doneren. Dit kan bij een 

aankoopbedrag vanaf €10,-. De opbrengst gaat naar projecten voor kinderen in kwetsbare 
speelposities, zoals kinderen die in armoede leven of kinderen met een verstandelijke 
beperking. Zodat ook zij gewoon buiten kunnen spelen. Drie op de tien kinderen spelen 

nooit of maar één keer per week buiten. Dat is alarmerend. Met dank aan Intertoys en haar 
klanten kan Jantje Beton meer kinderen, meer laten buiten spelen. 

 
Meer informatie over de projecten van Jantje Beton, kijk op www.jantjebeton.nl/projecten  
 

Over Jantje Beton  
Jantje Beton is hét goede doel dat zich sinds 1968 samen met kinderen en jongeren inzet 

voor meer en uitdagender speelruimte en meer speelkansen. Jaarlijks doen ruim 350.000 
kinderen mee aan de activiteiten en projecten van Jantje Beton. Kinderen en jongeren in 
kwetsbare (speel)posities krijgen hierbij extra aandacht. Wij willen bereiken dat álle 

kinderen en jongeren in Nederland dagelijks kunnen spelen en bewegen. Kinderen moeten 
steeds meer en spelen steeds minder, terwijl spelen het belangrijkste én het leukste 

onderdeel is van een gezond leven. Daarom zegt Jantje Beton … STOP NOOIT MET SPELEN! 
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Nieuws van Bi’j Oons 
 
Dag allemaal, 

 
Hoe gaat het met u? Houdt u het nog een 
beetje vol? Wij doen ons best in ieder 

geval. Het is al lang stil en dat is wennen. 
Zoals al eerder vermeld kan de kerstmarkt 

niet doorgaan dit jaar en een heropening 
van de horeca is nog niet in zicht. Het lijkt 
een sobere kerst te worden dit jaar. 

 
We hopen met het volgende toch een 

beetje gezelligheid bij u in huis te 
brengen! Want wij gaan zowel eerste als 
tweede kerstdag lekkere ontbijtjes voor u 

verzorgen. Voor €12,50 per persoon 
bezorgen we u een top ontbijt aan huis. 

We bezorgen vanaf 9 uur ’s morgens, 
maar u bent natuurlijk ook vrij om een 
ontbijt bij ons op te halen! Geef tijdig uw 

bestelling door via tel: 06-25390885, 
uiterlijk voor 20 december 2020.  

 
Daarnaast is er nog de Drive-inn op 12 
december. Tussen 14:00 uur en 17:00 uur 

kunt u de lekkerste producten bij ons 
ophalen. U heeft in de bus een flyer 

gekregen waarop alle mogelijkheden terug 
te lezen zijn. Geef voor 10 december uw 

bestelling telefonisch door! Op 12 
december staat vervolgens uw bestelling 
klaar in het theehuis. De afhaalroute wijst 

zich die dag vanzelf! 

 
 

 
 

 
Voor snacks…       IJs…                 En lekkernijen… 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Vrijdag 11 dec:          

Nasi of bami met saté 

Vrijdag 15 jan:          

Nog te bepalen! 
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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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Drive inn. 
 

Wanneer:  12 December 2020. 
Waar:  Bi'j  Oons, Voornweg 1 te Nieuw-Balinge 

Wat:    Drive inn op bestelling. 
 
Wat is er te bestellen: 

❖ Gerookte IJsselmeer paling   € 15,- per pond 
❖ Makreel klein     € 2,- per stuk 

❖ Makreel groot    € 3,- per stuk 
❖ Zalm Forel      € 6,- per stuk 
❖ Regenboog Forel     € 3,- per stuk 

❖ Snert om zelf op te warmen  € 6,50 per liter 
❖ Oliebollen      € 6,- voor 10 stuks 

❖ Krenten bollen    € 6,- voor 10 stuks 

Je kunt je bestelling tot en met 10 December aanstaande telefonisch doorgeven op 
0625390885.  

 
Op 12 December, tussen 14.00 uur en 17.00 uur, kunt u uw bestelling ophalen in de Drive 
inn bij Bi'j Oons, de route wijst zich vanzelf. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Gevraagd wilgentakken 
Hallo allemaal, 
voor onze mini ezels zijn wij op zoek naar wilgentakken. Ezels vinden het heerlijk hierop te 

kauwen en deze grotendeels op te eten. Het mogen dikke en dunne takken zijn, ook 
stronkjes zijn van harte welkom (wel zonder wortels eraan). 

 
Vooral in de wintermaanden als ze geen gras kunnen eten is 
deze afleiding van harte welkom. We hebben zelf ook wat wilgen 

aangeplant maar daar komt nu nog weinig vanaf. Is er iemand 
die bijvoorbeeld knotwilgen heeft die gesnoeid zijn of binnenkort 

gesnoeid gaan worden? En mogen wij een aantal takken 
ophalen? Graag horen wij van jullie. 

 
Hartelijke groeten, 
Richard en Gonda 

Tel. 06-13138448 



Dorpsblad Kontakt 2020 27 

 

  



28 Dorpsblad Kontakt 2020 

 

  



Dorpsblad Kontakt 2020 27 

 

 

 



28 Dorpsblad Kontakt 2020 

 

Margie en Trientie 
Een gezellige feestmaond! (1) 

 
‘Wat fijn da’j d’r bint mit zien beide, ’t is alweer zó’n poose e 

leden dat wi’j mekaar e spreuk’n hebt!’, zeg Margie tegen 

Berend en Grietie. Ze pakt de jass’n van de gast’n an en hangt 

ze an de kapstok. ‘Gao zitt’n en kies mar een plekkie uut’, giet 

ze gastvri’j verder. 

Berend en Grietie en Margie kend’n mekaar al jaor’n. ze waren 

zölfs nog familie van mekaar, mar dan mus ie wel een hiel 

ende de stamboom in klumm’n.  

Er wördt aover van alles en nog wat bi’j e praot, er kwamen 

hiel wat onderwarp’n veurbi’j. A’j mekaar een pooze niet e 

zene hebt, he’j meestal genog stof tot praot’n. Ok in dit geval. Het iene verhaal was nog mooier dan 

d’aandere. Berend is iene die graag mag vertell’n én die een schieve ondertoon niet schuwt. Margie 

kan altied trao’n lach’n um Berend zien verhalen en as ze ienigszins twiefelt an de waorheid van ’t 

verhaal, dan kek ze Grietie an veur een bevestig’nde knik, óf een klein schief knipoogie. Zo blef 

Margie meestal op de juuste hoogte van de waorheid. 

 

Ze namen allebei een klein koekie bi’j de thee, want zulke dikke eters waren ’t gien van beide. ‘He’j 

dizze keer oen gebit niet vergeten in te doen!?’, vrag Grietie glunder’nd an Berend. ‘Och hol op!’, 

reageert Berend daor directe op. ‘Hoe ku’j ’t gebit nou vergeten in te doen’, stelt Margie heur al 

veur, ‘daor ku’j nog gien vief minuten zonder, laot staon vergeten!’ ‘Nou’, giet Berend daor op 

verder, ‘ikke juust wél!, dat is ’t nou net! ’s Nachts heb ik mien gebit op ’t nachtkassie, in een koppie 

water. Ik kan niet zo best mit dat ding, en slaop’n al hielemaóle niet! Het allerliefste doe ik ‘m nooit 

in, mar dat liekt niet netties vind Grietie’. Grietie knikt instemm’nd naor Margie, die al een bulte 

plezier had. Allent de gedachte al! Berend vertelt verder. ‘Zo waren wi’j ofgelopen zomer een dag 

mit de reisvereniging pad op, naor de dier’ntuune. Grietie en ikke waren al wat an de late kaante en 

kunn’n nog nét op tied bi’j de busse komen die er speciaal veur inhuurd was die dag. Kleren an, 

kamme deur ’t haor en dat naor de busse mit zien beide. Nét optied! Wi’j ried nog mar goed en wel 

of ’t zwiet brek mi’j al uut! Ik durfde Grietie bijna niet an te kiek’n, laot staon tegen heur praot’n. 

Wat dacht ie? Ik was ‘t gebit vergeten!’  Bi’j Margie loopt inmiddels de traonen al aover de wangen, 

want die zet altied alles veur zich ofspeul’n.  Grietie vult an; ‘net of ik dat niet deur had zeker?! Ik 

zag directe de ingevall’n wangen en sloppe lipp’n a’j wat tegen mi’j zeid’n. En zölfs bint sommige 

letters niet goed te verrstaon zonder gebit. Daor hef ie die middag nog wat mit beleefd, o, o, o….’ 

grinnikt Grietie. Margie had haoste gien tied um een tweide koppie thee in te schink’n, zeer benei’jd 

naor hoe ’t verhaal van Berend of zul lopen. ‘Ik höld er wel rekening mit 

da’k zonder gebit leup, ik höld  mi’j eerst wat ofziedig van oonze reisgroep. 

Ik had expres al een gehaktballe besteld, die zonder taand’n nog redelijk is 

weg te wark’n was mien mening. Mar die fijne, grote, lekkere karbonade 

lachtte mij veule meer toe dan dat ronde ding wat ik zojuust in bord e 

kregen had, mar een dik bot ofpluur’n zonder taand’n leek mi’j onbegunn’n 

wark. En níet zonder piene dacht ik, aj mit ’t taandvleis aover zo’n scharp 

bottie schraapt… 

 
De geur van de gehaktballe was goed en ik gung er hielemaole in op. Ik 

had honger en geneut er van! Ik sneed mien gehaktballe in een paar forse 

stukk’n, ik stik er iene van in de mond en wil er op biet’n. Macht der 

gewoonte natuurlijk. Het stuk vleis vlög mi’j uut de mond en stuitert aover 

de taofel. Ik kun ’t nog nét ofgriep’n! Sjongejonge, wat was ik bliede dat Grietie en ikke oons 

ofezonderd hadd’n van de groep. Daornao he’k alles mar mit de vorke fien e maakt, dat gung veule 

beter’. En Berend nipt glunder’nd an zien tweide koppie thee.  Grietie zat mit d’haand’n veur d’ogen 

en zeg hardop lachend; ‘ik make ’t hielemaole veur de tweide keer weer  mit. En het grappigste 

komp nog!’  ‘Noú….’, zeg Berend wat verlegen nou, ‘dat vund ik wat minder mooi. De hele reisgroep 

wandelde deur de dier’ntuune. Ik was inmiddels hiemaole vergeten dat ik zonder gebit leup. Dan 

komp zó in iene Sjaan naost mi’j staon’. Margie vrag; ‘Jantie van Dam bedoel ie toch? Ik heurde dat 

ze heur name veraanderd had. Dus dat is wél zo?!’ ‘Jazeker’, zeg Grietie, ‘ze vund de name Jantie 

minder. Ze zeg ijskoud dat ze van niets iets e word’n was en nou de name Sjaan beter bij heur 

paste. Ik deinke dat ze nou alle dagen mit blaor’n löp. Aj naost de schoen’n loopt, krie’j blaor’n van, 

tóch?!’  
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Mit een flinke knipoog naor mekaar vertelt Berend verder; ‘Umdat praot’n zonder gebit raar klinkt en 

sommige letters verkeerd aoverkoomt, ku’j malle misverstaand’n krieg’n. Iederiene zul er misschien 

umme lach’n, maar ‘onze Sjaantje’ ábsoluut niet. In tegendeel zölfs! Want wie kwam noast mi’j 

staon?! Juust, Sjaan, ik tröf ’t dus…  Ik meuk een praotie mit Sjaan um spontaan aover te komen en 

zeg tegen heur, veur zo goed en zo kwao a’k kun mit mien sloppe lipp’n; ‘wat prachtige dier’n, die 

beer’n, niet? Mar schienbaar klunk mien B as een P. Péérd’n!? zeg Sjaan verschrikt, ‘Bérend, een 

bliende kan nog zien dat wi’j bi’j de beer’n staot man! Toen wees ze naor die gorilla. Ze vertöl dat 

een gorilla zes tot acht keer starker is dan een meinse. Ik gaf heur geliek en knikte. Ik wieze naor 

die gorilla en zeg tegen heur, ‘mu’j kiek’n naor zien arm’s. En wát een gigantsiche borst as dat biest 

hef! Daor zul ik jaloers op kunn’n word’n. Op dat zelfde moment kek Sjaan mi’j verniendig an en löp 

hiel snel kwaod bi’j mi’j vandaon’, verteld Berend lachend bi’j Margie an de taofel. ‘Waorumme was 

ze nou kwaod?!, vertelt Grietie verder, ‘de B van borst die Berend uutsprak, klunk zonder zien gebit 

as een W!  

Alle drei lagen ze dubbel van ’t lach’n. ‘Zo’n daggie uut is mooi’, zeg Grietie, mar dan wél mít Sjaan 

en zónder gebit! Of niet Berend?!’  ‘Hoe is’t of e lopen mit Sjaan?, vreug Margie. ‘Ze gung zich aover 

mi’j beklagen bi’j oonze veurzitter. Ze kent Jantje, of Sjaan,  allemaole goed gelokkig. En toen ze 

zagen én heurde dat ik zonder gebit was, had iedriene daor de grootste lol umme. Er was er mar 

iene die niet lachte….’, antwoordde Grietie mit een knipoogie.  

 

Even later stapt Trientie binnen en reageert spontaan as ze de gast’n zet zitt’n!: ‘Berend en Grietie! 

Wát mooi dat ik jullie weer ies spreek!’, en gung bi’j ze an de taofel zitt’n. En ok nou kwamen weer 

aordig wat olde koe’n uut de sloot. ‘Mar’, zeg Trientie tegen Margie, ‘waor ik veur kome, nog mar 

een paar weken en dan is t alweer old en nei. Koom ie dan bi’j mi’j ’t olde jaor uutzitt’n, Margie? 

Oonze Jantie mit Harm koomt dan ok. Alhoewel oonze Jantie weer barre last van de gewricht’n hef. 

De reumatiek speult weer op mit dit kolde weer. Ze is barre stram in d’heup’n. 

En wat mi’j betreft’, giet Trientie verder en zi’j richt zich tot Berend en Grietie, 

‘koomt jullie ok mit zien beide. Hoe meer zielen…’ 

Daor hoefd’n Berend en Grietie niet zo lange aover nao te deink’n. Ze stemden 

in mit ’t veurstel van Trientie. ‘Wi’j spreekt nog wel of wie wat mit nemp an eten 

en of drink’n’, zeid’n ze onderling. ‘Már…’giet Grietie verder, ‘wi’j vergeet héél 

wat belangrieks. Laot wi’j éérst mar ies ofwacht’n wat veur bericht’n wi’j nog uut 

Den Haag kriegt nou in dizze Coronatied. Kan mar zo wezen dat iederiene  old 

en nei moederziel allent in zien eig’n huus uut mut zitt’n…’.  Dat bedrokte de sfeer van vandage toch 

wel een beetie.  Eígenlijk wörd iedriene er een beetie stille van… 

‘Mar stél, as die aomd wél deurgiet en wi’j allemaole gezellig bi’j mekaar zit…’, zeg Margie die de 

sfeer wil breken, ‘koo’j dan mít of zónder gebit, Berend?’. ‘Och’, haokt Grietie daor drekte 

humoristisch op in, ‘as mien Berendtie ’t gebit nou uut hef of in, a’j hum ’s aomds een borrel extra 

geeft, verschil in zien praot’n  heur ie dan niet meer! Míschien tot aover een paar weken meins’n!’. 

En ze zwaait mekaar vriendelijk, mar zéker lach’nd uut!... 

 

Wordt vervolgd  

___________________________________________________________ 

 
 

 
De redactie van het Kontakt 

wenst u fijne feestdagen  

en een gelukkig en gezond 

2021! 
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Kerst kleurplaat 
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Recepten 

 

Voorgerecht  
Benodigdheden: 
• 75 gram gerookte kip 

• 1/4 tot een halve appel 
• 50-75 gr ijsbergsla/sla melange 
• 1/4 ui of 1 klein sjalotje 

• 2 eetlepels mayonaise 
• klein scheutje citroensap 

• halve theelepel paprikapoeder 
• pijnboompitten 
• evt. een stukje komkommer 

 
Bereidingswijze: 

Snijd de gerookte kip, de appel, ui, sla en eventueel de komkommer in kleine stukjes. 
Giet over de appel een beetje citroensap zodat de appel niet verkleurd. Doe alle 
ingrediënten in een bakje en voeg de mayo toe. 

 
Meng alles goed door elkaar en breng het geheel op smaak met een snufje peper en 

het paprikapoeder. Serveer de salades in 2 mooie glaasjes en strooi wat 
pijnboompitjes over de bovenkant. 
 

 
 

Hoofdgerecht  
Benodigdheden: 
• 600 gr. varkensfiletrollade 
• ½ bol knoflook 

• 7 ½ gr. verse rozemarijn 
• 7 ½ gr. verse tijm 

• 50 gr. ongezouten roomboter 
• 4 el traditionele olijfolie. 

 

Bereidingswijze: 
Laat de rollade in een uur op 

kamertemperatuur komen. Verwarm de oven voor op 175 °C. Haal de tenen los van 
de halve bol knoflook, pel en halveer in de lengte. 
 

Maak met een puntig, scherp mesje 20 inkepingen van 4 cm diep en 1 cm breed in de 
bovenkant van de rollade. Snijd de takjes rozemarijn en tijm in stukjes van 3-4 cm. 

Vul de inkepingen in de rollade met de knoflook, rozemarijn en tijm. Bestrooi de 
rollade met peper en zout. 
 

Verhit de boter en olie in de ovenvaste braadpan en braad het vlees in 4 min. rondom 
bruin aan. Zet de pan zonder deksel in het midden van de oven en braad de rollade 

ca. 45 min. Bedruip halverwege met bakvet. Laat de rollade uit de oven 10 min. 
rusten met de deksel op de pan. Verwijder het netje en snijd in plakken. 

 

 
Bereidingstip: 

Je kunt de rollade 1 dag van tevoren voorbereiden. Bewaar afgedekt in de koelkast en 
ga verder met stap 3. 
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Nagerecht  
Benodigdheden: 
• 4 el dulce de leche karamel 

• 100 gr pure chocolade 
• 70 gr melkchocolade 
• 2 el mascarpone 

• 200 ml slagroom 
• 2 el suiker 

• halve tl zeezout 
 
 
 

Voor dit recept heb je dulce de leche karamel nodig. Het is handig om dit een dag van 
tevoren te maken, want dit kost flink wat tijd. Doe vier flinke eetlepels karamel in een 

schaaltje en roer hier het zeezout doorheen. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Verdeel de karamel daarna over vier mooie glazen. Smelt vervolgens de chocolade au 

bain-marie. 
 

Klop de slagroom samen met twee eetlepels suiker met een keukenmachine stijf. Klop 
op het laatst nog 2 eetlepels mascarpone door de slagroom. Als de chocola gesmolten 
is meng je het slagroommengsel erdoorheen en dan verdeel je alles over de vier 

glazen. Zet de glazen nu minimaal 2 uur in de koelkast. Wees gewaarschuwd, dit 
toetje is superlekker, maar wel heel erg machtig. Serveer daarom niet al te grote 

porties. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Dulce de leche, een soort karamelpasta uit Zuid Amerika. Super 

makkelijk te maken met een blikje gecondenseerde melk. 

 

Wat heb je nodig: Blikje gecondenseerde melk met suiker. 

Hoe ga je te werk: Dulce de leche is echt niet moeilijk om te 

maken maar je hebt er wel wat tijd voor nodig. Zet een grote 

pan met water op en verwijder de wikkel van het blikje. Leg het 

blikje in het water en breng het water aan de kook (het blikje 

moet helemaal onderstaan). Kook het blikje gecondenseerde 

melk ongeveer 3 uur. Let op: kijk tussendoor af en toe even in 

de pan om te kijken of het blikje nog steeds onder water staat. 

Voeg indien nodig wat extra water toe. Na 3 uur giet je het 

water af en laat je het blikje afkoelen. Laat het blikje helemaal 

afkoelen en open hem daarna pas. 

 

https://www.lekkerensimpel.com/dulce-leche-maken/
https://www.lekkerensimpel.com/dulce-leche-maken/
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Mantingerweg 48 7938PN Nieuw-Balinge 

E-mail: IJsverenigingnieuwbalinge@gmail.com 

 
Hallo leden van de ijsvereniging, 

Jaarvergadering: 
Het bestuur van de ijsvereniging Nieuw-Balinge, heeft besloten om de jaarlijkse 

ledenvergadering niet door te laten gaan i.v.m. de Corona maatregelen. Hierdoor kunnen 
wij niet voldoen aan onze bestuurlijke plicht. 
Om onze leden toch te informeren naar de gang van zake, kan men deze info verkrijgen: 

*Diegene die vragen heeft over het financiële deel, zal de stukken op aangeven via een 
mail, opgestuurd krijgen. Diegene die verdere vragen heeft aan het bestuur kan deze 

stellen via de mail. Voor beide kunt u contact opnemen via 
ijsverenigingnieuwbalinge@gmail.com. Voor dringende vragen kan men contact opnemen 
met de secretaris via 0650746052. 

 
Contributie: 

Ook zal de contributie voor het komende seizoen weer worden geïnd, het tijdstip voor het 
afschrijven van de contributie van uw rekening zal omstreeks half januari zijn. Deze actie 
zal vermeld worden in Kontakt en op de website, 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. 

 
Klaverjassen:  
I.v.m. de Corona regelgeving (RIVM) is deze activiteit tot nader order uitgesteld. 

 
Met vriendelijke groeten, 

Namens het bestuur van IJsvereniging Nieuw-Balinge 
i.o. Roelof Bisschop 
Tel. 0650746052 

E-mail: IJsverenigingnieuwbalinge@gmail.com  
 

 

Notulen van de vergadering van d.d. 13-02-2019      
IJsvereniging Nieuw-Balinge. 

 
Aanwezig: Petra vd Weide, Roelof Bisschop, Jan Sikkenga, en Jan Gosink 

Afwezig: m.k. Marleen Pol 
 
Opening: 

De voorzitter (Petra van der Weide) opent de vergadering om 20:15 uur en wenst eenieder 
welkom op de vergadering. 

 
Mededelingen: 
Stichting vergadering dorpshuis De Heugte: 

Voorstel tot verhoging van de consumptieprijzen gaat niet door, Willy is ziek en hierdoor 
was er een achterstand opgelopen in financiële administratie. Hierdoor had het bestuur niet 

het gehele zicht op de financiën en is het niet nodig de prijzen aan te passen. Wel zal er 
door de ziekte van Willy een gat ontstaan in de organisatie van het dorpshuis, er zal een 
beroep gedaan worden op vrijwilligers om dit probleem op te lossen. Brandblussers zijn 

gekeurd, de blusser bij de ingang moet volgend jaar vervangen worden. 

mailto:IJsverenigingnieuwbalinge@gmail.com
mailto:IJsverenigingnieuwbalinge@gmail.com
http://www.nieuwbalinge.eu/ijsvereniging/activiteiten.htm
http://www.nieuwbalinge.eu/ijsvereniging/activiteiten.htm
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Ingekomen stukken: 
Telefonisch bericht Klootschietvereniging: 

De genezing van de voet van Appie Snippe verloopt niet naar wens en duurt langer dan 
gedacht. Een teen is geamputeerd en mogelijk moet een deel van het been er af. Voorlopig 

zullen de klootschieters de hobby niet weer oppakken. 
 

Vaststellen agenda: 
NL Doet/ Pasen 
 

Notulen vorige vergadering: 
Tekstueel: Geen 

Naar aanleiding van: Jan heeft nog geen begroting kunnen opstellen voor een nieuw dak, 
hij is afhankelijk van een collega, die heeft nog geen info aangeleverd voor nieuwe 
dakplaten. Jan Slomp is bereid is om dagkaarten voor vissers te verkopen. Wel moet er 

nog beslist worden welke prijs er gehanteerd gaat worden voor de dag kaarten en hoe de 
financiële verdeling voor de kaarten tussen Jan Slomp en de ijsvereniging gaat worden. De 

“oude lidmaatschap “kaartjes zullen voor dit doel gebruikt gaan worden, Jan gaat werken 
met een “dagstempel’.  
 

Financieel: 
De klootschieters zullen voorlopig niet gaan klootschieten. In de vorige vergadering is 

besloten om de klootschieters tijdelijk vrij te stellen voor het betalen van de huur tot nader 
bericht. Jan Gosink heeft inmiddels de twee termijnen teruggestort op hun rekening. Er 
zullen voorlopig geen gelden worden ontvangen van de klootschieters. 

 
Jan Gosink heeft de financiën opgepakt, maar moet er even weer “inkomen”. Hij geeft aan 

dat het voor de toekomst wel weer goed komt als hij alles even op een rij heeft. Voor het 
incasseren van de contributie wordt er in de toekomst een vooraankondiging in Kontakt 
geplaatst zodat de leden weten wanneer deze geïnd gaat worden. Bedoeling is om zoveel 

mogelijk met automatische incasso, betaalverzoeken en “Tikkies” te gaan werken om zo 
weinig mogelijk met kontanten te werken. Om dit te realiseren moeten wij beschikken over 

een machtiging (automatisch), e-mail (betaalverzoek) of 06 nummer (Tikkie). 
 
Alarm: 

Het alarm werkt niet naar behoren, er komen geen meldingen meer via de telefoon bij 
alarm. Jan Gosink gaat controleren of de simkaart nog naar behoren werkt. Hier is nog 

geen actie in ondernomen. 
 
NL Doet: 

Nl Doet vindt plaats op zaterdag 16 maart. Roelof gaat een aantal werkzaamheden op 
papier zetten die op NL Doet kunnen worden uitgevoerd. 

Er is een insectenhotel aangeboden door Landschapsbeheer Drenthe, deze zal o.a. op NL 
Doet worden geplaatst. Verder gaan we kijken of we iets kunnen doen aan de vloer in de 

berging, boeien aan de achterzijde, vogelhokjes schoonmaken, gevel schoonmaken, 
schilderwerk. 
 

Pasen: 
Pasen valt dit jaar op 20 april, om 12:00 uur aanwezig bij de ijsbaan. Lotenverkoop zal in 

week 9-10 plaats vinden. Er worden twee paashaas pakken besteld bij surprise in De Krim, 
maat XL (actie Roelof). Er gaat een briefje rond op school voor opgave van de leerlingen 
(actie Petra) Mevr. Hoogedoorn of mevr. Karin de Graaf worden gevraagd om foto’s te 

maken (actie Petra).  
 

Eieren halen en koken, aantal eieren aanpassen naar opgave van de school (actie Jan 
Gosink) Boodschappen doen voor prijzen, “Gouden ei” (3 x € 10,-) en broodje knakworst 
(actie Petra) 
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Prijzen voor verloting worden resp. 1e prijs € 75,-, 2e prijs € 50,-, 3e prijs € 25,- 
Verdere prijzen samenstellen uit cadeaubonnen. Sponsoren die benaderd zullen worden: 
Petra   Jan Sikkinga   Roelof    Jan Gosink 

Hilberink Jansen loonbedr.  Andre Mol Quist 

Bisschop/Wassen Geromekes   Schonewille   Hsch. Carlos 

Jumbo Welkoop Westerbork  R&R montage S&S 

Hilbrands  Tump Techniek  M&D Hout    Kapsalon Priscilla 

Action   Tyara (Netty)    
Eerste resultaten voor sponsoring op volgende vergadering 
 
Website: Pl. Belang Nw Balinge heeft aangegeven om mogelijkheden te bekijken om de 

website van Nw Balinge weer “in de lucht” te krijgen. Roelof heeft geïnformeerd wat de 
stand van zake is in dezen. Men is hier nog niets mee verder gekomen.  

 
Bestuursleden: Jan Sikkinga heeft Raymond Pieters gevraagd als kandidaat voor het 
bestuur, Raymond  twijfelt nog. 

 
Volgende vergadering: Volgende vergadering vindt plaats op 13 maart 2019. 

 
Rondvraag: Jan Sikkinga wil graag een sleutelbos van de ijsbaan, hij neemt het 
onderhoud aan het gebouw op zich. 

 
Sluiting: De voorzitter sluit de vergadering om 22:00 uur, dankt iedereen voor de inbreng 

en wenst eenieder wel thuis. 
 
Voor akkoord Voorzitter:     Voor akkoord secretaris: 
R. Bisschop       R. Bisschop. 
 

 

Actielijst:  
Gebouw: Actie door:      Deadline Opmerkingen   

Brandblussers Roelof Bisschop Maart 2019  

Vloer garage  NL Doet  

Dakgoten  NL doet  

Aftimmeren berghok  NL doet  

Windveren  NL doet  

Memobord Petra v/d Weide   

Nieuw dak Jan Sikkinga 2020 Zonnepanelen 

Communicatie:    

Info naar Kontakt Roelof Maandelijks  

Activiteiten:    

Schaatswedstrijden org. Petra/Marleen IJsperiode  

Organisatie kantine  Petra IJsperiode  

Pasen/ Verloting Petra/Marleen Pasen  20 april  

NL Doet Allen 16 Maart Jaarlijks gebeuren 

Nat. Vrijw. dag Roelof 1e zat nov. Jaarlijks gebeuren 

Toernooi klootschieters ???????????? 3e zaterdag aug. Jaarlijks gebeuren 

Terrein:    

Poel/gras maaien Roelof  Jaarlijks gebeuren 

Lampen nakijken Jan Gosink  Bij ijsperiode beter te beoordelen  

Financieel:    

Contributie ophalen 

(15/12) 

Allen Vooraankondiging Via machtiging of betaalverzoek 

Sponsoring Allen  Hele jaar door 

Verhuur gebouw Roelof   

Materiaal/materieel:    

Machines nazien Roelof 11-2019  
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Activiteitenkalender 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

                             

                             
 

DECEMBER 
 

                           12 december  Drive-in bij Bi’j Oons  

 
    19 december         Bingo – Dorpshuis ‘De Heugte’ 

 
 

                            JANUARI 
 
 

 
                             FEBRUARI 

 
 
                             

                             MAART        
           

                             13 maart             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 

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 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 

●Zondag 20 december  

9.30 uur Ds. G. van de Groep 

14.30 uur Ds. G. van de Groep 

●Vrijdag 25 december (eerste Kerstdag)  

9.30 uur Ds. C. Cornet 

14.30 uur Ds. C. Cornet 

●Zaterdag 26 december (tweede Kerstdag) 

9.30 uur Kinderkerstfeest 

●Zondag 27 december  

9.30 uur Ds. H.J. Th. Velema 

14.30 uur Ds. H.J. Th. Velema 

●Donderdag 31 december (oudejaarsdag) 

19.30 uur Ds. C. Cornet 

●Vrijdag 1 januari 2021 (nieuwjaarsdag) 

9.30 uur Ds. C. Cornet 

●Zondag 3 januari 2021 

9.30 uur Ds. H. de Graaf 

14.30 uur Ds. H. de Graaf 

 

Wijzigingen voorbehouden. In de ochtend is er 

oppas voor de kleinsten in het jeugdgebouw ‘Het 

Anker’ 

Preekrooster 2020 

Ned. Hervormde Kerk Nieuw-Balinge 

 

●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) 

●Zondag 20 december (4e advent) 

10:00 uur ds. N.F.L. de Leeuw (Oude Pekela) 

15:00 uur ds. T. Beekman 

●Vrijdag 25 december (1e Kerstdag) 

10:00 uur ds. T. Beekman 

15:00 uur? 

●Zaterdag 26 december (2e Kerstdag) 

09:30 uur dienst in Tiendeveen 

●Zondag 27 december 

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

15:00 uur ds. E. van den Noort (Nijkerk) 

●Donderdag 31 december 

19:30 uur ds. T. Beekman 

 

 

In de ochtend is er oppas voor de kleinsten in 

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

Dinsdag van 9.15 uur tot 10.00 uur, 

Loop gerust eens binnen! 

Buurtpreventie App 

Wilt u lid worden van de buurtpreventie 

WhatsApp groep? Neem contact op met  

Bennie Slomp: 06-53173643 

Ophaalschema containers  

2   dec    GROEN           23 dec   ORANJE 

7   dec    GRIJS             30 dec    GROEN 

9   dec    ORANJE           

16 dec    GROEN            

Contactgegevens Humanitas  

• Midden-Drenthe 

   midden-drenthe@humanitas.nl 

• Zuid-Drenthe 

   zuid-drenthe@humanitas.nl 

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

Oud Papier 

Oud papier wordt opgehaald door de mr. 

Sieberingschool. 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!  

Ophalen grofvuil of container stuk? 

 

Gemeente Midden-Drenthe: (0593) 53 92 22 

 

Grofvuil brengen naar: Milieustraat Beilen, 

Eursing 2a: maandag gesloten, dinsdag en 

vrijdag geopend van 8.00-12.00 en 13.00-

15.00, woensdag en donderdag geopend van 

12.30 tot 15.00, zaterdag geopend van 8.00 tot 

12.00.  

www.middendrenthe.nl > Afvalwijzer 

 

 

Politie 

Bureau Hoogeveen, Griendtsveenweg 5,  

Postbus 107, 9400 AC Assen 

Geopend: ma t/m za 9.00 – 17.00 uur 

vrijdagavond tot 21.00 uur. 

 

Bureau Beilen, Ettenstraat 9 

Postbus 107, 9400 AC Assen 

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

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

Telefoonnummer: 0900 88 44 

Alarmnummer: 112 

Meld Misdaad Anoniem: 0800 70 00 

 

Voor aangifte via internet, contact met 

wijkagent etc.: www.politie.nl  

Wijkagent Bert Eefting ook te volgen via twitter: 

@BertEefting 

 

Belangrijke telefoonnummers 

Ziekenhuis Hoogeveen (0528) 28 62 22 

Diaconessenhuis Meppel (0522) 23 33 33 

Ziekenhuis Emmen  (0591) 69 19 11 

Ziekenhuis Assen  (0592) 32 55 55 

UMCG Groningen  (0503) 61 61 61 

Isala klinieken Zwolle (0384) 24 50 00  

Martini Ziekenhuis Gron. (0505) 24 52 45

  

 

Zorginstellingen: 

Derkshoes Westerbork (0593) 33 33 66 

Altingerhof Beilen  (0593) 53 53 00 

Weidesteyn Hoogeveen (0528) 28 61 11 

WZC Beatrix Holl.veld (0528) 34 82 48 

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

De Westerkim Hoogeveen (0528) 26 40 38            

WZC Olden Kinholt Hgv (0528) 26 32 88 

 

Trombosedienst 

Iedere dinsdagmorgen in Dorpshuis de Heugte. 

 

Aanvang om 10.15 uur, tot de laatste cliënt 

geweest is. 

 

AED-kastjes 

Wanneer u een AED-kastje nodig heeft, belt u 

112. De meldkamer roept dan mensen uit Nieuw-

Balinge op die bevoegd zijn om de AED te 

bedienen.  

Uitvaartvereniging Nieuweroord e.o. 

• Uitvaartnummer: (06) 54 37 71 80  

   (24 uur per dag bereikbaar)  

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

• Uitvaartverzorg(st)er:  

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

• Penningmeester/Ledenadministratie:  

   dhr. H. Mulderij, Molenweg 30, 7936 PB 

   Tiendeveen. Tel. (0528) 76 40 00 

• Voor vragen of doorgeven van wijzigingen: 

    info@uitvaartvereniging-nieuweroord.nl 

• Informatie over de vereniging: 

   www.uitvaartvereniging-nieuweroord.nl 

Yin Yang Yoga 

 

Woensdagavond 19.00- 20.00 uur 

In de voormalige peuterspeelzaal De Heugte 

 

Info en opgave: Cisca Lunenborg van Melzen 

06 216 36 165  

Mailen: bodyfit@live.nl 

www.yogasport-hoogeveen.nl 
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IKC Meester Sieberingschool 

 

Haarweg 27 – Tel. (0528) 32 13 55   

e-mail: info.sieberingschool@kitsprimair.nl  

 

Schoolfonds mr. Sieberingschool 

Word ”Vrienden van IKC mr. Siebering”. 

Vanaf 1979 bestaat het schoolfonds al. De leden 

van Vrienden van IKC mr. Siebering zijn mensen 

die het IKC een warm hart toedragen en daarom 

jaarlijks een financiële bijdrage geven die ten 

goede komt aan de leerlingen (hierdoor kunnen er 

extra activiteiten/materialen worden geregeld en 

soms een presentje voor de kinderen). 

Rond oktober/november komt mevr. Zijnge-Hulshof 

bij u langs voor een vrijwillige bijdrage van 

minimaal €5,-. Nieuwe leden zijn van harte 

welkom, opgeven kan bij één van de 

bestuursleden. Mochten er nog vragen zijn, dan 

kunt u contact opnemen met één van onderstaande 

bestuursleden:  

Richard Blok (06 51 84 55 37) 

Hiske Wielink 

Jan-Peter Strijker 

Mariska Brookman (06 13 74 87 43) 

Wout Strijker (06 51 35 23 49) 

Albert Wielink (32 13 23) of 

José Post (32 13 54) 

  

Vertegenwoordiger van het schoolteam: 

Tel. (0528) 32 13 55 

Kindcentrum Siebering (0-12 jaar) 

 
Voor opvang van uw kinderen en/of ter 

voorbereiding op de basisschool. 

 

*Peutergroep, maandag-, woensdag- en 

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

*Thematisch aanbod middels Uk en Puk ter 

voorbereiding op de basisschool. Ook 

worden er gezamenlijke activiteiten met de 

school gedaan.  

 

*Kinderopvang, 5 dagen per week van 

06:30 uur tot 18:30 uur. 

*BSO (buitenschoolse opvang) voor school 

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

voor opvang alleen in de vakanties. 

Op de BSO en de kinderopvang kunnen 

kinderen vrijspelen, maar werken wij ook 

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

lifestyle programma met leuke activiteiten.  

 

Er zijn verschillende opvangmogelijkheden, 

kijk daarom voor meer informatie op 

www.kitsprimair.nl of kom eens gezellig 

langs voor informatie en om een kijkje te 

nemen op de groepen. 

E-mail: kc.siebring@kitsprimair.nl  

Tel.nr: (0528) 820996 

S.V. Nieuw-Balinge 

 

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

de vereniging, alle jeugd- en seniorenteams, 

wedstrijdinformatie, foto’s en andere activiteiten 

binnen onze vereniging. Ook kunt u hier lezen hoe 

u lid kunt worden of contact met ons kunt 

opnemen. Telefoonnummer kantine: 0528 321241. 

 

Jeugd- en tienersoos 

 

* Vrijdag; Jeugdsoos, vanaf 16 jaar en 

ouder. Vanaf 21.00 tot 24.00 

* Zaterdag; Tienersoos, vanaf basisschool 

tot 16 jaar. Vanaf 20.00 tot 23.00 

Er wordt géén alcohol geschonken! 

Voor het toevoegen in de app van 

openingstijden kan je Aline Koekoek een 

appje sturen. 06-83273270 

 

S.V. Nieuw-Balinge 

 

De voetbalvereniging van Nieuw-Balinge heeft een 

gezamenlijke jeugdafdeling met Witteveen: WNBC 

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

herenteams en 2 damesteams. 

 

Voor meer info kunt u zich wenden tot het bestuur: 

 

Voorzitter: Menno van der Zwaag (06 22154446) 

Secretariaat: Winfred Sallomons (06 22331414) 

Penningmeester: Harry Huring (06 52390333) 

 

Bestuursleden: 

Miranda Schutte (06 30747619) 

Dirk Tump (06 52662877) 

Richard Kats (06 52715544) 

 

Website: www.svnieuw-balinge.nl 

Openingstijden dorpshuis de Heugte 

 

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 

 

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 

mailto:infodeheugte@gmail.com


44 Dorpsblad Kontakt 2020 

 

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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