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Juli 2021    53ste JAARGANG, NR. 7 
 

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: 

 

 
 
 
 

 
 

Een gloednieuwe ‘In Kontakt met..’ 
 
 

Nieuws van de Vakantie Bijbel Club. 
 

 
Een oproep van stichting ‘Bennie 

helpt Gambia’. 

 
 

Tips voor de aanstaande 
zomervakantie. 

 

 
3 heerlijke barbecue gerechten. 

 
 

 
En… nog veel meer. 

 

 
Veel leesplezier! 
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Raadselspel 
 
Vorige maand zochten wij antwoord op deze vraag: 
 

Wat is het nummer van het vak waarin de auto geparkeerd staat? 
 

  

 
 

 

 
 

Voor de maand juli en augustus stellen we jullie puzzelkunsten weer op de proef. We zijn 
op zoek naar het woord dat in de verticale grijze vakjes komt te staan.  

 
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. 

Het goede antwoord is natuurlijk ‘87’ 
(bekijk het eens vanuit een ander 

perspectief) 
 

De afgelopen maand is er maar liefst  
13x het goede antwoord ingestuurd! 
Uit de loting kwam Prisca Cornet als 

winnaar uit de bus.   
 

Van harte gefeliciteerd Prisca, de prijs 
komt snel jouw kant op! 
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Bijbaantje gezocht 
Heeft u hulp nodig met; 

Oppassen, honden uitlaten,  

stallen uitmesten, auto’s wassen, 
schoonmaken, in de tuin helpen, 

krantenwijk enz. enz. 

 
Dan kan ik u helpen. 

Het liefst in of rondom Nieuw-Balinge 
En we overleggen dan wel met de prijs. 

 
U kunt me bereiken via;  0612743464 

Ook via whatsapp 

 
Groetjes Luna Prins 

 

Hallo allemaal! 
 

Eindelijk weer een beetje meer naar 
normaal, dus ook de cursus 

herhalingscursus Reanimatie mag weer 
gegeven worden! 

  

Reanimatie herhaling cursus 
 

Wanneer: Dinsdag 14 september 
Tijd: Start om 19:30u (19:00u zaal open) 

Waar: Dorpshuis “De Heugte”. 
Opgeven via: nettyzilver@gmail.com of 

via 06-40900942 

PRIKBORD 
Hoera,  

Britt werd  
op 1 juli 6 jaar! 

Hoera,  
op 29 augustus  

wordt Lana  
1 jaar! 
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22 juni 2021 

  
 
 

 
 

 
Vrijdag 18 juni werd de speciale Drentse VAM-burger gepresenteerd. In de 

speciale foodtruck ‘Wesseling on wheels’ werd de burger klaargemaakt. Aan Thijs 
Rondhuis, de organisator van dit NK, de eer om de eerste burger te proeven. Iris 
Alferink bedacht tijdens haar stage bij de provincie deze speciale burger die 

bedoeld is om de sport in Drenthe te verbinden aan cultuur. Samen met horeca 
ondernemers Mark Bergmans van Hotel Wesseling en Bertus Witteveen van 

Restaurant Diggels werd de echte Drentse VAM-burger ontwikkeld. “Super lekker”, 
is de eerste reactie van Thijs. Het weekend van het NK op de VAM-berg kunnen 
bezoekers de burger voor het eerst proeven.  

 
Drenthe is in 2021 gastheer voor zowel het NK Wielrennen op 19 en 20 juni als het EK 
Veldrijden in november. Beide wedstrijden vinden plaats op de VAM-berg in Wijster. 

Wielrennen kijken is leuk, maar ervaren nog beter. Daarom zijn er een reeks activiteiten 
georganiseerd om de wielersport te beleven en te proeven in Drenthe. De VAM-burger is hier 

een voorbeeld van.  
 
De VAM-burger 

“Met de burger willen we sport in Drenthe verbinden met de Drentse cultuur. Ik eet zelf ook 
graag een hamburger, dus deze keuze was snel gemaakt. Toen iemand riep: ‘dan moet het 

wel de vamburger worden’ was het concept geboren.”, aldus Iris. Mark Bergmans en Bertus 
Witteveen vertellen trots over de burger en waarom ze toekomst in het idee zagen. “Als je 
zoiets doet, moet je er iets speciaals van maken, dat doen we door de pure Drentse 

producten en het speciale broodje. De kaas, het rundvlees voor de burger en het spek 
komen allemaal van Drentse ondernemers. Dat maakt het niet alleen heel speciaal, maar 

ook echt super lekker.” Aldus Mark.  
 
Bertus vult aan: “We denken dat we hiermee als Drentse horeca ook echt iet unieks kunnen 

toevoegen aan de kaart. Iedereen heeft wel een hamburger op het menu, maar door de 
koppeling te maken met de Drentse producten en onze eigen VAM-berg wordt het iets 

bijzonders. We hebben prachtige horeca in Drenthe en door samen te werken aan dit soort 
initiatieven maken we het nog een beetje specialer. De eerste reacties waren heel 
enthousiast dus deze burger zult u op veel plekken terug vinden op de kaart.”  

 
1x VAM-burger is 1x VAM-berg 

Iedereen houdt van lekker eten maar daarbij blijven bewegen is ook belangrijk! Daarom 
hoort bij de VAM-burger een kleine tegenprestatie. Bij het eten van één VAM-burger hoort 
één beklimming van de VAM-berg op de fiets. De VAM-berg is 48 meter hoog en heeft een 

fantastisch uitzicht over de omgeving. Nog een reden op de VAM-berg te beklimmen en te 
genieten van een VAM-burger! De eerste reacties tijdens het NK wielrennen waren lovend. 

Meer dan 2.000 broodjes werden geproefd en we zagen vele mensen voor een tweede gaan.  

 
 
 

VAM-burger valt in de smaak tijdens NK Wielrennen 

Gasten en bezoekers van het NK Wielrennen konden dé Drentse burger proeven 
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      IJsbaan Nieuw-Balinge 
 

Als u wandelend richting 

het Mantingerzand gaat, 
neem dan eens een kijkje 

bij de ijsbaan in ons dorp.  
Deze is gelegen in het 
prachtige natuurgebied 

Het Mantingerveld en is 
geheel omgeven door 

bomen. Van oorsprong is 
het een natuurplas, die later 
is bijgewerkt tot ijsbaan.  

 
De twee eilandjes van deze natuurplas 

hadden een afmeting van ongeveer 5 
x 7 meter (zie kaart). Omwonende 
kinderen speelden hier vaak en 

werden óók deze eilandjes vaak door 
de kinderen ‘bezocht’.  

Het hele gebied bestond uit heideveld. 
In de zestiger jaren is deze plas 
uitgediept en afgegraven tot ijsbaan.  

Het zand wat er uit vrij kwam is 
gebruikt voor het ophogen van de 

bermen van de Verlengde Middenraai.  
De plas is nu in het midden ongeveer 
1.30 meter diep. De ijsvereniging 

bestaat officieel sinds 1964. Tevens 
werd de Mantingerweg  in diezelfde 

periode verhard.  

 
 

 

 

’s Zomers kun je er zwemmen en 
vissen, en als koning winter ons 

goed gezind is, kan er ’s winters 
geschaatst worden. 
In de ijsbaan zit vele soorten vis. 

Leden mogen er vissen (met max. 2 
hengels).  

 
En enkele jaren 
geleden is nabij de 

ijsbaan een 
kikkerpoel 

aangelegd. 
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Wie ben je, waar 
woon je en met wie? 

Mijn naam is Lisanne 
Jonker en woon in 
Nieuw-Balinge in het Bungalowpark. Ik woon 

samen met mijn vriend Jorik Wielink en mijn 
kat Levi en mijn hond Carly.  

  

Wat doe je in het dagelijks leven? 
Ik werk in de kinderopvang en peuteropvang. 
Ik heb een vaste plek in Balinge gekregen en 

zo af en toe moet ik nog ergens invallen, 
zoals in Nieuw-Balinge.  

Ik doe op dit moment geen opleiding meer 
maar wie weet in de toekomst ga ik nog een 
opleiding doen.  

Mijn hobby’s zijn schilderen en andere vorm 
van kunst maken, hardlopen en voetbal. Ik 

voetbal ook bij de dames in Nieuw-Balinge.  
 

Hoelang woon je al in Nieuw-Balinge? 
Ik ben hier geboren en getogen.  
 

Wat vind je het mooiste aan wonen in 
Nieuw-Balinge?  

De rust en gezelligheid met de vrienden die in 
het dorp wonen.  
Ook hou ik erg van hardlopen en vindt het erg 

fijn dat je zo het bos in kan of het 
Mantingerzand over kan. Ik loop meestal hard 

samen met Carly en die kan dan de hele weg 
gewoon los mee lopen.  
 

Wat is er minder fijn of wat mis je op het 
dorp? 

Dat een boodschap doen met de auto moet 
en je wel een vriezer moet hebben om een 
beetje een vooraard te hebben. Je kan niet 

even snel naar de winkel als er wat op is of 
als je wat vergeten bent.  
 

Lees je Kontakt altijd? Zo ja online of het 
krantje?  

Ik blader er wel eens door heen.  
 

 
In deze vaste rubriek komen 

wij in contact met een 

dorpsgenoot.  
Deze maand komen wij in 

contact met Lisanne Jonker. 
 

 

 

In ‘Kontakt’ met…  
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Wat maakt jou blij? 
Lekker weer en vrienden en familie om mij heen. Ik ben een gezelligheidsmens en hou erg 

van een kampvuurtje met een lekker glas wijn.  
 

Wat maakt jou boos? 

Als mensen onrecht aan doen. Of achter iemand zijn rug om praten, eerlijk zijn is het aller 

beste.  

Heb jij een bucketlist, wat wil je nog heel graag doen? 

Ik zou nog heel graag op safari willen gaan.  

 
Ligt jouw toekomst ook in Nieuw-Balinge?  

Ja, ik zou het heel leuk vinden om mijn kinderen later hetzelfde mee te kunnen geven als 

wat ik als kind heb geleerd. Huttenbouwen en buiten spelen en in een dorp op groeien.  

 

Een paar keuze opties; wat voor type ben je? 

o Koffie         ●Thee? 

● Alcohol       o Fris?  

o Ochtend     ● Avond? 

● Sporten     o Luieren? 

o  Kat          ● Hond? 

o Zomer      ●Winter? 

● Buiten werken   o een kantoorbaan? 

o Luxe hotel         ●  basic kamperen?  

● Bungeejumpen o diepzeeduiken? 

o Broodeter    ● warme maaltijd? 

 

Een aantal dilemma’s waar je uit moet kiezen: 
 

Nooit meer werken of nooit meer op vakantie gaan? 
 

Niet kunnen zien of niet kunnen horen? 
 
Een maand geen smartphone of een maand niet douchen? 

 
Jeuk hebben of pijn hebben? 

 
Altijd alleen zijn of omringt met irritante mensen?   
 

 

Lisanne bedankt voor je openhartigheid! 
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Mededelingen Plaatselijk belang: 

Bestuur: 

We hebben twee nieuwe bestuursleden, Kontakt heeft 
zijn werk gedaan!!!! 

 
Heb je zaken die in het belang zijn van dorp of 

bewoners, neem dan contact op met een van ons, of 
stuur een mail naar: plaatselijkbelangnieuwbalinge@gmail.com 
 

Kleine rectificatie nogmaals: in een voorgaande editie stond een verkeerd 
mailadres!!! Bovenstaande is juist!  

Nieuwe bewoners in ons dorp. 

Ben je nieuw op het dorp en wil je lid worden van plaatselijk belang? Je kan je aanmelden 
via de mail, of via een bestuurslid, de contributie bedraagt  €7,-. per jaar. 

Hondenbezitters: 

We melden het nogmaals: we hebben bericht uit het bungalowpark ontvangen dat er 

regelmatig hondenpoep in de bermen aangrenzend aan de tuinen ligt. 
Als je de hond uitlaat, zeker binnen de bebouwde kom, en de hond doet zijn behoefte ruim 

het dan op!! 
 
Er staat een prachtig bordje bij de inrit van de Breistroeken aan de Meeuwenweg: 

Liefde voor je hond is: ook de poep opruimen. 
Er werd ons ook gemeld dat er geen vuilnisbakken meer zijn om de zakjes in te gooien, 

dus gaan we informeren hoe we deze weer op knooppunten in het dorp kunnen krijgen, en 
hoe we het bijhouden/legen hiervan kunnen regelen. 

Ledenvergadering: 

De jaarlijkse ledenvergadering is normaal gesproken in het voorjaar, maar helaas moesten 
we deze wederom uitstellen. We zullen hier in de september editie op terug komen, met de 

officiële uitnodiging en agenda, maar zoals het nu lijkt kunnen we deze op 
woensdagavond 20 oktober om 20.00 uur houden. We hopen dan op een goede 
opkomst, met veel inbreng uit het dorp.  

 
Vriendelijk groet namens het bestuur. 
Bennie Slomp. 

 

Zomervakantie 
 

   

  De redactie van Kontakt wenst jullie allen  
een heel fijne zomervakantie!  

 
 

De volgende editie kunt u in september  
weer op de mat verwachten. 

 

 

Chantal, Evelien, Karin, Lisanne en Linda 
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Nieuws vanuit IKC Meester Siebering 
 
Bijna zomervakantie! En weer hebben we het gered 

met ons allen. Ondanks dat het wederom een jaar 
was, dat in het teken stond van Corona. Een lockdown 
aan het begin van 2021 en ook nog een sluiting in 

mei, toen er een kleine Corona-uitbraak op ons IKC was. Gelukkig is iedereen weer 
hersteld. 

 
Ook dit jaar willen we alle ouders, grootouders, buren en verder iedereen, die hun steentje 
hebben bijgedragen aan het welzijn en de ontwikkeling van onze leerlingen, tijdens de 

lockdown, heel erg bedanken. We hebben grote waardering voor het feit, dat dit alles zo 
goed is opgepakt en met oog voor elkaar. Hopelijk kunnen we deze Corona-periode nu 

achter ons laten. We verheugen ons op een ‘normaal’ schooljaar, na de zomervakantie. 
  
We sluiten dit jaar op een positieve manier af, waarin we nog veel leuke activiteiten 

hebben te gaan. En we weer afscheid gaan nemen van groep 8. Natuurlijk wensen wij hen 
heel veel succes en plezier met hun volgende stap. Verder wensen wij iedereen in Nieuw-

Balinge een goede zomer en blijf gezond! 
  
Met vriendelijke groet, Team IKC meester Siebering. 

 
Voetbalspelletjes tijdens onze Oranjedag! 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Oranjedag 

We gingen oranje spelletjes doen met 

groep 1,2 omdat er voetbal was, maar 

het ging op maandag niet door en toen 

deden we het maar op donderdag. En de 

spelletjes waren. Penaltyschieten, 

Overgooien, Latjetrap, Bal-tikkertje, 

Partijtje, Parcourtje. En groep 1,2 vonden 

de spelletjes super leuk en ze willen het 

nog wel vaker doen. En toen ging groep 6 

de spelletjes opruimen. 

 

Dilando/Marit     

 

 

ORANJEDAG 

De spelletjes gingen eerst niet door omdat er 

regen was. Daarom gingen we het donderdag 

doen. Er waren vier groepjes van vier 

kinderen. En groep zes heeft de spelletjes 

bedacht. Voor groep 1,2. En wij moesten het 

zelf klaarzetten en opruimen. Het was 

Oranjedag omdat het EK begon en Nederland 

moest voetballen. Er waren in totaal zes 

spelletjes. We moesten het zelf begeleiden. 

Het was heel leuk. En heel gezellig.            

Groetjes Leon en Demi. 

 

 

Oranjedag. 
We gingen spelletjes doen met groep 1 en 

2 het was wel leuk. Casper had een spel 

daar moest je gewoon overgooien (niet zo 

moeilijk) en Daan had een spel genaamd 

penaltyschieten. Daan stond op doel en ze 

gingen op hun hardst schieten. Dit was 

allemaal gebeurd op donderdag 24 juni 

van half een tot 5 voor 2. 

  

Met vriendelijke groet Casper en Daan.  
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De 20 leukste buiten speel spellen 
  
1.De verlosser 
Tikkertje is bij iedereen bekend maar met de verlosser wordt 

het spel net iets leuker. Speel het spel met minimaal 4 
kinderen. Wijs voordat je begint een verlosser en een tikker 

aan. De tikker mag niet weten wie de verlosser is. De tikker 
tikt de kinderen en de verlosser mag de getikte kinderen verlossen. Als de tikker de 
verlosser tikt, dan begint het spel opnieuw en dan wordt er een nieuwe tikker en verlosser 

aangewezen. 
 

2.Bungelende bengel 
Hang een emmer met een touw aan een tak. Maak met touw/stoepkrijt/lint o.i.d. een kring 
van 3 meter rond de emmer. Elk kind krijgt 5 ballen. Iedere bal die in de emmer beland is 

een punt waard. Om het leuker te maken kun je er ook een tijd opzetten. 
  

3.Stop! Politie! 
Dit spel speel je weer met ongeveer 4 kinderen. Je maakt een speelveld met 2 strepen. De 

startlijn en eindstreep. Iemand wordt aangewezen als politieagent. Dit kind op de 
eindstreep gaat met zijn rug naar de rest van de kinderen toe staan. Als hij roept: “Groen 
licht” dan mogen alle kinderen lopen. Als de agent “rood licht” roept draait hij zich heel 

snel om. Beweegt er nog iemand dan moet hij terug naar de startlijn. Het kind dat als 
eerste over de eindstreep is zonder “gepakt” te worden wint. 

Een variant hierop is Annemarie Koekoek 
Een persoon staat bij de muur en is Annemaria. Zij roept ‘Annemaria koekoek’ (heel 
langzaam of juist heel snel) en draait zich dan om. De overige kinderen mogen lopen zodra 

ze met de rug naar hen toe staat. Als ze zich omdraait is het zo snel mogelijk bevriezen. 
Wie Annemaria ziet bewegen is af en moet opnieuw beginnen. Lukt het je om de eindstreep 

te halen zonder gespot te worden win je. 
Hier is ook binnenshuis nog een leuke variant op te verzinnen met muziek. Als de muziek 
stopt dan mag er niemand bewegen. Als er toch iemand beweegt is deze af totdat er nog 

maar 1 persoon over blijft. 
  

4.Ballenbakbingo 
Speel het spel met een aantal kinderen. Zorg dat je heel 
veel ballen hebt zoals tennisballen/ballenbak ballen etc. Zet 

op iedere bal en nummer. Verdeel de groep in groepjes en 
de kinderen halen de ballen op en proberen zo snel 

mogelijk hun bingokaart vol te krijgen. Het team wat als 
eerste de kaart vol  
heeft, die wint! 

 
5.Ballenbingo 

Dit is een andere variant op ballenbakbingo. Je gooit opnieuw alle ballen weg maar ieder 
kind krijgt een nummer. Het kind wat als eerste zijn nummer heeft roept: BINGO! 
 

6.Flessenvoetbal 
Dit is echt wel een gouden oude maar blijft leuk. Je hebt 

alleen maar een bal en plastic flessen nodig met water. 
Iedereen probeert met een bal de fles van de ander om te 
schoppen. Is je fles leeg, dan ben je af. 

Een andere variant op flessenvoetbal is blokjesvoetbal. 
Nu krijgt ieder kind 3 blokjes. Degene die zijn blokjes het 

langst recht houdt wint. Als je geen blokjes meer hebt 
mag je wel mee voetballen om de andere blokjes om te 

krijgen. 



  

Dorpsblad Kontakt 2021 21 

 

7.De vloer is lava 
Maak een parcours met allerlei attributen zoals een ton, een tegel, een steen een hoepel of 

oude autoband. Nu moeten de kinderen het hele parcours volbrengen zonder de grond te 
raken. Je kunt het ook nog in estafette organiseren met twee teams. Of maak er apenkooi 

van en speel tikkertje zonder de grond te raken. De mogelijkheden zijn eindeloos. 
  

8.Bekertje water halen 
Geef je kind een beker gevuld met water. Het leukste is natuurlijk om het met meerdere 
kinderen te spelen. Maak een parcours met stoepkrijt en zet hier en daar een pionnetje 

neer. De kinderen moeten een rondje om de pion heen lopen en wie met het meest volle 
bekertje terugkomt heeft gewonnen. 

  
9.Vertelstenen 
Je begint met stenen zoeken. Het liefst gebruik je hiervoor 

gladde stenen met ronde vormen. Als je een aantal stenen 
hebt mogen de kinderen daar zelf een plaatje op schilderen. 

Tot slot leg je de stenen willekeurig naast elkaar en probeert 
een verhaal te maken van de plaatjes. Dit buitenspelletje 
kun je binnen afmaken en als je de stenen bewaart kun je 

nog vaak verhalen vertellen.  
  

10.Ratten en raven 
De groep wordt in tweeën gesplitst; de ene helft zijn de ratten, andere helft raven. Deze 
staan tegenover elkaar in het midden van een speelveld. Zodra er ratten genoemd worden 

moeten deze zo snel mogelijk naar de zijkant van het veld rennen en de raven hen tikken. 
Wordt er raven geroepen, is het andersom. Het team dat als eerste de andere heeft 

afgetikt, wint. 
  
11.Dierengeluidenspel 

In het bos (of andere omgeving) zitten kinderen/volwassenen verstopt die geluid maken en 
de kinderen moeten deze zoeken en dan het dier benoemen. Dit spel is natuurlijk het 

leukst in het donker! 
  
12.Levend stratego 

De groep wordt onderverdeeld in 2 teams(legers) Ieder team heeft een teamcaptain die de 
kaartjes uitdeelt. Ieder kind krijgt een kaartje met een rang erop. Nu ga je andere 

kinderen tikken. Als je iemand tikt met een hogere rang moet je je kaartje inleveren en 
met een lagere rang krijg jij het kaartje. De groep die als eerste al zijn kaartjes kwijt is, die 
heeft verloren. 

Voor kaartjes en meer varianten verwijzen we graag naar deze site: 
https://nl.scoutwiki.org/Levend_Stratego 

  
13.Vossenjacht 

In een bepaald gebied zitten de “vossen” verstopt. Dit zijn 
verklede mensen die de kinderen moeten vinden. Je kunt 
een stempelkaart maken waar de gevonden vossen een 

stempel op moeten zetten. Het spel is afgelopen als de tijd 
voorbij is of als iedereen alle vossen gevonden heeft. 

  
14.Nachtwacht 
In het donker of in een bos verstoppen alle kinderen zich. Een kind is de nachtwacht en 

roept ‘de klok slaat tien uur’ waarop een kind dat het nummer tien heeft gekregen het 
geluid van een dier maakt. De nachtwacht moet dan raden wat voor dier dit is / het kind 

vinden. Zodra alle kinderen zijn gevonden is het spel afgelopen. 
 
 

https://nl.scoutwiki.org/Levend_Stratego
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15.Kleurcodex 
De kinderen worden samengesteld in duo’s. In het bos hangen verschillende kaartjes met 

kleuren van de regenboog en een cijfercode achterop. Dan probeert hij zo snel mogelijk de 
‘kleurcode’ te onthouden en door te geven aan de basis. Bij de basis mag maar één kind 

tegelijk komen. Als het goed is (of niet) mag de ander het proberen. Het duo dat als eerste 
alle combinaties goed heeft wint. Ook dit spel is leuk in het donker. 

  
16.Belgisch verstoppertje 
Dit spel heet ook wel omgekeerd verstoppertje. Net als bij verstoppertje alleen dan 

verstopt maar 1 persoon zich en de rest gaat hem zoeken. Als de verstopte is gevonden 
dan gaan de kinderen erbij zitten. Het spel is afgelopen als iedereen de verstopte heeft 

gevonden. Dit kun je ook doen met 2 of 3 personen die zich verstoppen 
  
17.Ruilen voor een appel en een ei 

Groepjes krijgen een appel en een ei en dit moeten ze ruilen 
voor een waardevoller/groter/gekleurder item. Het groepje dat 

na een afgesproken tijd de opdracht het beste heeft volbracht is 
de winnaar! 
 

18.Fopbal 
Alle kinderen staan in een kring met hun handen op hun rug. Iemand in het midden heeft 

een bal en die ‘fopt’ iemand uit de kring alsof hij de bal wil gooien. Zijn de handen 
zichtbaar is die persoon af. Het kan ook zijn dat de bal echt gegooid wordt en dan moet hij 
gevangen worden en teruggegooid, anders ben je ook af. 

  
19.Stand in de mand 

Een speler met de bal staat in het midden. Hij roept ‘Stand in de mand en de bal is voor’… 
en terwijl hij een naam wordt de bal in de lucht gegooid. Iedereen moet zo hard mogelijk 
wegrennen op de persoon na die genoemd is. Hij moet zo snel mogelijk de bal vangen en 

roept stop zodat iedereen stil staat. Vervolgens probeert hij deze door het poortje van een 
ander te rollen. Die dan ‘af’ is of de gooier wordt. 

Een variant is dat de speler stappen mag zetten naar de kinderen toe. Bijvoorbeeld hoeveel 
lettergrepen een naam heeft. Debbie is 2 stappen nadat Debbie afgegooid wordt krijgt ze 
de O van olifant dus heeft ze er een lettergreep bij. Nadat Debbie 3x is afgegooid dan is 

Debbie af. 
  

20.Trefbal 
Voor trefbal zijn zoveel varianten. Maar het komt erop neer dat een veld is verdeeld in 2 
vakken. In ieder vak staat een groep. Je probeert vanuit het vak de tegenstanders af te 

gooien. Wordt de bal gevangen ben je zelf af en moet je naar de achterlijn van je 
tegenstanders. Vanaf daar mag je ook proberen om de tegenstander af te gooien als je de 

bal binnen handbereik krijgt. Het veld wat als eerste leeg is verliest. 

 



  

Dorpsblad Kontakt 2021 23 

 

Nieuw in Nederland: Het Groot Hallelujakoor 
 
Vanaf oktober 2021 start er een nieuw landelijk gemengd koor! Het Groot Hallelujakoor 
o.l.v. de bekende dirigent Martin Zonnenberg. Het koor is de opvolger van het Groot 

Reformatiekoor (dat was opgericht ivm 500 jaar Reformatie met 500 zangers.).  
Het Hallelujakoor gaat op dezelfde voet verder. De liederen zijn speciaal bewerkt door 

verschillende dirigenten. Het repertoire is veelzijdig en hartverwarmend. We zingen mooie 
liederen door de eeuwen heen, zoals Psalm 42, Er is een God die hoort, Amazing Grace, Ik 
zal er zijn, Lichtstad met uw paarlen poorten, en vele andere mooie liederen. 

Het koor wordt muzikaal ondersteund door beroepsmusici, en we zingen in de 
mooiste kerken van Nederland, van Noord tot Zuid, van West tot Oost. En indien 

gewenst: in 2022 vertrekken we met het koor naar Israël, daar waar we zingen en ons 
hart nog warmer wordt! Zingt u, zing jij mee? Doe mee met vrienden, vriendinnen, 
partners, kinderen! 

 
We willen graag een christelijk familiekoor zijn! Samen zingen voor de naaste dichtbij 

en ver weg. Ook willen we zingen, zodat onze harten brandende worden om Hem 
groot te maken! 

 
Vanaf heden kunt u/kun je je opgeven via deze site: hallelujakoor.nl 
De contributie is voor een compleet jaar 2021-2022, en bedraagt € 79, =. 

U ontvangt een muziekmap en oefenbestanden. 
 

De werkwijze van het koor is als volgt: we studeren in 11 verschillende regio’s. De regio’s 
zijn: Alkmaar, Amersfoort, Sliedrecht, Krimpen aan den IJssel, Nunspeet, Veenendaal, 
Middelharnis, Gouda, Hardenberg, Biezelinge en Drachten. In deze regio’s wordt er in 

oktober en november 3 keer gestudeerd, de generale repetitie is daarna in Amersfoort (4e 
keer). 

 
Daarna volgen er 5 fantastische concerten in de Doelen van Rotterdam (27 december), en 
in het voorjaar van 2021: Grote kerk Bergen op Zoom, Grote kerk van Dordrecht, 

Martinikerk van Bolsward, Joriskerk te Amersfoort. 
 

Alkmaar o.l.v. Johan Melse 
Amersfoort o.l.v. Martin Zonnenberg 
Nunspeet o.l.v. Gerrald Bronkhorst 

Hardenberg o.l.v. Freddy Veldkamp 
Veenendaal o.l.v. Rik Gerritsen 

Middelharnis o.l.v. Peter Wildeman 
Sliedrecht o.l.v. Martin Zonnenberg 
Krimpen a/d IJssel o.l.v. Wilhelm Groenendijk 

Gouda o.l.v. Martien v.d. Zwan 
Biezelinge o.l.v. Evert van der Kamp 

Drachten o.l.v. Ronald IJmker 
 
Tot ziens op ons nieuwe, landelijke 

gemengde koor! 

 
 

 
 

 
 

 

 

https://peterwildeman.nl/groot-projectkoor-halleluja/
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Vakantie in de tuin of op het balkon. 
 
Buiten eten 
Bij vakantie hoort buiten eten. Als het weer het 

toelaat ontbijten, lunchen en dineren we buiten. 
Ook barbecueën hoort echt bij de vakantie. We 

zetten dus zo vaak mogelijk de barbecue aan. Als 
het tijdens het avondeten te koud is, dan kan het 
tijdens de lunch. En vergeet de marshmallows niet! 

 
Picknicken kan in het park, maar ook heel goed in 

je eigen tuin. Kleedje op de vloer, eten in een 
mooie mand en je waant je op vakantie. Als het 
buiten regent kan het natuurlijk ook in de 

woonkamer, of op zolder. 
 

Tuinieren 
Tuinieren is heel ontspannen voor jezelf. Voor de kinderen is het daarnaast leuk en 

leerzaam. En als je nu zaadjes en bollen zaait, dan staat de tuin of je balkon tijdens de 
zomervakantie vol in bloei. Je eigen moestuin is leuk en leerzaam. Het is een leuke manier 
om te zien hoe planten groeien en de groenten op je bord worden er meteen leuker van. Je 

kunt kinderen ook een eigen stukje tuin geven dat ze mogen verzorgen.  
 

Als je op vakantie bent kijk je vaak met veel aandacht naar de natuur en 
de aanwezige dieren. Dat kan natuurlijk ook in je eigen tuin. Kinderen 
zijn vaak gek op kleine beestjes zoeken. Lieveheersbeestjes, wormen, 

pissebedden, mieren, vlinders, je kunt er eindeloos naar kijken. En 
misschien kun je ze ook tekenen. Vogels spotten kan ook in je tuin of op 

je balkon. Als je goed kijkt en luistert zitten er waarschijnlijk heel veel 
vogels.   
 

Als je aan bijen denkt denk je aan een bijenkorf, maar wilde bijen zijn 
vaak “solitaire bijen”. Die leven in kleine holletjes, voor hun is een 

insectenhotel een fijne plek. Zo’n insectenhotel kun je heel goed zelf 
knutselen. 

 

Buiten spelen 
Bij vakantie hoort heel veel buitenspelen. Dus ook eindeloos met water klooien, daar 

kunnen de kinderen uren zoet mee zijn. Ook hoort kamperen bij vakantie! Is je tuin groot 
genoeg, dan kun je een flinke tent of caravan neer zetten. Maar je kunt natuurlijk een klein 
koepeltentje opzetten in de tuin, zodat kinderen er overdag in kunnen spelen. Of 

de tipitent van binnen naar buiten halen. 
 

Bij vakantie denk je al snel aan zwemmen. Is het 
zwembad in het weekend erg vol, dan is er vast wel 
ergens in de buurt een zwemplas of rivier met 

strandje. Daarnaast is een zwembadje in de tuin ook 
heerlijk.  

 
Stoepkrijttekeningen kunnen echte kunstwerkjes zijn. 
Een kunstwerkje waar je even van kunt genieten, tot 

de regen ze wegspoelt. Dan is het tijd voor een 
nieuwe stoepkrijt tekening  

 
 

 

https://www.leukmetkids.nl/insectenhotel-voor-bijen-zelf-maken-met-kinderen/
https://www.leukmetkids.nl/shopping-tipi-tenten-voor-kinderen/
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Wandelen en fietsen 
Ook in je eigen buurt kun je op ontdekkingstocht, waarschijnlijk zijn er heel veel plekken 

die je nog nooit gezien hebt. Of misschien heb je ze wel gezien, maar nog nooit goed 
bekeken. Probeer eens naar je eigen buurt te kijken zoals je naar een ander land kijkt. 

Vinden de kinderen het lastig om zich te vermaken tijdens een wandeling? Neem een bal 
mee, dan kun je onderweg even voetballen of overgooien. Vliegeren in het park is ook 

leuk. Of een mooie stoepkrijttekening maken. 
 
Bij vakantie hoort foto’s maken. Niet alleen door jullie zelf, maar ook door de kinderen. Met 

een oude camera of smartphone kunnen ze oefenen met fotograferen. Tijdens een 
wandeling, of in de achtertuin. Je kunt de omgeving fotograferen, of elkaar. 

 
Binnen spelen  
Vakantie is een mooi moment om het oude speelgoed samen uit te zoeken. Hartstikke 

gezellig en waarschijnlijk vind je van alles terug dat de kinderen vergeten waren. Wat niet 
meer gebruikt wordt kun je klaarzetten om weg te doen. Naar een jonger neefje of nichtje, 

een goed doel, een kinderdagverblijf, een koffiehuis met speelhoek, de kringloopwinkel of 
wat dan ook. 
 

Bij vakantie hoort hutten bouwen, of het nou mooi weer is of niet. Bij slecht weer komt de 
hut dan ook gewoon onder de tafel, achter de gordijnen of in de kast. In de vakantie wordt 

er sowieso veel gebouwd. Met LEGO, en ander bouwspeelgoed worden eindeloos 
bouwwerken gemaakt. Weten de kinderen niet wat ze moeten bouwen? Verzin dan iets in 
het thema vakantie. Zwembad, huisje, caravan, tent, alles is na te bouwen. 

 
 

 
 
 

 
Knutselen en klussen 

In de vakantie knutselen de kinderen graag. Vaak bedenken ze zelf iets. Weten ze even 
niks, dan verzin je iets dat met lente, zomer of vakantie te maken heeft. Plak de 
mooiste tekeningen van de afgelopen tijd in het plakboek. Sommige knutselwerkjes zijn te 

groot zijn om in te plakken. Daarvan kun je een foto maken om in te plakken. 
De kinderen zijn ook steeds meer bezig met handwerken. De vakantie is een mooi moment 

om met naald en draad te leren werken, of zelfs met de naaimachine. 
 
Bij een staycation horen voor veel mensen klusjes in 

huis. Als je kinderen wat ouder zijn kun je 
samen klussen. Een mooie gelegenheid om de kinderen 

te leren met gereedschap om te gaan. Vaak kunnen ze 
meer dan je denkt. Maar het is natuurlijk wel heel 

belangrijk dat je ze goed begeleidt. Bijna iedereen heeft 
wel een verfproject dat nog gedaan moet worden. Heb 
je nog oud hout en andere materialen liggen? Daar 

kunnen de kinderen wat moois van timmeren. Een hut, 
een katapult, pijl en boog en nog veel meer. 

 
Lekker eten 
Je gaat misschien nu even niet op vakantie naar je favoriete land. Maar je kunt wel 

genieten van eten uit je favoriete land. Een borrel met Griekse olijven en feta. Pizza of 
pasta uit Italië. Duitse bratwurst en aardappelsalade. Crêpes uit Frankrijk. Amerikaanse 

hamburgers. Thaise noedels. Spaanse gazpacho. Uit jouw favoriete land kun je vast wel 
iets bedenken.  

Fijne vakantie! 

https://www.leukmetkids.nl/handwerken-voor-jonge-kinderen/
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Olympische Spelen 2021 
 

De Olympische Spelen 2021 in Tokio worden gehouden van 
23 juli 2021 tot 8 augustus 2021. Het zijn de 29ste 

Olympische zomer spelen die worden gehouden. Bij deze 
Olympiade worden vijf nieuwe sporten geïntroduceerd: 

honkbal (mannen), softbal (vrouwen), karate, klimsport, 
skateboarden en surfen. In totaal staan 34 sporten op het 
programma. Deze Spelen markeren voor het eerst sinds 

1964 de terugkeer van de Olympische Zomerspelen in 
Tokio en de vierde Olympische Spelen in Japan, na de 

Olympische Winterspelen van 1972 in Sapporo en 1998 in 
Nagano. 
 

Openingsceremonie  
Op 23 juli 2021 worden de Olympische Spelen in Japan 

feestelijk geopend. Om 20.00 uur lokale tijd (13:00 uur in 
Nederland) wordt het Olympisch vuur aangestoken en gaan 

de Spelen officieel van start. Twee dagen voor de opening 
staat het softbaltoernooi en het voetbaltoernooi al gepland. 

 

Data overzicht 
 

3x3 basketbal 
 

Atletiek 
 
BMX freestyle 

BMX racen 
Baanwielrennen 

Badminton 
Beach volleybal 
Boogschieten 

Boksen  
 

Gewichtheffen 
Golf 
 

Handbal 
Hockey 

Honkbal/softbal 
 
Judo 

 
Kano slalom 

Kano sprint 
Karate 
Klimmen 

 
Moderne pentatlon 

Mountainbiken 
 
Openwaterzwemmen 

24-28 juli 
 

30 juli - 8 aug 
 
31 juli - 1 aug 

29-30 juli 
2-8 aug 

24 juli - 2 aug 
24 juli - 7 aug 
23-31 juli 

24 juli - 8 aug 
 

24-28 juli; 31 juli- 4 
aug 
30 juli - 2 aug; 5-8 

aug 
 

24 juli - 8 aug 
24 juli - 6 aug 
21 juli - 7 aug 

 
24 - 31 juli 

 
25-30 juli 
2-7 aug 

5-7 aug 
3-6 aug 

 
5-7 aug 
26-27 juli 

 
4-5 aug 

Paardensport 
 

Roeien 
Rugby 
Ritmische 

gymnastiek 
 

Schermen 
Schieten 
Schoonspringen 

Skateboarden 
Surfen 

Synchroonzwemmen 
 
Taekwondo 

Tafeltennis 
Tennis 

Trampoline 
Triatlon 
Turnen 

 
Voetbal 

Volleybal 
 
Waterpolo 

Wielrennen 
Worstelen 

 
Zeilen 
Zwemmen 

24 juli - 7 aug 
 

23-30 juli 
26-31 juli 
6-8 aug 

 
24 juli - 1 aug 

24 juli - 2 aug 
25 juli - 7 aug 
25-26 juli &  

25 juli - 1 aug 
2-7 aug 

 
24-27 juli 
24 juli - 6 aug 

24 juli - 1 aug 
30-31 juli 

26-27 juli & 31 juli 
24 juli - 3 aug 
 

21 juli - 7 aug 
24 juli - 8 aug 

 
24 juli - 8 aug 
25-26 juli & 29 juli 

1-7 aug 
 

26 juli - 4 aug 
24 juli - 1 aug 
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Nieuws van Bi’j Oons 
 
Dag allemaal, 

 
Een wat kleiner stukje dan u van ons gewend bent deze keer! We moeten immers een 
dubbel menu plaatsen deze maand. Wel willen we u graag melden dat we wat nieuws 

gevonden hebben om ons menu mee aan te vullen: Pizzella’s! Ze zijn verkrijgbaar in 4 
smaken en kosten slechts vijf euro per Pizella. U kunt kiezen uit de volgende smaken: 

Peperoni, Margarita, Four Cheeses en Ham/Champignon. In onze eigen pizzaoven zijn ze 
binnen enkele minuten heerlijk knapperig gebakken en daardoor ook ideaal om af te halen 
en thuis op te eten!  

 
Rest ons nog het menu voor de komende tijd!  

Een plek reserveren kan via tel: 06-25390885  

 

 
 

 
 

 

 
 

Vrijdag 27 aug:          

Exotische kip met rijst 

 

Zondag 18 juli:          

Spaghetti met gehaktsaus 

Vrijdag 13 aug: 

Aardappels en wokgroente 
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3 Italiaanse BBQ recepten voor een gezellig avondje. 
 

Italiaanse pastasalade in een glaasje 

VOORGERECHT – 4 STUKS – 20 
MINUTEN 

Ingrediënten 
• 125 gr fusilli 
• 2 handjes rucola 

• 12 cherrytomaatjes 
• 2 eetlepels geraspte Parmezaanse kaas 

• 2 eetlepels gedroogde tomaten tapenade 
• 2 eetlepels pijnboompitten 
• Verse basilicum 

 
Bereiding 

Kook de pasta gaar in 10 minuten in een pan met water en een snufje zout. Snijd 
ondertussen de tomaatjes doormidden en rooster de pijnboompitjes in een droge 
koekenpan. 

 
Giet de pasta af en spoel af met koud water. Laat de pasta goed uitlekken en doe in een 

kom. Schep de tomaten tapenade erdoor en de tomaatjes. Verdeel de rucola over 4 
glaasjes. Schep wat van het pastamengsel erop. Bestrooi de bovenzijde met wat 
Parmezaanse kaas en wat basilicum. Je kunt de salade direct lauwwarm eten of in de 

koelkast koud laten worden en dan serveren. 

 
 

Vegetarische burger met gegrilde aubergine en pesto mayonaise 
HOOFDGERECHT – 4 STUKS – 25 MINUTEN 

 

Ingrediënten 
• 4 vegan burgers 
• 1 aubergine 

• 4 Italiaanse bollen 
• 2 tomaten 

• Paar blaadjes sla  
• 2 eetlepels pesto 

• 2 eetlepels mayonaise 
• 1 bol mozzarella 
• Snuf peper en zout 

• Olie 
 

 
 
Bereiding 

Snijd de aubergine in plakken. Bestrijk ze met een beetje olie en bestrooi met peper en 
zout. Grill ze op de BBQ totdat er mooie strepen te zien zijn. Bak ook de vegan burgers op 

de BBQ ca. 4 minuten aan beide kanten. Je kunt ook de broodjes opensnijden en nog even 
kort op de BBQ grillen voor een lekkere krokante bite. 
 

Meng de pesto met mayonaise. Besmeer de onderkant van de broodjes hiermee. Verdeel 
wat sla over de onderzijde. Leg hier de burger op. Snijd de mozzarella en tomaten in 

plakken en verdeel samen met de aubergine over de burger. Schep hier wat pesto-
mayonaise op en dek af met de bovenzijde van het broodje. Happen maar! 
Tip: vervang de aubergine ook eens door courgette 
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Aardbeien pakketjes van de BBQ met mascarpone 
NAGERECHT – 4 STUKS – 25 MINUTEN 
 
Ingrediënten 

• 400 gr aardbeien 
• 125 gr bramen 

• Verse basilicum 
• 4 eetlepels mascarpone 
• Scheut balsamico azijn 

• 40 gr poedersuiker 
• Bitterkoekjes 

• Aluminiumfolie 
 
 

Bereiding 
Was de aardbeien en snijd in partjes. Neem een stuk aluminiumfolie. Verdeel hier wat 

aardbeien en wat bramen over. Vouw de randen van de folie wat naar boven Bestrooi met 
poedersuiker en voeg een scheut balsamico toe. Scheur wat basilicum in stukken en doe in 

het pakketjes. Vouw het pakketje dicht en leg op de BBQ. Zorg ervoor dat de BBQ niet te 
heet of leg de pakketjes wat aan de rand. Na ca. 8 tot 10 minuutjes is het fruit zacht 
geworden en haal je ze van de BBQ. Vouw voorzichtig open en schep er wat mascarpone  

op en wat grof gekruimelde bitterkoekjes. 
 

Tip: vervang de bramen ook eens door frambozen of blauwe bessen. 
_______________________________________________________________________ 

          

 
WORKSHOP: VIER DE ZOMER 

YOGA IN DE TUIN 
KLANKSCHAALONTSPANNING-  MEDITATIE 

ZONDAG 25 JULI 
Een heerlijke start van de zondag, genieten van tijd voor jezelf, het hier en nu,  

het ervaren van alles los te laten en ZIJN 

 

10.30 uur - 12.00 uur 

Welkom vanaf: 10.15 uur 
 
Inclusief koffie/ thee en eigen gemaakt lekkers 

Deelname: € 24,50 PP 
Minimaal 4 personen, maximaal 8 personen 

Opgave t/m 11 juli 
 
Info/opgave bodyfit@live.nl – 06 216 36 165- www.yogasport-hoogeveen.nl 

 
LET OP: Na opgave is restitutie niet mogelijk, wel mag je iemand in jouw plaats laten gaan. 
Na opgave krijg je een bevestiging in je mail, je aanmelding is dan definitief.  
 
Wees welkom,  Yoga studio- Breistroeken 33- Nieuw Balinge - Docent: Cisca 

mailto:bodyfit@live.nl
http://www.yogasport-hoogeveen.nl/
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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 6 stk. Kipnuggets   € 2,00 

Uien bakje 200 ml      € 0,60 Kipschnitzel    € 2,75 
      Loempia    € 2,75 

      Mexicano    € 2,00 
      Nasischijf    € 1,50 
      Pikanto    € 2,00 

      Varkenssaté + saté  € 3,50  
       Vietnamees kip loempia’s  € 2,50 
        

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
0528-321300 
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Deze maand een complete maaltijd voor 
maar € 7,50 
 
In deze Plate zit een kipschnitzel, patat, 
rauwkostsalade en een bakje 
mayonaise.  
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Stichting Bennie helpt Gambia 
 
Hallo allemaal, 
Wij willen jullie vragen om onze mooie stichting te steunen. Dit kan 

nu ook zonder dat het je iets kost behalve een hele kleine moeite. 
De opbrengst gaan we gebruiken om medische goederen te 

versturen naar Gambia. Deze medische goederen krijgen wij 
aangeboden door allerlei Nederlandse instanties. Deze goederen 
versturen wij ongeveer elke maand met een zeecontainer naar 

Gambia. Daar worden ze verdeeld over diverse ziekenhuisjes, kraamklinieken, 
doktersposten, politiebureau, scholen enz.  Je moet hierbij denken aan bv. onderleggers, 

kraampakketten, EHBO dozen, katheters, verband, pleisters, handschoenen, zeep, 
ontsmettingsmiddelen enz. Deze spullen zijn van onschatbare waarde in een land waar de 
gezondheidszorg nog steeds in de kinderschoenen staat en elke hulp van grote waarde is.  

Hieronder staat zo goed mogelijk beschreven hoe dit werkt. Het is echt eenvoudig en zo 
steunen jullie onze projecten in Gambia zonder dat het jullie iets kost. 

 
Alvast hartelijk bedankt, 

En met zeer vriendelijke groet, 
Team Bennie Helpt Gambia, Tieme Mennink 
 

Wisten jullie dat je onze prachtige stichting kunt steunen door online inkopen?  
     

Kijk eens op doelshop.nl. Deze sponsorsite sponsort  i.s.m. een heleboel bedrijven allerlei 
goede doelen waar wij als “Stichting Bennie Helpt Gambia” ook zijn aangesloten. Van alle, 
door jullie aangekochte goederen krijgen wij dan een klein percentage als sponsoring.  

Even enkele voorbeelden:  
✓ Het kopen van een staatslot levert de stichting een 

bijdrage van € 0,93  
✓ Het kopen van een televisie via b.v. Cool blue is een 

bijdrage van 2.25 % van het aankoopbedrag 

✓ Ook vakanties e.d. levert een leuke bijdrage op. 
 

Hoe dit werkt: 
✓ Voer doelshop in op googlebalk.  
✓ Klik op inloggen rechtsboven en klik op “ik ben nieuw” 

✓ Vul alles in en registreer b.v. met email en vul verkregen code (email) in en klik op 
verificatie 

✓ Registratie is nu gereed. 
✓ Klik in Doelshop.nl op doelen en type: Bennie helpt Gambia 
✓ Foto van Bennie helpt Gambia komt in beeld en klik dan op doel 

 
• Alles is nu gereed en kun je shoppen bij heel veel online winkels en steun je onze 

mooie stichting. 
• Als je later weer iets wil kopen dan niet vergeten opnieuw in te loggen bij 

www.doelshop.nl 

 
Als je een account hebt aangemaakt, krijg je bij elke aankoop een email met daarin het 

bedrag dat ten goede komt aan onze stichting, ook kun je zien welke bijdrage door 
anderen zijn gerealiseerd. 
 

Wil je dit alles niet, maar wel iets kopen klik dan op onderstaande link en je 
wordt rechtstreeks naar doelshop.nl geleid en bij elke aankoop steun je ons.  

 
https://benniehelptgambia.doelshop.nl/info  
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Activiteitenkalender 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

                             

                             
                                                           2021 

 
 

JULI 

 
7 juli                       Oud papier 

 
 

 
 
AUGUSTUS 

 
 

 
 
 

 
 

 
SEPTEMBER 
 

8 september  Oud papier 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



Dorpsblad Kontakt 2021 27 

 

 



28 Dorpsblad Kontakt 2021 

 

  



  

Dorpsblad Kontakt 2021 41 

 

Huisartsen 

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur: 
• Huisartsenpraktijk Noordscheschut 

   Mevr. Dahler 

   Tel. (0528) 741012 

• Huisartsenpraktijk Ettenheim 

   Mevr. Damman 

   Tel. (0528) 745060 

• Huisartsenpraktijk Hollandscheveld 
  Dhr. Miellet/Dhr. Veenhouwer 

  Tel. (0528) 34 12 19 

• Huisartsenpraktijk Elim 

  Dhr. Mors/Dhr. Brugman 

  Tel. (0528) 35 12 12 

• 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 

 

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 

 

 Buurtpreventie App 

 

Wilt u lid worden van de buurtpreventie 

WhatsApp groep? Neem contact op met  

Bennie Slomp: 06-53173643 

Preekrooster 2021 

Chr. Geref. Kerk te Nieuw-Balinge 

 

●Zondag 4 juli  

9.30 uur Prof. M.J. Kater 

14.30 uur Prof. M.J. Kater 

●Zondag 11 juli  

9.30 uur Ds. C. Cornet 

14.30 uur Ds. C. Cornet 

●Zondag 18 juli  

9.30 uur Ds. J. van Walsem 

14.30 uur Ds. J. van Walsem 

●Zondag 25 juli  

9.30 uur Ds. A.A. Egas 

14.30 uur Ds. A.A. Egas 

●Zondag 1 augustus 

9.30 uur Ds. W.W. Nijdam 

14.30 uur Ds. W.W. Nijdam 

●Zondag 8 augustus 

9.30 uur Ds. ? 

14.30 uur Ds. ? 

●Zondag 15 augustus 

9.30 uur Ds. C. Cornet 

14.30 uur Ds. C. Cornet 

 

 

Wijzigingen voorbehouden. In de ochtend is er 

oppas voor de kleinsten in het jeugdgebouw ‘Het 

Anker’ 

 

Preekrooster 2021 

Ned. Hervormde Kerk Nieuw-Balinge 

 

●zondag 4 juli 

10:00 uur ds. T. Beekman 

19:00 uur ds. W.C. Polinder (Putten) 

●zondag 11 juli (begin zomervakantie) 

10:00 uur ds. J. Mulderij (Wezep) 

19:00 uur ds. T. Beekman 

●zondag 18 juli 

10:00 uur ds. T. Beekman 

19:00 uur ds. J.A. Mol (Driesum) 

●zondag 25 juli 

10:00 uur ds. J.W. Wind (Westervoort) 

19:00 uur prop. J. Admiraal (Rouveen) 

●zondag 1 augustus 

10:00 uur  

19:00 uur ds. N. Noorlander (Onstwedde) 

●zondag 8 augustus 

10:00 uur ds. F.J.K. van Santen (Kampen) 

19:00 uur ds. J.W. Goossen (Vriezenveen) 

●zondag 15 augustus 

10:00 uur ds. H.J.C.C.J Wilschut (Bovensmilde) 

19:00 uur ds. J. Boer (Ermelo) 

●zondag 22 augustus (einde zomervakantie) 

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

19:00 uur ds. J.A.A. Geerts (Zalk-Veecaten) 
 

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! 

Wilt u ook informatie van uw vereniging, 

bedrijfje of club delen op deze infopagina? 

Mail dan naar redactiekontakt@outlook.com  

 

Ophaalschema containers  

7 juli    ORANJE          4 aug    ORANJE 

14 juli   GROEN         11 aug    GROEN 

21 juli   ORANJE        18 aug    ORANJE 

23 juli   GRIJS           20 aug    GRIJS 

28 juli   GROEN         25 aug    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: 

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!  

Wegbrengen grofvuil of container stuk? 

Gemeente Midden-Drenthe: (0593) 53 92 22 

Grofvuil kunt u brengen naar; Milieustraat 

Beilen. Openingstijden:  

Maandag - gesloten 

Dinsdag   -  8.00-12.00 en 13.00-15.30 

Woensdag - 13.00 tot 15.30 

Donderdag - 13.00 tot 15.30 

Vrijdag - van 8.00-12.00 en 13.00-15.30  

Zaterdag – 08.00 – 15.00 

  

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 Groen. (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 

• Uitvaartverzorgster:  

  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 

Small Ball Pilates 

Dinsdagochtend 9.00- 10.00 uur 

Yoga studio - Breistroeken 33  

 

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 Pot (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. Of 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 themakisten 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 

Het dorpshuis is op alle dagen, voor diverse 

activiteiten, geopend op afspraak.  

 

U kunt ons bereiken op (0528) 321300 of 

per e-mail: infodeheugte@gmail.com 

 
Voor meer info kijk op 

www.dorpnieuwbalinge.nl/dorpshuis 
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GJVV 

Bestuur: 

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

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

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

Lid Heidi Koekoek Tel. (0528) 32 10 24 

Lid      Mariska Schonewille   

 

DINSDAG; Volleybal 

Jeugdvolleybal                    18.00 – 19.30 

Herenvolleybal (16+)          20.30 – 21.30 

WOENSDAG; Volleybal 

Dames Recreanten 3           19.00 – 20.00 

Dames Recreanten 1  20.00 – 21.00  

DONDERDAG; Volleybal 

Dames Recreanten 2  19.30 – 20.30  

DONDERDAG: gymnastiek  

1e groep, vanaf 4 jaar 17.15 – 18.00  

2e groep   18.00 – 18.45 

3e groep                            18.45 – 19.30 

 

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

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

kunnen we altijd gebruiken. Dus: KOM EENS 

LANGS ALS JE DURFT! 

 

Welzijnswerk Midden-Drenthe 

Welzijnswerk is er voor alle inwoners van de 

gemeente Midden-Drenthe. U kunt met al 

uw vragen op het gebied van wonen, welzijn 

en zorg bij ons terecht. Maar ook met 

vragen over bijvoorbeeld mantelzorg, 

vrijwilligerswerk en leefbaarheid.  

Vanaf 1 januari 2018 kunt u ook bij ons 

terecht voor maatschappelijk werk 

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

donderdag van 08.30 – 13.30 uur en op 

vrijdag van 08.30 – 12.00 uur op 

telefoonnummer 088 16 51 200.  

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

Westerbork 

Kapsalon Priscilla 

Tel. (0528) 32 16 44 

Dinsdag geopend van 8.50 – 18.00. 

Donderdag en vrijdag geopend van 8.30 tot 18.00. 

Tussen 12.00 en 13.00 gesloten.  

Zaterdag geopend van 8.00 tot 13.00.  

 

Elke 1e dinsdag van de maand knippen zonder 

afspraak tussen 18.00 en 19.30! 

 

www.kapsalon-priscilla.nl 

Plaatselijk Belang ‘de Vooruitgang’ 

Het bestuur vergadert maandelijks en 1 keer 

per jaar wordt er 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 0653173643 of mailen naar 

plaatselijkbelangnieuwbalinge@gmail.com 
 

Anne Hekker; IJzer en metalen 

 

IJzer en metalen, Anne Hekker komt het halen!  

 

Melkbussen, accu’s, fietsen, kabel, aanhangwagens 

enz. Het kan ook gebracht worden.  

 

Haarweg 91, Nieuw-Balinge.  

Tel. (0528) 32 13 84 

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. 

 

www.studiotyara.nl 
 

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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