
Dorpsblad Kontakt 2018 43 

 

  



42 Dorpsblad Kontakt 2019 

 

  



  

Dorpsblad Kontakt 2022 1 

 

DECEMBER 2022    54ste JAARGANG, NR. 11 

 

Colofon 

 
Redactie   
Lisanne de Buck               (06) 10 75 60 88 
Geertje Oelen                   (06) 12 08 97 82 
Karin Gils                         (06) 30 68 49 46 

 
 
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              

25e 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  

(Verdana 11) 
✓ 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: 

 
 
Dat de speeltuinen zijn en worden 

opgeknapt in het dorp. 
 

Dat er vele leuke acties en activiteiten 

zijn. 

 
Informatie en de huisregels van ons 

nieuwe sporthuus. 

 
Dat Plaatselijk Belang een kerstboom 

versier wedstrijd houdt. 

 
Weer een nieuwe column. 

 

Heerlijke recepten voor de feestdagen. 

 
 

 

 
 

En…  

 
nog veel meer. 

 

 

Veel leesplezier! 
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Raadselspel 
 

Voor de maand november zochten wij de 
oplossing van de filippine puzzel. 

We hadden in totaal 8 inzenders met 

allemaal het juiste antwoord, KONTAKT. 

 
Aaldert Span rolde uit de loting en heeft 

dus deze maand gewonnen.  

 
Gefeliciteerd Aaldert,  

de prijs komt snel jouw kant op! 

 
 

 

 

 
 

Voor de maand december zoeken we de oplossing van het raadsel in onderstaande foto.  

 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 of telefoonnummer. 

 

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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___________________________________________________________ 
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Menukaart Dorpshuis de Heugte 

 
Patatzakken      Snacks 

 
Klein   € 3,60     Frikandel    € 1,40  
Middel  € 4,60     Frikandel met     € 1,70 

Groot  € 5,60     Frikandel speciaal   € 2,10 
       Br. Frikandel excl. Saus  € 2,10 

Patat       Frikandel XXL    € 3,10 
       Frikandel XXL speciaal  € 3,60 
Patat    € 1,60    Kroket     € 1,40 
Patat met  € 1,90    Kroket mayo/mosterd   € 1,70 
Patat Joppie  € 2,10    Br. Kroket excl. Saus    € 2,10 
Patat Oorlog  € 2,60    Br. Kroket mayo/mosterd  € 2,40 
Patat Speciaal € 2,30    Hamburger    € 1,60  
Patat Saté  € 2,30    Hamburger speciaal    € 2,30 
Grote patat           +€ 0,50               Br. Hamburger excl. Saus   € 2,30 
       Br. Hamburger speciaal   € 3,00 

Sauzen & Uien     Gehaktbal    € 2,60 
       Gehaktbal mayo/mosterd  € 3,00 
Joppiesaus bakje 80 ml   € 0,60  Bapao excl. Saus    € 1,85 
Joppiesaus bakje 200 ml  € 1,60   Bami schijf    € 1,60 
Mayo/Curry/Ketchup     Berehap     € 2,40 
Mosterd/Chili bakje 80 ml  € 0,40  6 stk. Bitterballen   € 2,10  
Mayo/Curry/Ketchup     6 stk. Bitterballen met saus  € 2,40 
Mosterd/Chili bakje 200 ml  € 1,10  8 stk. Gemengde      
                  bittergarnituur incl. Saus  € 2,80 
Satésaus bakje 80 ml   € 0,80  Braadworst     € 2,10 
Satésaus bakje 200 ml  € 2,10  Kaassouffle    € 1,60 
Shoarmasaus bakje 80 ml   € 0,40  6 stk. Kipnuggets   € 2,10 
Uien bakje 80 ml    € 0,35  Kipschnitzel    € 2,85 
Uien bakje 200ml   € 0,70  Loempia    € 2,85 
       Mexicano    € 2,10 
       Nasischijf    € 1,60 
       Pikanto    € 2,10 
       Varkenssaté + saté   € 3,60 
       Vietnamese kip loempia’s (3 stuks)  € 2,60 

 

0528-321300 
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Senior Fit 

Zin om mee te doen of het eens te proberen? 

Welkom in de Heugte op: dinsdagochtend van 9.30 uur tot 10.15 uur 

 

Hieronder enkele reacties van de deelnemers: 

Elke dinsdagochtend komen we bij elkaar in de Heugte, waar we onder leiding van Cisca 

samen sporten,  

We lachen veel, het is erg gezellig en blijven fit 

Ik zie er elke week naar uit om te gaan, zo goed, zo gezellig 

Ik heb meer kracht in mijn handen 

Ik voel mijn spieren goed! 

De kracht in mijn benen is toegenomen 

Het is best pittig 

Senior Fit is gym met meer pit. De les wordt goed gegeven onder het motto: bewegen ….. 

is langer leven 

Ik vond het een hoge drempel! Heb toch de stap gezet en het bevalt mij uitstekend! Merk 

het echt aan mijn lichaam 

Gezellige groep en het houdt je fit 

 

Wat doen we zoal?  

We beginnen met de warming-up, daarna oefeningen voor buik, benen, billen, armen.  
Soms met gewichtjes of een dynaband of met een bal, een balspel, geheugen trainen, 

balanshoudingen. 

Aan het hele lichaam wordt gewerkt elke week is anders, vergelijkbaar met: Nederland in 
beweging. 

De laatste 10- 15 minuten rekken en strekken we de spieren en doen 

ademhalingsoefeningen, even ontspannen. 
 

Na de les drinken we koffie/thee voor diegene die dit leuk vindt. 

 

Kom je meedoen? Of wil je meer weten?  
Neem gerust contact op met Cisca- 06 216 361 65 
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60 + actief 

17 november toch maar weer eens de sjoelbakken gebruikt! 
We zijn toch met ruim 20 mensen actief naar het dorpshuis gekomen voor onze 

maandelijkse bijeenkomst. 

Gezellig samen een kopje koffiedrinken en dan een sjoeltoernooitje spelen. 

En daar komen dan altijd een paar winnaars uit. Vandaag was de kampioen Sjoeler Jan 
Kats! Tweede werd Leidy Breet en op de derde plaats eindigde Jannie Wielink! Veel 

middenmoters dus, dan kan je maar beter de laagste stand hebben, mag je in ieder geval 

de poedelprijs meenemen en die was voor Dinie Harteveld! De middag was zo om en we 
hadden het weer gezellig met elkaar.  

Nu via de gezellige Sinterklaastijd vooral voor de jongsten onder ons, door naar het 

Kerstdiner! Het kan gelukkig weer. Zie elders in Kontakt de uitnodiging en de opgave 

mogelijkheid. Een grote groep vrijwilligers gaan er iets lekkers van maken! 
Tot ziens op 16 December! 

i.o. José Post Consent 

 
Op 8 december vanaf 13.30 uur gaan we als 60 + actief in het dorpshuis  knieperties 

bakken! Tijdens de Kerstmarkt van de basisschool worden ze verkocht voor het goede doel, 

welke aansluit aan de actie van Jeanet en Jojanneke voor het Ronald Mc. Donalds Huis! 

 
 
  



  

Dorpsblad Kontakt 2022 7 

 

  



8 Dorpsblad Kontakt 2022 
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PRIKBORD 

Kerstgroet 
 

De redactie van Kontakt wenst 

eenieder hele fijne feestdagen en 

een heel goed 2023! 

 

 
 

Lisanne, Geertje en Karin 

 

 

Steun het Ronald Mc 

Donald huis 
 

Op de kerstmarkt van Bi’j Oons en van 
de Mr. Siebring kunnen 

dorpsbewoners (kerst)spullen kopen 
voor het goede doel. 

 

 
 
Kom gezellig langs en doe mee aan de 

sponsoractie! 
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Kom sporten in ’t Sporthuus van De Heugte 

Goede voornemen om (weer) te gaan sporten? Begin het nieuwe jaar goed en kom lekker 
sporten in ’t sporthuus!  

 

Openingstijden: 

Maandag t/m vrijdag van 07:00 tot 22:00 uur.                          
Zaterdag van 07:00 tot 17:00 uur. 

Zondag gesloten. 

 
Voor 16 euro heb je 2 keer per week 

toegang. En voor €19,50 kan je 

onbeperkt komen sporten. 

Voor leeftijds- en gezinsaanbiedingen 
kan er een prijslijst opgevraagd worden 

in dorpshuis of via de mail 

sporthuus@gmail.com 
 

Huisregels  

• Sporten in ‘t Sporthuus is op eigen risico 

• Sport nooit alleen, minimaal 2 personen aanwezig in ’t Sporthuus 

• Kinderen en jongeren beneden de 14 jaar hebben geen toegang tot  

 ‘t Sporthuus 

• Jongeren van 14 en 15 jaar dienen altijd te sporten onder begeleiding van een 

ouder/volwassene 

 

 

• Handdoek meenemen is verplicht  

• Sportschoenen verplicht, geen buiten (vuile) schoenen 

• Draag gepaste kleding in ’t Sporthuus 

• Drinken in gesloten bidons en flessen toegestaan  

• Maak apparaten schoon na gebruik  

• Respecteer elkaar en het materiaal  

• Ruim losse gewichten en materialen weer op 

• Houdt ’t Sporthuus netjes  

• Sluit alle ramen en deuren als je vertrekt. 

 

Zo houden wij samen ’t Sporthuus netjes en veilig.  

Bij een noodgeval 

• Bel 112  

Advies: Bij Medische klachten raadpleeg eerst uw behandelaar voordat u gaat sporten. 

 

Vragen en andere zaken kunnen gemaild worden naar: sporthuus@gmail.com 

Tot slot het lidmaatschap heeft één maand opzegtermijn, per de 1e van de maand. 

 

De openingstijden en het mailadres van ’t Sporthuus staan vanaf nu ook op de infopagina 
(zie achterin Kontakt) 
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Column 
 

Wanneer jullie dit lezen is de Sint misschien alweer vertrokken of is helemaal niet bij jullie 

geweest. Dat verbaast mij ook niet, want zodra de Sint in Nederland is kun je hem volgen 
via het Sinterklaas journaal. Ga je naar de stad om inkopen te gaan doen dan merk je daar 

niet veel van. 

Geen Sinterklaas muziek en ook geen etalages ingericht met Sint en Piet. 
De Kerstman daarentegen die krijgt al wel veel aandacht. Kerstliedjes en veel 

kerstversiering. 

 

Hoe kan dat nu toch zo dat de Kerstman meer aandacht krijgt dan onze Sint. 
Dan moeten we even teruggaan naar begin jaren 90. Toen begon men meer naar de 

Kerstman te gaan. Het volk kwam in opstand en er werden acties ondernomen zoals in 

Hengelo “Lang zal Sinterklaas leven” en in Assen gaf men door middel van verkeersborden 
aan dat het voor de Kerstman verboden was om voor 5 december zich aldaar te vertonen. 

 

We zijn nu ruim 30 jaar verder en men 

maakt zich niet meer zo druk over die 
Kerstman. 

Men is helemaal klaar met al dat gedoe.  

Is dan die Kerstman daar schuldig aan? 
Nee dat denk ik niet, want als je de kinderen 

groot hebt dan heb je kans dat ze ipv Sint 

kiezen voor Kerst. Ik denk zelf dat het is 
gekomen door de Zwarte Pieten discussie.  

En we hebben allemaal een mening daarover 

en dat mag ook, maar ga geen actievoeren 

bij een Sinterklaas intocht of gooi geen steen 
door de etalage als daar een zwartepiet 

poppetje staat. Dus wat krijg je dan ? 

Dat de winkelier helemaal niets meer doet 
met de Sinterklaas aankleding want ze willen 

geen gezeik. Dus gaan op safe. Geen grote 

kartonnen Sint met een boormachine in zijn 
hand bij de Gamma. Geen Sinterklaas 

verlichting in de winkelstraat.  

En geen Sinterklaas en Zwarte Piet die plaats 

nemen in de winkel zoals het vroeger bij de 
V&D ging. 

 

 
 

Daarmee gezegd kunnen we concluderen dat de Kerst het Sinterklaasfeest heeft 

verdrongen.  
Helaas pindakaas Sinterklaas. 

En we zijn er nog niet. 

Oud en Nieuw geen vuurwerk. 

Geen Paasvuren. 
Niet meer fietsen op Hemelvaartsdag. 

Geen snoep meer op de 11 van de 11e. 

Geen schoolreisjes meer met de bus. 
En nu is het klaar, want als ik zo doorga, ook geen column meer. 

 

Wibooooo 
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Uitnodiging Kerstzanguurtje  
D.V. Maandagavond 19 december 2022  

 

“Jezus Christus, Gods Wonderkind” 
  

Allen van harte welkom in dorpshuis 
"de Heugte" in Nieuw-Balinge  

Aanvang om 20.00 uur.  
Vanaf 19.45 uur staat de koffie klaar! 

 
 

Meditatie door ds. Cornet 
 
 

Muzikale medewerking: 
koor “Believe” uit 

Tiendeveen 
 

Begeleiding samenzang: 
Mevr. Beekman 

Mevr. Cornet 
Prisca Cornet 

 
 

Georganiseerd door de kerken van Nieuw-Balinge 
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Werkzaamheden bij de Voorste en Achterste Knijpe  
 

Waar afgelopen jaren berken opschoten uit de natte heide bij de Voorste en de Achterste 
Knijpe, vlakbij de Voscheheugte, is in november hard gewerkt door Natuurmonumenten. 

De berkenopslag verdwijnt en maakt plaats voor een open landschap waar vochtige heide 

en het ven weer ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. 

 
Beweging in het landschap 

Het Mantingerveld is een landschap in beweging. Mens en natuur richten hier samen de 

buitenruimte in. Stikstof uit de lucht, werkt als kunstmest voor planten die daarvan 
houden, zoals de berk. Ze ontkiemen makkelijk en groeien razendsnel. Daarom schieten de 

jonge boompjes in korte tijd in het terrein op.  
In de Voorste en Achterste Knijpe bij het Mantingerveld verliep de ontwikkeling van berken 
de laatste jaren sneller dan verwacht. Er kwam veel te snel een dichte begroeiing van 

berken. Terwijl de bedoeling is dat dit een vochtig heidelandschap wordt. Daarom worden 

de berken verwijderd. Dat proces gaat niet vanzelf en helaas soms ook met grote 

machines. 
 

Voorzichtig werken 

De werkzaamheden zijn, ondanks het gebruik van grote machines, zeer voorzichtig 
uitgevoerd. De ondergrond bestaat uit een venige laag en die wil Natuurmonumenten niet 

beschadigen. Daarom gebruiken we rupsbanden en rijplaten voor aan- en afvoer van het 

materieel. Om het ven vrij van opschot te maken is een kraan met lange giek ingezet. 
Hierdoor wordt de schade aan de oevers tot het minimum beperkt. De verwachting is dat 

hier volgend jaar nieuwe bloemen en planten gaan ontkiemen.   
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Nieuws vanuit IKC Mr. Siebering 

 

 
Op 16 december houden we in school een 

Kerstmarkt. De opbrengst gaat naar de 

stichting Ronald McDonald. We sluiten 

hierbij aan de bakactie van Jojanneke en 
Jeanet. 

 

 
De Kerstmarkt wordt gehouden tussen 12.30 en 14.00 uur. 

  

Wat is er te doen deze middag: 
• Verkoop van kerstartikelen, gemaakt door de kinderen. 

• Een eetplein, waar gesmikkeld kan worden van allerlei lekkernijen. Deze worden 

gemaakt door Jeanet en Jojanneke. Er is ook glutenvrije lekkers te koop. 

• Verkoop van knieperties, gebakken door de 60+ ers van Nieuw-Balinge. 
• Op de foto met de kerstman. 

• Kerst/spel-circuit in het gymlokaal, onder leiding van onze gymjuf Rianne. 

• Rad van avontuur. 
  

En verder is er een appeltaartbak-wedstrijd, waar alle thuisbakkers van Nieuw-Balinge aan 

mee kunnen doen. De uitslag wordt deze middag bekend gemaakt. De taarten kunnen op 
vrijdagochtend, tot 10.30 uur worden ingeleverd. Aan het eind van de ochtend, worden de 

taarten gejureerd. De rest van de taarten wordt verkocht op ons Eetplein. 

Opgeven kan bij school, op het papier dat bij de kleuteringang hangt, of telefonisch 0528 

321355. 
Iedereen is van harte uitgenodigd om mee te doen!!! 

  

Deze middag kan er contant worden afgerekend, maar ook via QR-tikkie. De QR-codes 
liggen op alle tafels klaar, om af te rekenen. 

  

U bent van harte welkom op onze Kerstmarkt. We hopen op veel bezoek, zodat we een 
groot bedrag kunnen overdragen aan Jeanet en Jojanneke. Zij zorgen voor de overdracht 

aan Ronald McDonald. 

  

Team IKC-meester 
Sieberingschool. 
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Recept  
Voor de feestdagen heeft Evelien weer een complete maaltijd uitgezocht, met een 

voorgerecht, hoofdgerecht en een heerlijk toetje.  
Veel kook en bak plezier. En vooral eet smakelijk! 

 

Voorgerecht, bietencarpaccio 

De klassieke carpaccio in een vegetarische variant.  
Lekker met geitenkaas, walnoten en balsamico. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

INGREDIËNTEN voor 2 personen: 
 

• 2 voorgekookte rode bieten 

• 2 handjes rucola 
• 2 eetlepels walnoten 

• 40 gram zachte geitenkaas 

• 2 eetlepels crème balsamico 

• Handje cherrytomaten 
• Peper en zout 

 

BEREIDING: 
1. Snijd de rode bieten in hele dunne plakjes. Dit kun je met een scherp mes doen of je 

kunt gebruik maken van een mandoline of kaasschaaf. 

 
2. Rooster de walnoten in een droge koekenpan. 

 

3. Snijd de cherrytomaten door de helft. 

 
4. Verdeel de plakjes rode biet over 2 bordjes en verdeel hier wat rucola over. Maak de 

bietencarpaccio af door de balsamico crème, de walnoten, geitenkaas en cherry 

tomaten erover te verdelen. 
 

5. Bestrooi met wat peper en zout. 

 

Hoofdgerecht, hele kip gevuld met sinaasappel 
Met dit feestelijk recept voor een hele kip met sinaasappel en rozemarijn steel je de show 

tijdens het kerstdiner! 

5 minuten + 75 minuten oventijd.   
 

INGREDIENTEN voor 4 personen: 

• 1 hele biologische kip (ca 1,2 tot 1,5 kilo) op kamertemperatuur 
• 1 sinaasappel 

• 3 teentjes knoflook 

• paar takjes verse rozemarijn 

• peper en zout 
• 30 gr roomboter, kamertemperatuur 

 



  

Dorpsblad Kontakt 2022 19 

 

Voor erbij: 

 

• Winterpeen 
• Aardappels 

 

MATERIALEN: 
 

• Rolladetouw 

• Braadslede 

 
 

 

BEREIDING: 
1. Verwarm de oven op 180 graden. Knip eventuele touwtjes waar de poten van de kip 

mee vast zitten gebonden los. Snijd de sinaasappel in een paar stukken. 

 
2. Strooi een beetje peper en zout in de kip. Stop de stukken sinaasappel er in (als ze 

niet allemaal passen laat je er een paar uit, je moet niet gaan proppen).  

 

3. Kneus de teentjes knoflook met de platte kant van een mes en doe ook in de kip.  
 

4. Steek er een takje rozemarijn bij en 1/3 deel van de boter. Nu zit de kip goed 

gevuld. 
 

5. Bind de achterpoten van de kip bij elkaar zodat de holte wat dichter is. 

6. Leg de heel kip in de braadslede. 

 
7. Hak wat takjes rozemarijn fijn. Prak de rest van de boter met een vork en roer de 

rozemarijn erdoor. Om dit makkelijker te maken kun je de boter wat zachter maken 

door ietsjes verwarmen maar hij moet niet vloeibaar worden. Bestrijk de bovenzijde 
van de kip met een laagje rozemarijnboter (ook de poten). Bestrooi de kip met een 

beetje peper en zout. Leg eventueel wat stukken wortel en aardappels rondom de 

kip.  
 

8. Zet de kip een half uur op 180 graden in de oven. 

 

9. Draai de temperatuur daarna naar 120 graden en laat de kip nog 45 min tot 60 min 
bakken (afhankelijk van de dikte en grootte). Bedruip de kip af en toe met het vocht 

op de bodem van de braadslede. Als je een mooi bruin korstje wil kun je de laatste 5 

min ook de grill erbij aan zetten. Maak je gebruik van een oventhermometer dan kun 
je een kerntemperatuur aanhouden van 70 graden.  

 

10.Haal de kip uit de oven en bedek met aluminiumfolie en laat 15 min rusten. Daarna 
kun je de kip aansnijden. 
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Nagerecht IJstaart met nougatine en schuimpjes 

 

Bakrecept, 30 minuten + 4 uur vriestijd. 
 

Met maar een paar ingrediënten maak je dit lekkere dessert met koekjesbodem en een 

romige topping van meringue schuimpjes en nougatine 
 

INGREDIËNTEN voor 12 personen: 

 

• 500 ml slagroom 
• 1 zakje slagroomversteviger (8gr) 

• 130 gr meringue 

schuimpjes 
• 3 eetlepels nougatine 

• 2 eetlepels karamelsaus 

Bodem 
• 175 gr koffieleutjes 

• 40 gr boter of margarine 

 

BENODIGDHEDEN: 
• Springvorm ( 22-24 cm) 

• Keukenmachine 

• Bakpapier 
 

 

BEREIDING: 

1. Maal de koekjes fijn in een keukenmachine. Smelt de boter of margarine en voeg toe 
aan de koekkruimels en meng door elkaar.  

 

2. Bekleed de bodem van de springvorm met bakpapier. Verdeel de koekkruimels 
hierover en druk aan met de bolle kant van een lepel. Zet de vorm zolang in de 

koelkast. 

 
3. Mix de slagroom met de versteviger lobbig. 

 

4. Maal of sla de schuimpjes in stukjes (bewaar er een paar voor de garnering). Schep 

door de slagroom samen met de nougatine. 
 

5. Verdeel het mengsel over de koekbodem en strijk de bovenkant glad. Zet minimaal 

4 uur in de vriezer. 
 

6. Haal de taart uit de vriezer en garneer met wat karamelsaus in het midden en 

bestrooi eventueel met wat extra nougatine. 
 

7. Druk de overgebleven schuimpjes erop in een cirkel. 

 

8. Snijd met een scherp mes de randen los van de springvorm en serveer de taart in 
punten. 

 

9. Tip: na het garneren en versieren kun je de taart weer invriezen tot maximaal 6 
maanden. 

 
  



  

Dorpsblad Kontakt 2022 21 

 

 

Wie ben je, waar woon je en met wie? 
Mijn naam is Leidy Breet, ik ben 66 jaar oud 

en woon samen met mijn drie katten Primo, 
Harry en Koetje op de Breistroeken 16. 

 

Wat doe je voor (vrijwilligers-)werk, 
opleiding of voor de hobby? 

Na mijn studie Nederlands in Groningen heb ik 

me laten omscholen tot P&O-manager, maar 
op mijn 40ste wilde ik wel es wat anders. Ik 

heb toen eerst een halfjaar een cafeetje 

gerund in een talenschool in Antibes in Zuid-

Frankrijk en toen ik terugkwam werd ik 
projectleider bij Stichting Actie Strohalm in 

Utrecht, van waaruit ik biologische boeren in 

de Achterhoek adviseerde bij het bij het 
vinden van manieren om hun producten 

rechtstreeks aan de consument te verkopen. 

Toen dat wegens gezondheidsklachten niet 

meer kon, heb ik als vrijwilliger gewerkt en 
gewoond in caravans op een bio boerderij bij 

Doetinchem en later in ’s Graveland. De 

laatste jaren heb ik in mijn eigen caravan 
gewoond in Krachtighuizen bij Putten. 

Lezen was en blijft mijn grootste hobby, maar 

in de tuin werken, wandelen en fietsen in de 
natuur staan ook hoog op mijn lijstje. En 

sterrenkunde! 

Hier in het dorp heb ik een tijdje 

secretariaatswerk gedaan voor het Plaatselijk 
Belang, maar daar bleek ik niet de geschikte 

persoon voor te zijn. Ik blijf me nog wel 

bezighouden met de coördinatie van het 
onderhoud van de speeltuintjes in het dorp. 

 

Hoelang woon je al in Nieuw-Balinge? 
Ik woon hier pas anderhalf jaar, maar het lijkt 

al veel langer. 

 

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

De stilte! Dat stond ook bovenaan mijn lijstje 

van 10 punten waar mijn nieuwe woonplek 
aan moest voldoen. Eigen heb ik hier alles wel 

gevonden wat ik graag wilde: zoals een leuk, 

betaalbaar huisje met een grote tuin, veilig 
voor de katten, omringd door prachtige 

natuur, een houtkacheltje om lekker bij te 

lezen in de winter. En ik kan zelf zonder 

problemen biologisch blijven eten, want De 
Vierslag uit Nieuweroord brengt me elke 

vrijdag eten voor mij en de katten, wat wil een 

mens nog meer! 
 

 
In deze vaste rubriek komen 

wij in contact met een 

dorpsgenoot.  

Deze maand komen wij in 

contact met Leidy Breet 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

In ‘Kontakt’ met…  
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Wat is er minder fijn of wat mis je op het dorp? 

Het enige dat ik echt mis de Sterrenvereniging waar ik lid van was in Putten. De lezingen 

elke maand, maar ook het sterrenkijken zelf op de Ermelose heide. Hier is het nog 
donkerder, dus een uitgelezen plek om te sterrenkijken. Als er iemand in het dorp is met 

een telescoop, ik houd me aanbevolen om es te komen kijken. 

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

Ik las Kontakt online al een half jaar voor de verhuizing. Toen ik die prachtige foto’s zag 

van het schaatsen op de ijsbaan, heb ik direct Roelof Bisschop gebeld en ben toen alvast lid 

geworden. 
Nu lees ik het krantje, nog steeds met veel plezier. Als je nieuw bent in het dorp, dan is 

Kontakt een goeie bron van informatie! 

 
Wat maakt jou blij? 

Hier heb ik ontdekt dat ik van samen zingen echt heel bij wordt! 

 
Wat maakt jou boos? 

Discriminatie op grond van vooroordelen. 

 

Heb jij een bucketlist, wat wil je nog heel graag doen? 
Hier heb ik even over nagedacht, maar ik kan niets bedenken dat ik absoluut nog zou 

willen doen. Ik heb een heel leuk, afwisselend leven geleid, heb veel gereisd en geleerd… 

Ik ben een heel tevreden mens! 
 

Ligt jouw toekomst ook in Nieuw-Balinge? 

Dit huisje is mijn 11de woonplek op de 8ste locatie en mijn eerste koophuis. Ik hoop dat ik 

hier tot en met mijn sterven kan blijven wonen. Ik hoef hier 
niet begraven te worden, ik wil liever gerecycled worden! 

 

 
Wat keuze vragen, wat voor type ben je?  

 

o Koffie              o Thee?   

o Alcohol            o Fris?   Tegenwoordig meer Fris 
o Ochtend          o Avond?  Avond 

o Sporten           o Luieren?  Van allebei een beetje... 

o Kat                 o Hond?  Kat  
o Zomer             o Winter?  Allebei, want ik vind de afwisseling fijn. 

o Buiten werken  o een kantoorbaan?  Buiten werken 

o Luxe hotel       o basic kamperen? Basic kamperen  

o Bungeejumpen o diepzeeduiken?  Diepzeeduiken 
o Broodeter        o warme maaltijd?  Broodeter 

  

  
Een aantal dilemma’s waar je uit moet kiezen:  
 

Nooit meer werken of nooit meer op vakantie gaan?  Nooit meer op vakantie gaan, want 
dat doe ik allang niet meer. 

  

Niet kunnen zien of niet kunnen horen?  Niet kunnen horen, want ik kan dan altijd 

nog gebarentaal leren. 
  

Een maand geen smartphone of een maand niet douchen?  Ik heb niet eens een 

smartphone, dus dat is geen dilemma voor mij. 
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Jeuk hebben of pijn hebben?  Pijn hebben, want jeuk is erger, denk ik. 

  

Altijd alleen zijn of omringt met irritante mensen? Dan maar liever alleen!   

 

Leidy bedankt voor het invullen van de vragen en je openheid. 

Volgende maand leren we weer een andere dorpsgenoot kennen. 

Heb je een idee wie of wil jezelf in deze rubriek, mail dan naar ons. 
___________________________________________________________ 
 

OLIEBOLLEN-ACTIE. 

 
OOK DIT JAAR KUNT U WEER HEERLIJKE OLIEBOLLEN BESTELLEN  

BIJ DE HERV.KERK.                                                       

 
ZE KOSTEN:  10 ROZIJNEN-OLIEBOLLEN     € 7,-- 

    12 WITTE OLIEBOLLEN          € 7,--  
OF     3  ZAKKEN VOOR € 20,--. 

 
U KUNT ZE BESTELLEN VIA DE BESTELLIJST, deze valt in de week voor kerst bij u in de 

bus.   

OF TELEFONISCH BIJ: HOMME PRINS, TEL: 0528- 321214   
Bestellen kan ook via de mail: bcnieuw-balinge@hotmail.com 

 

GRAAG BESTELLEN VOOR 29 DECEMBER a.s. 
 

DE OLIEBOLLEN WORDEN OP 30 DECEMBER a.s. GEBAKKEN EN BEZORGD. 

 

DE OPBRENGST IS BESTEMD VOOR DE KERK. 
 

De oliebollen-actie wordt gesponsord door: 

Bouwbedrijf Hilberink            Kroezon Zonwering 
Kapsalon Priscilla        Cafetaria Troost  

Van ’t Veenhof gezelschapsdieren Nieuweroord 

 
DE BOUWCOMMISSIE- HERV.KERK 

________________________________________________________________________________ 
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Nieuws van Bi’j Oons 
 
Dag allemaal, 
 

Wij zijn druk bezig met de organiseren 

van de kerstmarkt op zondag 11 

december.  
Er hebben zich al verschillende mensen 

aan gemeld om een kraam te komen 

vullen.   
Vanaf 14:00 bent u van harte welkom bij 

ons op de kerstmarkt.    

Wilt u ook nog graag een kraam, neem 

even contact met ons op via tel: 06-
25390885 en dan regelen we het! 

 

Oudejaarsdag gaan we weer oliebollen 
bakken. Verder informatie hier over volgt 

nog.  

 
 

Dan nog het menu voor de vrijdagavond!  

Reserveer uiterlijk de donderdag ervoor 

via tel: 06-25390885 een maaltijd, dan 
staat deze vrijdag om 18:00 uur voor je 

klaar.  

 
 

Hartelijk groet, 

Jan, Aukje, Wiljo en Jessica 

 
 

 

 

 
   

Voor Hapjesschalen…            IJs…                         En lekkernijen… 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
  

Vrijdag 9 december: 
Stamppot boerenkool/ stamppot 
snijbonen 

Vrijdag 16 december: 
Pasta pesto met kip 

Vrijdag 30 december: 
Gourmetten 

Vrijdag 6 januari: 
Spaghetti/ lasagne 

Vrijdag 13 januari: 
Snert/ bruine bonensoep 
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Actie tijdens kerstmarkt Bi’j Oons! 

 
Wat zijn wij blij met onze sponsoractie voor het Ronald Mc-Donald 
Huis.  

Hiermee hebben wij al een ontzettend mooi bedrag op mogen halen 

dankzij iedereen die een bestelling heeft geplaatst. Samen met de 

actie voor het RMD zijn wij ook een actie begonnen voor de kinderen 
op de Neo-IC en de Kinder-IC in Groningen en Zwolle.  

 

 
 

Tijdens de kerstmarkt van Bi’j Oons op zondag 11 december willen wij graag nog een extra 

boost geven aan beide acties. Daarom verkopen wij tijdens de kerstmarkt knuffels van 

Happy Horse onder het mom van Buy one, donate one. Koop je van ons een knuffel dan 
doneer je ook een knuffel aan een kindje op de IC. Hiervoor hebben wij een aantal knuffels 

beschikbaar dus op=op!  Er staan al data gepland om knuffels te gaan brengen naar de 

ziekenhuizen zodat wij dit rond de kerstperiode kunnen aanbieden.   
 

 

 
 

 

 

 
 

Knuffels staan voor steun, troost en genegenheid. Wij hebben als ouder van een kindje op 

de IC zelf ervaren hoe groots een klein gebaar als bijvoorbeeld een knuffel kan zijn. 
 

Wij zien jullie graag op 11 december, tot dan!  

 
Jojanneke Dijkstra & Jeanet Slomp 

__________________________________________________________________ 
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De Oeverzwaluwwal  
 

“De oeverzwaluw (Riparia riparia) is een zangvogel uit de familie van de zwaluwen 
(Hirundinidae). Hij behoort tot de meest wijdverspreide zwaluwsoorten en is te vinden in 

waterrijke gebieden, waar hij zich voedt met kleine insecten en broedt in zelf gegraven 

tunnels in rivieroevers.” Als je deze beschrijving van de oeverzwaluw leest denk je niet 

direct aan Nieuw-Balinge als broedplaats, maar de vogels hebben hier toch een veilig plek 
gevonden om te broeden. Met de hulp van vrijwilligers! 

Dat begon allemaal door een gelukkig toeval. Zo rond de eeuwwisseling voerde 

Natuurmonumenten werkzaamheden uit ten zuiden van de Haarweg (zandweg richting 
Martensplek). Het vrijgekomen zand werd op een grote hoop gestort en die bleef daar een 

poosje liggen. Tot vreugde van de leden van de vrijwilligerswerkgroep 

Landschapsbeheer Drenthe, want ze zagen dat de oeverzwaluwen begonnen waren hun 
nesttunnels te graven in die hoop zand! Het lag toevallig ook heel gunstig aan een ven, 

zodat roofdieren als de vos er niet bij konden zonder een nat pak te krijgen.  

Omdat Natuurmonumenten andere plannen had met het gebied zou de hoop zand weer 

weggehaald worden. Dat bracht Kees Wielink, die toen in het Plaatselijk Belang zat, op het 
idee om samen met de werkgroep zelf een wal aan te leggen op een gunstiger plek. In 

overleg met Natuurmonumenten werd gekozen voor een plek aan de noordkant van de 

zandweg waar een heel geschikt vennetje lag.  
Met een subsidie van NL-doet en de hulp van de Fa. Beugel uit Beilen, die een kraan 

beschikbaar stelde, werd in 2005 een nieuwe wal aangelegd. De vrijwilligers hebben 

vervolgens geschikte beplanting aangebracht en nu ligt er een prachtig klein 
natuurgebiedje waar elk jaar zo’n 20 paartjes veilig kunnen broeden.  

Zo’n wal moet echter wel heel goed onderhouden worden. Een oeverzwaluw maakt meestal 

elk jaar een nieuwe tunnel, maar soms diepen 

ze een bestaande tunnel verder uit. Aan het 
eind van de tunnel maken ze dan een nestje. 

Als er te veel gaten in de wal komen, dan is 

de kans op instortingsgevaar natuurlijk erg 
groot. Daarom worden de gaten elk jaar op 

tijd weer dichtgemaakt en de ongewenste 

begroeiing op de wal weggehaald. 
Afgelopen oktober hebben Kees Wielink en 

Albert Wielink (wel familie, geen broers!) die 

taak weer op zich genomen, zodat de wal er 

weer zeer uitnodigend bijligt voor als de 
zwaluwen in het voorjaar van hun 

overwintering in de Sahel terugkomen.  

Op de foto’s kun je zien dat de wal door zwaartekracht de neiging heeft om te verzakken 
en minder steil te worden zodat er een richel ontstaat waardoor roofdieren droge pootjes 

kunnen houden! Daarom hopen de vrijwilligers dat we deze winter genoeg vorst krijgen 

zodat de wal sterk genoeg wordt om een graafmachine te kunnen dragen om te wal te 

herstellen. Daarvoor moet natuurlijk ook een deel van de begroeiing gekapt worden. Mocht 
er toch te weinig vorst komen, dan moeten we maar hopen dat er in de winter en het 

voorjaar veel regen valt, zodat de waterstand van het vennetje hoog genoeg is om de 

toegang voor roofdieren te bemoeilijken! 
We houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen! 

 

Namens de vrijwilligerswerkgroep Landschapsbeheer Drenthe/Plaatselijk Belang 
Leidy Breet 

 

P.S. In september heb ik het voorrecht gehad om samen met Kees Wielink de wal te 

bekijken. Het was toen zo droog dat we makkelijk bij de gaten konden komen. Tot onze 
verrassing zat er in een van de gaten een muisje ons verschrikt aan te kijken! Een soort 

deeltijd bewoning… 
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Kerstboom versier wedstrijd plaatselijk belang. 
 

De kerstdagen komen eraan en hoe leuk zou het zijn als 
verspreid in het dorp kerstbomen worden neergezet. 

 

De kerstbomen krijgen verlichting op batterijen.  

Het is aan jullie als bewoners van de straat om de boom te gaan versieren. 
Ga gezellig met je (klein) kinderen een boom versieren, de allermooiste krijgt misschien 

wel een mooie prijs. 

Op 17 december worden de bomen geplaatst dus kijk goed waar die van jullie staat, kan 
zijn dat er meerdere bomen in één straat komen in verband met de lengte van de straat, 1 

boom per straat wordt beoordeeld, dus doe je best om de mooiste te maken. 

De prijsuitreiking willen we doen in de Heugte, gezellig onder het genot van hapje en 
drankje, dit wordt verder bekend gemaakt in het januari nummer van “Kontakt”. 

 

 

Wij wensen jullie alvast fijne en gezellige 
dagen toe. 

 

Groeten Bestuur Plaatselijk Belang. 
 

 

 
________________________________________________________________________ 

 

                                               Kleurplaat  
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Speeltuin aan het Vosseveen gerenoveerd. 

 
Het zal jullie vast al wel opgevallen zijn dat het speeltuintje aan het Vosseveen in de 
afgelopen maanden een broodnodige opknapbeurt heeft gekregen. Allang voor Corona was 

er sprake van achterstallig onderhoud: de bankjes waren kapot, een speeltoestel was 

gevaarlijk, de katten poepten in de zandbak en bij de schommels, kortom, geen leuke plek 

voor de kinderen om te spelen.  
 

Toen Silvia Brugge, de 

beheerster, en ik in februari 
maar weer eens een brief 

schreven naar de 

gemeente, kregen we te 

horen dat de speeltuintjes-
medewerker, Henk Suurd, 

met pensioen was gegaan 

en dat er nog geen nieuwe 
was aangenomen. Dat 

beloofde eerst niet veel 

goeds, maar het is ons 
gelukt om dit jaar toch een 

aantal dingen te laten 

aanpakken. 

In de eerste plaats zijn er 
prima bankjes neergezet, waarvan één zo laag dat de kinderen er ook makkelijk op kunnen 

zitten. Het zand in de zandbak is vernieuwd en er zijn nieuwe bevestigingspunten rondom 

gemonteerd waardoor het nieuwe, minder zware, net ook vast gemaakt kan worden aan de 
zandbak.  Het koepeltjesrek, wat half verrot bleek, is vervangen door een veel leuker en 

vooral veiliger klimrek, genaamd “Alex” met daaronder zogenaamde doorgroeitegels. Deze 

rubberen tegels die gras door laten zijn ook geplaatst onder de schommel, waardoor de 
spelende kinderen nu geen last meer hebben van poepende katten.  

Ook de gevaarlijke wipwap is weggehaald, maar daar is nog geen nieuwe voor 

teruggeplaatst. Elk speeltoestel heeft namelijk een soort veiligheidszone nodig, waardoor 

er geschoven moest worden en er niet genoeg ruimte bleek te zijn. In overleg met de 
buurtbewoners hebben we toen een plan gemaakt om het nieuwe speeltoestel dat we nog 

tegoed hebben pas volgend jaar te laten plaatsen. Dan is namelijk ook de schommel aan 

vervanging toe en kunnen we het gebied beter en volgens de veiligheidsvoorschriften 
inrichten.   

Een paar weken geleden heeft de 

gemeente het nieuwe 
speeltuinbeleid bekend gemaakt. 

Niet veel verschil met het vorige, 

maar er staat nu wel in dat 

kinderen meer in “het groen” 
moeten kunnen spelen. Ook dat 

moet veilig zijn, dus de 

stekelstruiken aan de parkeerkant 
zullen vervangen worden. Als de 

stekelstruiken gesnoeid worden 

vliegen de stekeltjes namelijk 

overal heen en belanden ze nog wel 
eens in handen en voeten van 

spelende kinderen.  
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Het wachten is nu op het nieuwe uitvoeringsbeleid, wat natuurlijk voor ons het 

belangrijkste is. Gelukkig is er al wel een nieuwe medewerker voor het onderhoud 

gevonden, de heer Peter Kracht. Dus hopelijk kunnen we volgend jaar de inrichting 
afmaken en dan staat er weer een prachtig vernieuwd speeltuintje, waar zowel de kinderen 

als de buurtbewoners trots op kunnen zijn! 

 
Wat de andere speeltuintjes 

betreft, dat aan de Wolvenhaar 

is vorig jaar vernieuwd dankzij 

de inspanningen van Richard 
van den Bosse, waarbij al het 

boomschors is verwijderd in 

verband met scherpe kantjes en 
een nieuw klimtoestel met 

glijbaan is gekomen.  

 
Kees Wielink houdt een 

waakzaam oog op het 

speeltuintje bij het sportveld, 

waar alleen het bankje aan 
vervanging toe is.  

 

 
 

 

De speeltuin bij de school en de bewegingstuin is de verantwoordelijkheid van de school, 

die een eigen onderhoudsteam hebben.  
 

 

Volgend jaar wordt er ook verder 
onderzocht of er een klein 

peuter-speeltuintje aan de 

Robertusweg gemaakt kan 
worden op de plek waar er 20 

jaar geleden ook een was.  

 

Inmiddels zijn daar alweer zoveel 
nieuwe kinderen geboren dat het 

weer nodig is. Ook wordt er 

onderzocht of we een 
“belevingspad” kunnen creëren in 

de natuur bij het dorp.  

 
Plannen genoeg dus! 

 

Sylvia Brugge en Leidt Breet 
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Dorpshuis stempelpost van het jaar rijwiel vierdaagse. 

Vandaag 25 november 2022 was de vrijwilligers 

groep, die aanwezig was bij de stempelpost tijdens 

de Rijwiel vierdaagse bijeengeroepen om half 11 in 

Dorpshuis “De Heugte” voor een kopje koffie? 

De Jury van de Rijwiel vierdaagse had ons 

Dorpshuis uitgekozen als: Beste gastvrije, gezellige 

stempel post van de Rijwiel vierdaagse, met als 

startpunt Westerbork!! 

Mooie ruimtes ingericht op veel mensen, geen file 
voor de toiletten alles netjes en schoon, gezellig en 

gastvrij, redelijke prijzen heerlijke soep en lekkere 

appeltaart! Dat waren de lovende woorden van de 

Jury! 

Ramon (voorzitter) van ons Dorpshuis mocht een 

schildje in ontvangst nemen met een mooie bos 

bloemen! Onze vrijwilligers genoten ondertussen 

met elkaar samen met de juryleden van een kopje 

koffie en een heerlijk stuk taart! 

Bedankt vrijwilligers, waar een klein dorp SAMEN 

groot in kan zijn! 

We rekenen volgend jaar weer op jullie! 

DB de Heugte i.o. José 
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                                                                Activiteitenkalender 
 
 

 
 

 

 

    
                                                            

 

                                                          
                                                         2022 

 

 
                                                    DECEMBER 

 

                         2 december          Klaverjassen Ijsvereniging 

 
                        10 december        Kerstmarkt Tiendeveen 

 

                        10 december        Coverband in De Heugte 
 

                        11 december        Kerstmarkt Bi’j Oons 

 

                        16 december        Themaparty Tienersoos 
 

                        16 december        Klaverjassen  IJsvereniging 

 
                        16 december        Kerstdiner 60+ actief 

 

                        16 december        Kerstmarkt IKC Mr. Siebering 
 

                        17 december        Bingo de Heugte 

 

                        19 december        Kerstzanguurtje in de Heugte 
 

                        30 december        Klaverjassen IJsvereniging 

 
                                                          

 

                                                        2023 
 

                                                     JANUARI 

 

                         11 januari            Oud papier 
 

                        28 januari            Bingo De Heugte 
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Huisartsen 
Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur: 
• Huisartsenpraktijk Noordscheschut 
   Mevr. Dahler 
   Tel. (0528) 741012 
• Huisartsenpraktijk Ettenheim 
   Mevr. Damman 

   Tel. (0528) 745060 
• Huisartsenpraktijk Hollandscheveld 
  Dhr. Miellet/Dhr. Veenhouwer 
  Tel. (0528) 34 12 19 
• Huisartsenpraktijk Elim 
  Dhr. Mors/Dhr. Brugman 
  Tel. (0528) 35 12 12 
• 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 
 

Wilt u ook informatie van uw vereniging, 
bedrijfje of club delen op deze infopagina? 
Mail dan naar redactiekontakt@outlook.com  
 

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

Preekrooster  

 
Chr. Geref. Kerk te Nieuw-Balinge 
 

● Zondag 11 december  
9.30 uur Ds. H.H. Klomp 
14.30 uur Ds. H.H. Klomp 
● Zondag 18 december 

9.30 uur Prof.dr. H.G.L. Peels 
14.30 uur Prof.dr. H.G.L. Peels 
● Zondag 25 december (eerste kerstdag) 
9.30 uur Ds. C. Cornet 
14.30 uur Ds. C. Cornet 
● Maandag 26 december (tweede kerstdag) 
9.30 uur Ds. C. Cornet 
14.30 uur Kinderkerstfeest 

● Zaterdag 31 december (oudejaarsdag) 
19.30 uur Ds. C. Cornet 
 
● De datums van 2023 waren op moment van 
de deadline nog niet binnengekomen. 
 
 

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

Preekrooster  

 
Ned. Hervormde Kerk Nieuw-Balinge 
 
● Zondag 11 december 2022 (3e Advent) 
10:00 uur ds. E. Mijnheer (Oene) 
15:00 uur ds. M. van de Ruitenbeek (Wilnis) 
● Zondag 18 december 2022 (4e Advent) 

10:00 uur ds. N. F. L. de Leeuw (Oude Pekela) 
15:00 uur ds. T. Beekman 
● Zondag 25 december 2022 (1e Kerstdag) 
10:00 uur ds. T. Beekman 
15:00 uur dr. M. Visser (Wezep) 
● Maandag 26 december 2022 (2e Kerstdag) 
10:00 uur ds. T. Beekman 
● Zaterdag 31 december 2022 (Oudejaarsdag) 

19:30 uur ds. T. Beekman 
● Zondag 1 jan. (nieuwjaarsdag) 
10:00 uur ds. J. Veldhuijzen (Putten) 
15:00 uur ds. T. Beekman 
● Zondag 8 jan. (einde kerstvakantie) 
10:00 uur ds. H. v. Ginkel (Scherpenzeel) 
15:00 uur ds. H. Born (Hasselt) 
● Zondag 15 jan. 
10:00 uur ds. T. Beekman 
15:00 uur ds. E. Mijnheer (Oene) 
 
 
In de ochtend is er oppas voor de kleinsten in 
de consistorie bij de kerk. 
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Senior Fit in Dorpshuis de Heugte 
Dinsdag van 9.30 uur tot 10.15 uur, 
Loop gerust eens binnen! 

’t Sporthuus openingstijden  
Van ma t/m vrij van 07:00-22:00. 
Zaterdag van 07:00 – 17:00 
Zondag gesloten. 
Voor vragen en info: sporthuus@gmail.com 

Ophaalschema container 
14 dec  GROEN      De datums van 2023 waren 

21 dec  ORANJE     op moment van de deadline 
28 dec  GROEN          nog niet bekend. 

Contactgegevens Humanitas  
• Midden-Drenthe 

   midden-drenthe@humanitas.nl 
• Zuid-Drenthe 
   zuid-drenthe@humanitas.nl 
• Tel. (0528) 27 79 92 | www.humanitas.nl 

Oud Papier 
Oud papier wordt opgehaald door de mr. 
Sieberingschool. De datums voor 2023 zijn: 

11 januari, 8 maart, 10 mei, 5 juli, 6 september en 
8 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, di en vrij 9.00 – 17.00 uur 
Bureau Beilen, Ettenstraat 9 
Postbus 107, 9400 AC Assen 

Geopend: donderdag van 09:00 tot 17:00 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: 
@EeftingBert 

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 

Bloedafname en laboratorium onderzoeken 
Iedere dinsdagmorgen in Dorpshuis de Heugte. 
Aanvang om 10.15 uur tot ±10:30 (tot de 

laatste cliënt geweest is) 
Voor trombose check, voor het prikken van 
bloed voor onderzoek en het inleveren van 
overige laboratoriumonderzoeken zoals urine.  

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.  
Indien AED gebruikt is, graag melden bij Netty 
Jager 0640900942. Dit om hem weer klaar te 
maken voor een volgend gebruik! 

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 

Yin Yang Yoga 
 
Woensdagavond 19.00- 20.00 uur 

Yoga studio - Breistroeken 33  
 
 
Info en opgave: Cisca Lunenborg van Melzen 
06 216 36 165  
Mailen: bodyfit@live.nl 
www.yogasport-hoogeveen.nl 

 



  

Dorpsblad Kontakt 2022 39 

 

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 (0618354493) 
Mariska Pot (06 13 74 87 43) 
Wout Strijker (06 51 35 23 48) 
Albert Wielink (32 13 23) of 
José Post (0613621011) 
  
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 
07:00 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 
*De jeugdsoos is op dit moment niet actief. 
Indien dit weer opgestart dient te worden 
graag contact met Netty  
nettyzilver@gmail.com 
 
*Tienersoos, 1 per maand , voor meer 

informatie: 
Korina 06 57005111 
Joyce  06 23195173 
Chantal 06 46765181  
 

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 (06-51270240) 
Secretariaat: Winfred Sallomons (06 22331414) 
Penningmeester: Richard Kats: (06-52715544) 
 
Bestuursleden: 
Dirk Tump (06 52662877) 
Chris Schutte (06-55621935) 
 

Website: www.svnieuw-balinge.nl 

 

Openingstijden dorpshuis de Heugte 
 

Vrijdag: 17:00-20:00 
Keuken: 17:00 - 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: 
Heidi Koekoek (voorzitter)  06 57952950 
Linda Lunenborg (secretaris) 
Evelien Sok (penningmeester) 06 10605866 
Mariska Schonewille (lid) 
Gerlinda Mulderij (lid) 

 
Tijden: 
Volleybal: 
Maandag:    19:00-21:00 dames volleybal 
Dinsdag:     19:15-20:00 uur  mini's 
                  20:30-21:30 uur heren volleybal 

Gymnastiek: 
Donderdag: 16:45-17:30 uur     groep 1 
                  17:45-18:30 uur    groep 2 
                  18:30-19:15 uur     groep3 

Volleybal: 
Donderdag   19:30- 20:30 uur  dames volleybal  
 
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.  

-U kunt ons bellen van maandag t/m 

donderdag van 8.30 tot 17.00 uur en 
vrijdag tot 13.30 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:  

*Nassaukade 4, 9411 ND Beilen  

*Stuurboord 1, 9422 HT Smilde  
*Burg.v. Weezelplein 10, 9431AG 

Westerbork 
-Of bezoek onze website:  
www.welzijnswerkmd.nl 

 
Kapsalon Priscilla 
Tel. (0528) 32 16 44 
 

Dinsdag geopend van 8.50 – 18.00. 
Donderdag en vrijdag geopend van 8.50 tot 18.00.  
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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