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SEPTEMBER 2022    54ste JAARGANG, NR. 8 

 

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 

 
 
 

 
 

 
 
Helaas hadden wij niet heel veel 

inbreng deze maand. Het is een blad 

voor Nw-Balingers maar vooral dóór 
Nw-Balingers. We zijn grotendeels 

afhankelijk van jullie inbreng hoe 

gevuld de editie wordt. 
 

 

 

In deze editie van Kontakt leest u 
onder andere: 

 

 
Nieuws vanuit plaatselijk belang 

 

 
Lekkere menu’s van Bi’j Oons en een 

lekker recept 

 

 
Nieuws vanuit het IKC 

 

 
Weer een mooi gevulde kalender 

 

 
En…  

 

nog veel meer. 

 
 

Veel leesplezier! 
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Raadselspel 
 

We kregen het raadsel vorige maand via 
een dorpsgenoot. 

Een betrokken lezer meldde ons nog  

Dat het raadselrijmpje heel oud is en 

voorkomt in de bundel ”KINDERDEUNTJES, 
WIEGELIEDJES, speel-, tel-, raadsel- EN 

ANDERE RIJMPJES” samengesteld in 1880 

door J.J.A. Gouveneur. De oorspronkelijke 
tekst luidt: 

 

’t Is in de vrouw, maar niet in de man; 
’t Is in de kroes, maar niet in de kan; 

’t Is in het varken, maar niet in het spek; 

’t Is wel in je rug, maar niet in je nek. 

Het rijmpje kan ook gezongen worden, maar de muzieknotatie was voor onvindbaar in de 
Nederlandse Liederenbank. 

 

Waarschijnlijk had iedereen ander vermaak in de vakantie, want we hadden maar 4 

inzenders met de juiste oplossing. Of hij was te moeilijk         

De oplossing is vaak simpeler dan we denken… we zochten de letter ‘R’. 

Nathanael Mol kwam als winnaar uit de bus.  

Gefeliciteerd Nathanael, de prijs komt snel jouw kant op! 
 

Voor de maand september zoeken wij het antwoord op de vraag: 

 

 

Wat zie je hier afgebeeld op de 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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________________________________________________________________________ 

 

Toetertoertocht 
 
Op zaterdag 24 september komt de 

toetertoertocht weer door Nieuw-Balinge.  

Dit is een optocht van zo’n 50 vachtwagens voor 

mensen met een (verstandelijke)beperking of 
ernstige ziekte.  

De vrachtwagens rijden een route door Midden- 

Drenthe en toeteren en zwaaien naar de 
mensen langs de weg. Een hele belevenis voor 

zowel passagier als chauffeur! Ook voor de 

toeschouwers aan de weg, dus zoek een plaats 
langs de route (meeuwenweg, verlengde 

middenraai) en kom zwaaien en vrachtwagens 

kijken! 

 
Voor meer informatie, zoals de volledige route 

en tijden, kijk dan op de facebookpagina van de 

toeter-toertocht Beilen. 
 

  



4 Dorpsblad Kontakt 2022 

 

Burendag /Ruil dag! DAMES en KINDERKLEDING en BOEKEN. 

Hebt u te veel kleding van uw kinderen en of dameskleding wat te klein of te groot is? 

Breng dit dan op  donderdag 22 september tussen 10.00 uur en 15.00 uur a.s. naar het 

Dorpshuis. U, krijgt dan bonnetjes voor uw gebrachte kleding  en kunt dan op VRIJDAG  23 

september vanaf 15.00 uur tot 18.00 uur kijken wat u kunt gebruiken van de ingebrachte 

kleding. Wij zullen het ordenen en netjes  uitstallen zodat u kunt uitzoeken wat voor u 

weer bruikbaar is?  

 

 

 

 

Kleding moet schoon en netjes zijn! 

Alles wat overblijft, brengen we na afloop naar de Kledingbank! 

Ook BOEKEN zijn van Harte Welkom! Inmiddels, is het ruilen van boeken al aardig bekend 

bij iedereen. Wij hebben als Dorpshuis al diverse dozen met boeken gekregen en er wordt 

heel wat geruild. Daarom gaan we ook de boeken ruilen en verkopen op deze burendag. 

Voor een prikkie kunt u boeken kopen of Ruilen. Natuurlijk houden we de kasten gevuld om 

te kunnen blijven Ruilen, maar er zijn nu zoveel boeken dat we ook echt op moeten 

ruimen. Studieboeken, reisboeken er zit van alles tussen. Dus hebt u interesse? Kom dan 

Vrijdag 23 september naar het Dorpshuis! 

 
ZATERDAG 1 Oktober van 9.00 uur tot 13.00 uur 

GARAGE – SCHUUR – TUIN – OPRIT – VERKOOP IN NIEUW – BALINGE! 

 
WIE DOET ERMEE? Geef je op voor 24 september 

bij José Post per telefoon of E-mail of App. 
Hoe meer ermee doen, hoe gezelliger en drukker het 

wordt. 

Wij maken dan een stratenplan zodat iedereen weet 

waar er spullen verkocht worden. Mocht u te ver weg 

wonen? En liever op het Dorpsplein gaan staan met 

uw spullen dan kan dat ook geregeld worden. 

Als we weten wie er meedoen, kunnen we flink 

reclame maken op internet en via de pers, zodat 

velen de weg naar ons dorp kunnen vinden, en wij 

onze spulletjes kunnen verkopen. Dus meldt u snel 

aan! 

Bel 321354 of 06 13621011 of mail naar josepost4@hotmail.com  

Deelname is geheel gratis en het ruimt mooi op! 
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Nieuws van Bi’j Oons 

 

Dag allemaal, 

 
De zomer is bijna om, en wat hebben 

we mooi weer gehad. Dit hebben we 

ook op ons terras goed gemerkt.  

Veel ijsjes verkocht en veel mensen 
blij gemaakt onder de plataan.  

 

De komende tijd hopen we op nog 

meer lekkere terras temperaturen 

zodat we nog meer mensen kunnen 
verblijden.  

 

 

Om vast in je agenda te zetten: 
11 December 2022. 

Kerstmarkt!  

 

 
 

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.  

 

 
 

 

 

 
 

Voor Hapjesschalen…                    IJs…                 En lekkernijen… 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vrijdag 9 September:  
Kip Tandoori 

Vrijdag 16 September:  
Gebakken vis met worteltjes en 
gebakken aardappeltjes. 

Vrijdag 23 September:  
Butterchicken met rijst 

Vrijdag 30 april: 
Verschillende ovenschotels 

Vrijdag 7 Oktober:  
 Rode kool met hachee 
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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 5 stk. hotwings   € 3,50 

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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Monchou taart 

 

BAKRECEPT  25 MIN + OPSTIJVEN  10 À 12 PERSONEN   

 
 
Heerlijke klassieke taart met een krokante bodem van Bastognekoeken, romige monchou 

vulling en kersen als topping. 
 

Ingrediënten voor10 personen:                                       Benodigdheden: 

400 ml slagroom                                                            Keukenmachine 
100 gr witte basterdsuiker                                              Bakvorm van 22 cm 

1 zakje vanillesuiker                                                       Bakpapier 

1 zakje klop-fix 
400 gr Monchou roomkaas (op kamertemperatuur) 

70 gr boter (gesmolten) 

200 gr Bastogne koeken 

1 blikje vlaaivulling kersen 

 
Bereiding: 

1)Leg het bakpapier op de bodem van de springvorm en knip het resterende papier er af. 
2)Doe de Bastognekoeken in een keukenmachine en maal fijn. 

3)Doe de gesmolten boter bij de koekkruimels en verdeel over de bodem van de 

springvorm. Druk aan met de bolle kant van een lepel. 

4)Klop de slagroom net niet stijf met de vanillesuiker en klop-fix. Voeg de Monchou en 
basterdsuiker toe en mix tot er geen klontjes meer in zitten. Verdeel het Monchou mengsel 

over de bodem en strijk glad. Laat de Monchou taart minimaal 4 uurtjes goed opstijven in 

de koelkast, het liefst een hele nacht. 
5)Verwijder de rand van de springvorm, snijd eventueel met een mesje langs de randen. 

Verdeel de vlaaivulling over de bovenzijde.  
 
 

Tip: met 1 blik vlaaivulling krijg je een dunne 

laag kersen op de taart. Wil je een dikkere laag 

dan kun je 2 blikken gebruiken. 
 

 

In plaats van 1 grote kun je ook 2 mini Monchou 
taartjes maken met dit recept. 
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Wie zijn jullie, waar wonen jullie? 

Wij zijn Nico en Petra, Gideon, Prisca, Timon 
en Lydia Cornet. We wonen in de 

Boekweitstraat nummer 15.  

 

Wat doen jullie voor (vrijwilligers-)werk, 
opleiding of voor de hobby? 

Nico is predikant in de Christelijke 

Gereformeerde Kerk, die staat aan de 
Verlengde Middenraai 97? Het is een kleine 

gemeente, daarom werkt hij ook nog in de 

kerkelijke gemeente van Naarden. Als 
predikant is hij veel bezig met het 

onderzoeken van wat er in de Bijbel staat en 

wat dat voor ons betekent. Dit legt hij in de 

preek tijdens de kerkdiensten uit. Hij bezoekt 
de gemeenteleden of de mensen komen bij 

hem om te praten over het geloof, of over 

dingen die er kunnen zijn in het dagelijkse 
leven. Als hobby had hij modelbouw, helaas 

komt daar niet meer van. Wel is hij regelmatig 

in de moestuin te vinden.  
Petra is in de eerste plaats als vrouw en 

moeder in het gezin. Zorgt dat iedereen 

zijn/haar (school)werk kan doen. Daarnaast is 

ze ook kleuterjuf op de Eben-Haëzerschool in 
Hollandscheveld. Verder kun je haar 

regelmatig achter de naaimachine vinden of 

verdiept in een boek.  
Gideon is met zijn 14 jaar qua lengte zijn 

ouders al voorbij gegroeid en zit in de 3e klas 

van de Mavo op de Pieter Zandt 
scholengemeenschap in Staphorst. Hij is graag 

actief bezig. In zijn vrije tijd speelt hij o.a. op 

de bugel, bij muziekvereniging ‘Irene’ in 

Nieuweroord, maar ook MineCraft speelt hij 
graag. Op zaterdag is hij vaak op een 

boerderij in de buurt te vinden om daar 

allerhande klussen te doen. Zijn droom is om 
als technisch monteur het leger in te gaan.  

Prisca speelt regelmatig op haar dwarsfluit, 

leest en is graag creatief bezig. Ook kletsen en 

leuke dingen doen met vriendinnen doet ze 
erg graag. Zij is 13 jaar en zit in de 2e klas 

Havo/VWO, ook op de Pieter Zandt.  

Timon zit in groep 4 op de Eben-
Haëzerschool, wordt 25 september 7 jaar en 

heeft het lezen helemaal ontdekt. Hij speelt 

heel graag met Lego, maar voor heel veel 
andere dingen is hij ook enthousiast te maken. 

Sinds een half jaar zit hij ook op zwemles en 

dat is natuurlijk ook wel heel erg stoer. Zijn 

droom is om politie te worden.  
 

 
In deze vaste rubriek komen wij 

in contact met een dorpsgenoot.  
Deze maand komen wij in 

contact met de familie Cornet 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

In ‘Kontakt’ met…  
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Lydia is onze kleuter, ze wordt 5 september 5 jaar en zit in groep 2. Ze heeft het daar héél 

erg naar haar zin. Werkjes maken, spelen in de hoeken en buiten; alles is even leuk. Thuis 

vermaakt ze zich ook goed, zeker samen met Timon heeft ze altijd wel wat te doen. Met 
grote fantasie wordt er van alles gespeeld, met allerlei speelgoed. Ze wil later dokter 

worden.  

 
Hoelang wonen jullie al in Nieuw-Balinge? 

Nico werd in 2017 beroepen naar de gemeente van Nieuw-Balinge. Dit is zijn eerste 

gemeente. Onze roots liggen in Dordrecht. In oktober 2017, inmiddels alweer 5 jaar 

geleden, zijn we naar Drenthe gekomen. Omdat er nog geen pastorie was bij deze kerk, 
hebben we eerst tijdelijk in de pastorie van de Hervormde Gemeente, in Tiendeveen 

gewoond. In september 2018 was het huis aan de Boekweitstraat klaar en zijn we daarin 

getrokken.  
 

Wat vinden jullie het mooiste aan wonen in Nieuw-Balinge?  

De rust, het uitzicht, de mogelijkheid om zo de natuur in te lopen. Vooral Petra heeft heel 
wat kilometers gelopen. Maar ook samen met Nico zijn er al heel wat voetstappen in de 

omgeving van Nieuw-Balinge gezet. Timon en Lydia gaan liever op hun fiets mee, als we 

gaan wandelen. Verder is het heerlijk dat de kinderen hier zo buiten kunnen spelen, zonder 

al te veel (snel) verkeer in de buurt.  
 

Wat is er minder fijn of wat missen jullie op het dorp? 

Tsja, als je uit een stad als Dordrecht komt, waar je binnen een paar minuten bij de 
winkels bent… was dat wel héél erg wennen. In Dordt deden we alles lopend of met de 

fiets. Hier moet je voor alles de auto in of meer tijd uittrekken om met de fiets te gaan. 

Maar ook daar wen je aan en vind je een ritme in. 

 
Lezen jullie Kontakt altijd? Zo ja online of het krantje?  

We lezen Kontakt altijd via het krantje. Vooral Prisca maakt graag de puzzels. 

 
Wat maakt jullie blij? 

Als gezin bij elkaar zijn, de natuur intrekken, met elkaar spellen doen, muziek, vrede met 

God en met elkaar. Maar ook actief bezig zijn, het liefst met elkaar.  
 

Wat maakt jullie boos? 

Onrecht in de wereld. Pesten. Rondslingerende sokken        

 

Ligt jullie toekomst ook in Nieuw-Balinge? 
Dat weten we niet. Wat ons betreft hoeven we hier voorlopig niet weg. Maar als een andere 

gemeente beroep op ons doet en God ons de weg daarheen wijst, dan zullen we daarin 

volgen.  
 

We hebben echter de dilemma's niet ingevuld. Daar leer je ons niet beter van kennen en 

we zouden allemaal op andere keuzes komen.  

 

 
Familie Cornet, bedankt voor jullie openheid en mooie 

uitgebreide antwoorden!  
 

 

Volgende maand leren we weer andere dorpsgenoten beter 
kennen. 

Heb je een idee wie of wil jezelf in deze rubriek, mail dan 

naar ons. 
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Mededelingen Plaatselijk belang:  
 

Krachttour 
 

Een afvaardiging van de nieuwe 

gemeenteraadsleden en wethouders van 
de gemeente midden Drenthe komen in 

September “op krachttour” naar de dorpen 

Hoogersmilde, Hooghalen, Nieuw-Balinge 

en Balinge. Er is een vraag uitgezet via het 
Dorpen Overleg Midden Drenthe  (DOM) welke dorpen belang hebben bij een bezoek, en 

daarvoor hebben wij Nieuw-Balinge aangemeld en.. we zijn ook geselecteerd!! We zijn druk 

bezig een programma in elkaar te zetten waar leefbaarheid centraal staat, en vanuit de 
dorpsvisie onderwerpen als wonen, verkeersveiligheid en omgeving/natuur aan de orde 

zullen komen. 

 
Wateroverlast “de Breistroeken” Nieuw-Balinge 

 

Vanuit de gemeente zijn we benaderd over diverse klachten over waterhuishouding op de 

Breistroeken. Bij hevige regenval zijn er een aantal knelpunten waar “riviertjes” van de 
hoge- naar lagergelegen delen stroomt. Theo Vlaar is vanuit de gemeente bezig met het 

uitwerken van een plan om overlast aan te pakken en in de toekomst ook te voorkomen. 

Er zal vanuit de gemeente een bijeenkomst worden georganiseerd waarin de huidige 
situatie wordt uitgelegd, en eventuele maatregelen worden besproken. We houden jullie 

uiteraard via de bekende kanalen op de hoogte. 

 

Verkeersveiligheid 
 

We hebben een aantal knelpunten voor wat betreft verkeersveiligheid geïnventariseerd.  

Mocht je ook situaties in of rond het dorp zien waar verbetering mogelijk is, meld het dan 
bij de bestuursleden. Acute zaken kunnen uiteraard ook rechtstreeks bij de gemeente 

worden gemeld. 

 
Nieuwe bewoners in ons dorp 

 

Ben je nieuw op het dorp en wil je lid worden van plaatselijk belang, of woon je er al langer 

en wil je graag ons werk ondersteunen? Je kan je aanmelden via de mail, of via een 
bestuurslid, de contributie bedraagt  €7,-. per jaar. 

plaatselijkbelangnieuwbalinge@gmail.com 

 
Nieuwbouw starters- en seniorenwoningen 

 

We zullen tijdens de komende krachttour uitgebreid aandacht besteden aan dit onderwerp, 
zodat de beleidsmakers op de hoogte zijn van onze plannen, en er van meerdere kanten 

geprobeerd wordt om zo snel mogelijk richting realisatie te gaan. 

Als je geïnteresseerd bent in een nieuwe woning op het dorp, neem dan alstublieft contact 

met ons op zodat we jou kunnen toevoegen aan de lijst want: hoe meer animo, hoe sterker 
we staan! 

 

(Openbaar) vervoer in Nieuw-Balinge 
 

Nu het ernaar uitziet dat Buslijn 37 (Hoogeveen-Westerbork) wordt opgeheven, lijkt het of 

Nieuw-Balinge helemaal niet meer bereikbaar is met het Openbaar Vervoer. Gelukkig klopt 
dat niet! Voor mensen zonder auto, die bijvoorbeeld vanuit Nieuw-Balinge  willen reizen 

naar een treinstation, bestaat er al een paar jaar de zogenaamde Hubtaxi.  
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Een Hubtaxi brengt reizigers vanaf huis en vice versa ( Nieuw-Balinge heeft geen eigen 

HUB) naar een vervoersknooppunt in Drenthe, waar verschillende vormen van vervoer 

samenkomen, kortweg een HUB. Voor Nieuw-Balinge zijn dat het station van Hoogeveen of 
Beilen. De afstand van huis naar HUB mag niet meer zijn dan 20 kilometer en je moet 

minstens een uur van tevoren reserveren. Wil je zeker weten dat je de trein haalt, dan 

moet je 2 uur van tevoren reserveren. Ook moet je rekening houden met een langere 
reistijd van15 minuten voor of na de afgesproken tijd. Daar staat tegenover dat de kosten 

laag zijn, een Hubtaxi rit naar Beilen of Hoogeveen kost (voorlopig) maar €3,10 enkele 

reis. 

Het is ook mogelijk om van deur naar deur te reizen (binnen 20 kilometer), maar dan zijn 
de kosten veel hoger. Kijk voor meer informatie op de website Publiekvervoer.nl>> 

Hubtaxi. Of bel met de HUB-TAXI in Hoogeveen: 0800-40 20 102. 

 
Naast deze vorm van Openbaar Vervoer zijn er ook al jaren andere reismogelijkheden voor 

senioren en minder mobiele mensen die voor vervoer afhankelijk zijn van anderen. Zo zijn 

er de Plus Bus en het ANWB Automaatje, vrijwilligersorganisaties die mensen voor weinig 
geld naar bijvoorbeeld de kapper, dokter of naar een evenement brengen.  

 

Vrijwilligers van de werkgroep Spectrum uit Beilen en het Derkhoes uit Westerbork vroeger 

zich af of het niet handiger zou zijn om één telefoonnummer te hebben waar inwoners van 
Midden-Drenthe naar toe kunnen bellen en dat er dan gekeken wordt welk vervoersmiddel 

het beste bij iemand zou passen. En zo is de Stichting Buurtvervoer Midden Drenthe 

ontstaan. Sinds april is Bertie Tjarks aangesteld als Coördinator Buurtvervoer, die vraag en 
aanbod op elkaar afstemt.  

 

De kosten voor een rit zijn zo laag mogelijk gehouden. Per zone (8 km) betaal je één strip. 

Een strip kost momenteel €1,75 en kun je los kopen in de Plusbus of bij de chauffeur. Reis 
je regelmatig, dan is er de strippenkaart, die maar €15,50 kost. De prijzen worden 

binnenkort iets verhoogd, maar dat zal niet veel zijn. 

 
Op dit moment is de Stichting Buurtvervoer Midden-Drenthe nog bezig met de ontwikkeling 

van een website. Zodra die klaar is wordt dat in lokale kranten bekend gemaakt. Natuurlijk 

kun je nu al bellen met de Coördinator Buurtvervoer: 0593 - 72 94 92. 
 

Met vriendelijke groet, 

Bestuur Plaatselijk Belang “De Vooruitgang”. 

________________________________________________________________________ 
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Nieuws vanuit IKC Mr. Siebering 

 

Dit keer van de peutergroep en 

kinderopvang/BSO. 
 
We hebben voor de vakantie het schooljaar 

afgesloten met een bezoek aan ons 
museum. De peuters hadden allerlei activiteiten gedaan ( via foto’s te zien) en knutsels 

gemaakt die bewonderd konden worden. Elke peuter had 2 museumtickets gemaakt en 

mochten dus 2 bezoekers uitnodigen. Niet alleen de genodigden waren aanwezig er waren 

meer gasten, erg gezellig weer mensen ‘van buitenaf’ in de klas!! De gasten kregen een 
glaasje ‘champagne’ en wat lekkers. De peuters lieten trots hun werkjes en de klas zien. 

Na afloop mocht iedereen zijn knutselwerkjes meenemen en genieten van een 

welverdiende vakantie. 
 

Sommige kinderen zagen wij nog gewoon in de vakantie. Tijdens vakanties is er opvang op 

4 locaties. Onze kinderen gingen naar de Groene Borg in Westerbork en naar de G.A. de 

Ridderschool in Beilen. Daar worden leuke activiteiten aangeboden voor vooral de bso’ers, 
gespeeld met nieuw speelgoed en nieuwe vriendschappen gesloten.  

 

De Groene Borg heeft een hele mooie buitenspeelplaats. Er is een mooie verdeling in 
babygroep, peutergroep en bso groep.  
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De G.A. de Ridderschool zit naast de dierenweide ‘stroomdal’ in Beilen. Altijd leuk om 

dieren te bewonderen, te knuffelen en soms mogen wij ze voeren. 

 
 

 
 

 
 

Op het moment dat deze Kontakt verschijnt 
hebben wij ons begin alweer gemaakt.  

Nieuwe kinderen gaan beginnen op de 

peutergroep en in groep 1.   
Er komen weer kleine baby’tjes op de 

opvang en er is een hele nieuwe groep 8. 

De vloeren zijn in de vakantie in de was 
gezet en voorbereidingen zijn gemaakt. 

Kortom iedereen is klaar om er weer een 

mooi nieuw schooljaar van te maken! 
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Arno feest 
 
 

Wij zijn een groepje piraten met 
de passie voor piraten muziek. 

Deze willen wij graag met u delen 

en dat in dorpshuis DE HEUGTE                                               
op 7, 8 en 9 oktober 2022.  

     

 
Met op vrijdag 7 oktober 

Miranda en the Music Boys                    

        
 

En op zaterdagavond 8 

oktober                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

DENNIS BAAS           en          SILVIA SWART 

                                                       
 

 

 
DJ Remco Wekema en andere artiesten                                                                      

We doen dit allemaal om stichting hartekind te steunen                                                                               

De entree is gratis dus kom op tijd want vol is vol 

 

60 + Actief 

We pakken de draad weer op!  

Donderdag 15 september 14.00 uur Gezellig bijpraten en paar rondjes Bingo! 

Donderdag 20 Oktober 14.00 uur De zingende Broeder! Iedereen kent zijn liedjes en er 

mag mee gezongen worden. Met een hapje en een drankje, in het kader van Oktober, 

Ontmoetingsmaand in de Gemeente Midden Drenthe. 

Donderdag 17 November 14.00 uur. Creatief samen 

zijn! 

Vrijdag 16 December 11.30 uur Kerstdiner! 

We hopen u allen te mogen begroeten, nog nooit bij 60 + 

bijeenkomst geweest? 

Zet de stap over de drempel, we maken er altijd samen een gezellige bijeenkomst van. 

IEDEREEN van Harte Welkom! 
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                                                             Activiteitenkalender 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

                                                          2022 

                           
                           

                                                  SEPTEMBER 

 

                        7 september            Oud papier 
 

                       15 september          60+ actief 

 
                       23 september          Burendag en kldingruilbeurs 

 

                        24 september          Bingo De Heugte 

 
                       24 september          Toetertourtocht 

 

 
 

                                                  OKTOBER 

 
                        1 oktober               Garage verkoop 

 

                        7, 8 en 9 oktober    Arno piratenmuziekfeest 

 
                        20 oktober             60+ actief 

 

                        29 oktober             Bingo De Heugte 
 

 

 
                                                 NOVEMBER 

 

 

                         9 november           Oud papier 
 

                        17 november          60+ actief 

 
                        26 november          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 4 september  
9.30 uur Ds. C. Cornet (VHA) 
14.30 uur Ds. C. Cornet 

● Zondag 11 september  
9.30 uur Ds. C. Cornet (HA) 
14.30 uur Ds. C. Cornet 

● Zondag 18 september  

9.30 uur Ds. H. Korving 
14.30 uur Ds. H. Korving 

● Zondag 25 september  

9.30 uur Ds. C. Cornet 
14.30 uur Ds. C. Cornet 

● Zondag 2 oktober  

9.30 uur Ds. J.P. Boiten 
14.30 uur Ds. J.P. Boiten 
 
 
 
 
 

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

 
 

Preekrooster  

 
Ned. Hervormde Kerk Nieuw-Balinge 
 
● Zondag 4 september (VHA) 

10:00 uur ds. T. Beekman 
19:00 uur ds. W.C. Polinder (Putten) 

● Zondag 18 september  
10:00 uur ds. T. Beekman 
19:00 uur ds. H. Born (Rouveen) 
● Zondag 25 september  (opening winterwerk) 
10:00 uur ds. M. Noorderijk (IJsselmuiden) 
15:00 uur ds. T. Beekman 
● Zondag 2 oktober  
10:00 uur ds. T. Beekman 
15:00 uur ds. H.G. v.d. Ziel (Waarder) 

● Zondag 9 oktober  
10:00 uur ds. J. Harteman (Kampen) 
15:00 uur ds. T. Beekman 
● Zondag 16 oktober   
10:00 uur ds. J.F.K. v. Santen (Leusden) 
15:00 uur ds. A.J. Mensink (Elburg) 
 
 
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! 

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

Ophaalschema container 
  7 sept  GROEN            28 sept  ORANJE 
14 sept  ORANJE             5 okt    GROEN 

16 sept  GRIJS               12 okt   ORANJE 
21 sept  GROEN             14 okt   GRIJS 

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 2022 zijn: 
7 september, 9 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 
Bureau Beilen, Ettenstraat 9 
Postbus 107, 9400 AC Assen 

Geopend: dinsdag en 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 27 

 

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 
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 
*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: 17:00-17:45 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.  

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 8.50 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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