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Mei 2020    52ste JAARGANG, NR. 5   
 
 
Colofon 
 
Redactie 
Evelien Sok   (06) 13 86 00 18 
Lisanne de Buck               (06) 10 75 60 88 
Linda Kroezen                  (06) 21 59 70 88 
Karin Gils                         (06) 30 68 49 46 
Chantal van Aalderen        (06) 44 38 50 39 
Mellanie van den Bosse (06) 28 99 16 80 
 

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 Koekoek (0528) 32 10 24 
 
IBAN-nummer 
NL78 RABO 0369 4004 53 
t.n.v. Plaatselijk Belang, o.v.v. Kontakt 
 
Belangrijke punten voor het inzenden van kopij: 
 
- Kopij digitaal aanleveren in een Word-bestand. 
- Kopij en advertenties altijd 
 aanleveren vóór de 28e dag van de maand. 
- Het plaatsen van kopij is geheel voor de 
 verantwoordelijkheid van de inzender. 
- Indien nodig, zullen kleine (tekstuele) 
 aanpassingen zonder overleg gedaan worden. 
-        Kopij wordt aangepast naar de huisstijl. 
- Wanneer er ingrijpend dient aangepast te
 worden, doen we dit in overleg met de inzender. 
- Anoniem plaatsen van kopij is mogelijk, mits de 
 naam van de inzender bij de redactie bekend is. 
- Aangeleverde kopij kan worden geweigerd voor 
 plaatsing, dit ter beoordeling van de redactie. 
- Plaatsing van kopij wordt geweigerd indien deze 
 is gericht tegen personen of groeperingen met 
 het oogmerk van negatieve publiciteit. 
- Het plaatsen van kopij is gratis voor inwoners 
 van Nieuw-Balinge (particulieren). 
- Plaatsen van een incidentele kleine advertentie is 
 gratis voor inwoners van Nieuw-Balinge 
 (particulier). 
- Voor zakelijke advertenties bestaan vaste 
 tarieven. 
- Voor kopij, afkomstig van buiten Nieuw-Balinge, 
 worden kosten in rekening gebracht als er sprake 
 is van commerciële doeleinden. 
 Dit ter beoordeling van de redactie. 
- Kontakt verschijnt maandelijks, met uitzondering 
 van de maand augustus. 

Voorwoord 
 
        

 
 
In deze editie van Kontakt leest u 
onder andere:  
 
Nieuws vanuit het contactpunt 
mantelzorg. 
 
Stukjes over Nieuw-Balinge in 
oorlogstijd. 
 
Oproepje voor een bijrijder op de 
duofiets. 
 
Een avontuur van Trientie en 
Margie. 
 
Lekkere recepten met asperges. 
 
Veel felicitaties. 
 
Hoe dorpsgenoten deze corona 
periode beleven. 
 
Verslag van een mooie 
afscheidsactie. 
 
Nieuws vanuit IKC Mr. Siebering. 
 
 
En… nog veel meer. 
 
 
Veel leesplezier! 
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Raadselspel 
 
De prijsvraag voor de maand maart luidde als volgt:  
 
Hoe oud zijn Anke, Helma en Marion  
en wat is hun lievelingskleur? 
 

 
We hadden in totaal 4 inzenders en zij hadden allemaal het goede antwoord!  
De winnaar van deze maand is: Helena Huisman. Van harte gefeliciteerd, de prijs komt snel 
jouw kant op. 
 
De opdracht voor de maand mei is:  
Welke 3 steden zoeken wij?  
 
1) De suiker is op, haal maar even iets bij de ………………  
 
2) Els was niet uitgenodigd, maar ik denk niet dat het ………………… 
 
3) Toen hertog Hugo ging trouwen, vond iedereen de bruid ……………… 
 
 
Het antwoord op het raadsel kunt u mailen naar: redactiekontakt@outlook.com of inleveren 
op het kopij adres (Verlengde Middenraai 55 te Nieuw-Balinge), onder vermelding van uw 
naam en adres.  
 
Onder de goede inzendingen zullen we een leuke/lekkere prijs verloten en bezorgen bij de 
prijswinnaar. In de volgende editie van Kontakt ziet u de oplossing en vertellen we u wie de 
prijswinnaar is geworden. 

Naam  Leeftijd  Lievelingskleur 

Anke  26  Blauw 

Helma  16  Geel 

Marion  23  Rood 
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𝗗&𝗠 𝗜𝗝𝗦𝗞𝗥𝗔𝗔𝗠 𝗕𝗘𝗭𝗢𝗥𝗚𝗧! 🚗 

 

Mist u ook dat perfecte ijsje met dit mooie weer, of wilt u uw personeel eens belonen met hun harde werk in 
deze periode? Dan kunt u hiervoor bij ons terecht want wij brengen ons ijs bij u op locatie! Hoe wij dit doen 

leggen wij u uit: 

𝗦𝗧𝗔𝗣 𝟭: 𝗔𝗽𝗽 𝗼𝗻𝘀 𝗷𝗲 𝗯𝗲𝘀𝘁𝗲𝗹𝗹𝗶𝗻𝗴 📲  
Wij werken via WhatsApp, stuur ons een bericht met daarin de gewenste locatie van bezorging, de datum/tijd en 

de gewenste smaken. Per bakje aangeven welke smaken u graag wilt. U kunt kiezen uit onderstaande smaken: 
🍦 Aardbei 

🍦 Vanille 

🍦 Chocolade 

🍦 Stracciatella 

🍦 Citroen 

🍦 Caramel Crunch 

🍦 Boer'n Jongens 

(Mocht u een grotere hoeveelheid van een smaak willen die hier niet staat weergegeven, vraag dan naar de 
mogelijkheden) 

Appen kan naar: 𝟬𝟲-𝟭𝟵𝟲𝟮𝟱𝟱𝟮𝟵 of via de knop op onze Facebookpagina. 

𝗦𝗧𝗔𝗣 𝟮: 𝗢𝘃𝗲𝗿𝗹𝗲𝗴 𝗼𝘃𝗲𝗿 𝗹𝗲𝘃𝗲𝗿𝗶𝗻𝗴 (𝗗𝗮𝘁𝘂𝗺/𝗧𝗶𝗷𝗱) ⏰ 
Wanneer wij uw bestelling binnenkrijgen proberen wij altijd aan uw wensen te voldoen. Hierbij proberen wij 

voor beide partijen tot een geschikt moment van bezorging te komen. Wij willen zo duidelijk mogelijk hebben wat 
er besteld wordt dus sommen wij alles nogmaals op en vragen wij u om dit te bevestigen met een bericht. 

𝗦𝗧𝗔𝗣 𝟯: 𝗗𝗲 𝗯𝗲𝘁𝗮𝗹𝗶𝗻𝗴 💰 
Gemak staat voorop bij onze bezorgservice, daarom maken wij gebruik van de populaire betaalapp Tikkie. 
Hiermee kunt u snel en gemakkelijk betalen zonder enig fysiek contact in tijden van Corona. Mocht u graag 

contant willen betalen dan gaan wij naar een gepaste oplossing zoeken in ons WhatsApp gesprek. 
𝗦𝗧𝗔𝗣 𝟰: 𝗕𝗲𝘇𝗼𝗿𝗴𝗶𝗻𝗴 𝗼𝗽 𝗹𝗼𝗰𝗮𝘁𝗶𝗲 📍 

Wij bezorgen uw bestelling gekoeld op afgesproken moment en locatie, hierbij gaan wij volledig coronaproof te 
werk. 

𝗦𝗧𝗔𝗣 𝟱: 𝗚𝗲𝗻𝗶𝗲𝘁𝗲𝗻 😎 
Wanneer wij uw bestelling geleverd hebben rest er nog maar 1 ding, dat is genieten van uw heerlijke D&M-ijsje! 

𝗦𝗧𝗔𝗣 𝟲: 𝗞𝗼𝗿𝘁𝗶𝗻𝗴 𝗼𝗽 𝘃𝗼𝗹𝗴𝗲𝗻𝗱𝗲 𝗯𝗲𝘀𝘁𝗲𝗹𝗹𝗶𝗻𝗴? 🧐 
Wanneer u een bestelling bij D&M IJskraam heeft gedaan en dit vaker zou willen doen? Dan heeft u geluk! Bij 

iedere bestelling die u bij ons doet vindt u onderin de tas altijd een leuke korting! 

𝗠𝗲𝗲𝗿 𝗶𝗻𝗳𝗼: 
- Binnen een straal van 5km is de levering gratis (vanaf Nieuw-Balinge), buiten deze straal is het €0.50,- per 

kilometer. 
- Omtrent de coronamaatregelen kloppen/bellen wij bij u aan en zetten wij de bestelling bij u neer en wachten 

totdat u de bestelling ontvangt en wij zeker zijn dat het bij de juiste persoon is geleverd. 
- Minimale afname is 5 bakjes met ijs (het ijs is ook te bewaren in de vriezer!) 

- 1 bolletje ijs kost €2,00- 

T𝗼𝘁 𝘀𝗻𝗲𝗹!   
 

 
 
 
 
 

 
 🍦  🍦 
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       Nieuw-Balinge tijdens de Tweede Wereld Oorlog 
 

In 2019 en 2020 herdenken we het beëindigen van de Tweede 
Wereldoorlog, 75 jaar geleden. We vieren dat we sindsdien weer in 

vrijheid leven. De Hongerwinter was de laatste oorlogswinter in 
1944/’45, toen in het nog niet bevrijde westen van Nederland honger 

en gebrek werd geleden. Hieronder een verslag over hoe het landelijk gesteld was én hoe 
het dagelijkse leven tijdens de laatste maanden van de tweede wereldoorlog in Nieuw-

Balinge was. 
 

De Hongerwinter in Nederland 
In september van 1944 waren de Duitsers verslagen in Zuid-Nederland. De geallieerden 
waren hard op weg om ook Noord-Nederland te bevrijden. Bij Arnhem was er hevig verzet 
van de Duitsers waardoor de geallieerden niet de Rijn over konden steken en bleef het 
westen en het noorden van Nederland bezet. De Nederlandse regering riep vanuit Londen 
het treinpersoneel op om te staken. Zo konden er geen nieuwe Duitse soldaten per trein 
komen om te vechten tegen de geallieerden. Dat was de opzet ervan. Maar het liep anders. 
De Duitsers namen gelijk wraak en verboden zes weken lang alle scheepvaartvervoer in 
Nederland. Er werd bijna geen voedsel of brandstof aangevoerd. Daardoor ontstond in het 
westen een vreselijke hongersnood. En dat, terwijl de temperatuur tot overmaat van ramp 
ook nog eens ver onder nul daalde! De kolen moesten uit Limburg komen en dat lag achter 
de frontlijn (de grens tussen bevrijd en bezet gebied). 
Aanvoer van brandstof was dus onmogelijk. Daarom 
gingen de mensen alles slopen, wat maar wilde 
branden; schuttingen, spoorbielzen, huizen die 
leegstonden. Dat mocht wel niet, maar nood breekt 
wet. Wij kunnen ons daar nu moeilijk een voorstelling 
van maken van hoe het was in de winter van 1944, 
voorál in vergelijking met een overvloed aan voedsel 
van heden ten dage. Er was geen elektriciteit, geen 
kolen, geen gas, geen auto`s, geen benzine, en nog 
het allerbelangrijkste, bijna geen eten. Dit eten werd, 
indien voor handen, op karren geladen, om zo ook 
voor familieleden en vrienden voedsel mee te kunnen nemen.   Door de oorlog is er geen 
gewone handel tussen landen mogelijk. De grenzen van Nederland zijn gesloten. Producten 
die van ver komen, zoals koffie, thee, tabak, olie, rubber en rijst raken op. En de Duitse 
bezetters brengen veel producten uit Nederland naar Duitsland; Nederland wordt 
leeggeroofd. 
 

Distributiebonnen 
Om ervoor te zorgen dat iedereen tijdens deze tijden van gebrek, toch aan grondstoffen en 

voedsel kon komen, ging de overheid over tot 
verstrekking van distributiebonnen. Wanneer een 
product als bijvoorbeeld koffie wordt 
gerantsoeneerd tot een pak per persoon, mocht 
een winkel slechts een pak per persoon verkopen. 
Maar deze persoon kan meerdere winkels afgaan, 
of zijn gehele familie op pad sturen om ieder een 
pak koffie te kopen. Door het verdelen van 
distributiebonnen werd het eten eerlijk verdeeld 
over heel Nederland. Alleen in de hongerwinter 
44-45 werden er wel bonnen verstrekt, maar de 
grondstoffen om uit te kunnen delen waren niet 
meer voor handen. Er was gebrek aan alles. 
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De Hongertochten 
Dagelijks vertrokken er inwoners uit de stad, richting 
het noorden in de hoop om daarbuiten bij 
boerenvoedsel te kunnen ruilen. Vaak waren het 
vrouwen, die er alleen voor stonden doordat hun 
mannen tijdens razzia’s waren opgepakt en te werk 
waren gesteld in Duitsland. Ook kinderen ondernamen 
hongertochten, met karren en fietsen met houten 
velgen. Met het beetje geld dat ze hadden of hun 
bezittingen: textiel, zilveren bestek en gouden 
sieraden te ruilen voor voedsel. Dergelijke tochten 
werden hongertochten genoemd. En soms werd je 

verkregen voedsel onderweg weer in beslag genomen door de Duitsers. In februari 1945 
werd door bemiddeling van het Rode Kruis Zweeds wittebrood aan de hongerende 
bevolking uitgedeeld. Later gaven de Duitsers de geallieerden toestemming om voedsel te 
droppen.  
 

Hoe was dat in Nieuw-Balinge 
Ook op het platteland kregen de mensen distributiebonnen uitgedeeld. Maar iedereen had 
een groentetuin waar ze de dagelijkse kost zoals groenten en aardappelen verbouwden. 
Maar ook bessenstruiken en fruitbomen waren bij elke woning te vinden, én de meesten 
hadden kippen op het erf, met op stal vaak ook nog een geit en een varkentje. Soms was 
er geen brood, meel, boter en dergelijke meer. In plaats hiervan werden dan aardappelen 
opgediend en kon het maar zo zijn dat men dit als ontbijt, tussen de middag en ook weer ’s 
avonds te eten kreeg. Veel van eigen goederen moesten ingeleverd worden. Maar soms 
werd er, bijvoorbeeld rogge, wel wat achtergehouden om brood te bakken. Bij bakker 
Koekoek in ons dorp werd af en toe ook brood gehaald, maar dat moest dan wel 
‘afvalbrood’ zijn. Alleen afvalbrood, brood die als mislukt werd beschouwd en voor een paar 
cent de deur uit mocht, konden ze zich permitteren. Of gaan werken voor wat graan, waar 
ze weer een brood van konden bakken. Ook aardappelen waren genoeg voor handen. Die 
werden soms zelfs gebakken en tussen twee sneetjes brood gegeten. In de grote steden 
werd hongergeleden en op het platteland was er meestal wel genoeg. Veel mensen uit de 
stad liepen honderden kilometers om aan eten te komen. Ook in Nieuw-Balinge zag je 
dagelijks mensen uit de grote steden, in schamele kleren, soms blootsvoets voorbijkomen, 
al bedelend van boerderij naar boerderij om aan eten en kleding en soms ook onderdak te 
komen.  
Hieronder een aantal gebeurtenissen die inwoners van ons dorp toen meemaakten: 
 
 Soms hartverscheurende taferelen. Zoals de moeder die ook van ver naar Nieuw-

Balinge kwam. Ze liep achter een onderstel van een kinderwagen en was op zoek 
naar voedsel. Ze had een versleten jas aan die loshing omdat er geen enkele knoop 
meer aan zat. Naast haar liep haar zoontje van 
een jaar of acht. Het kereltje droeg een versleten 
bloesje onder een oud jasje waarvan alleen het 
bovenste knoopje de boel nog bij elkaar hield, 
met gescheurde knoopsgaten en rafels aan zijn 
mouwtjes. Het kind liep met blote voetjes in een 
paar schoenen die zo versleten waren dat zijn 
licht bebloede teentjes er aan de voorkant uit 
staken.   

 Maar ook aandoenlijke, bijna grappige dingen, 
zoals het jongetje van een jaar of negen, tien. Hij 
leek alleen gekomen te zijn. (Óf z’n moeder of 
ouders stonden ergens te wachten in de hoop dat hun kind wat hulp zou krijgen). De 
jongen kon aanschuiven en genoot van een flink bord bruine bonen met 
aardappelen. Het manneke genoot zichtbaar van zijn warme maaltijd.  
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 Na het eten schoof hij zijn stoel naar achteren, wreef zich héérlijk verzadigd over z’n 
buikje en zei; ‘Zo, mijn buikje is weer héérlijk gevuld en rond!’. Hij dankte de vrouw 
des huizes netjes en verliet de woning.  Zeker werd iedereen die langskwam, als dat 
enigszins maar mogelijk was, geholpen. Dagelijks kwamen veel mensen voorbij, van 
diverse pluimage. Bestek en serviesgoed had je niet zo dagelijks voor handen in die 
tijd, dat was in elk ‘doorsnee’ gezin het geval. Brood eten met mes en vork zo we 
dat nu kennen was sowieso niet gebruikelijk.  

 Zo kreeg een gezin een keer bezoek van een ‘heer’ die vanaf kamp Westerbork was 
komen lopen, waar het net bevrijd was, en kwam vragen naar eten. En ook nu weer 
werd hulp geboden. ‘Gaat u zitten', werd de man vriendelijk begroet. Er was nog 
brood aanwezig, dus de man kreeg boterhammen met roomboter en daarbij een 
heerlijke kop warme melk of koffie geserveerd. ‘Meneer’ bleef maar stil zitten, het 
leek dat ie ergens op zat te wachten voor hij begon met eten. Omdat de heer des 
huizes dat nogal vreemd vond, wilde hij daar meer van weten. Hij vroeg de man 
netjes waarom hij niet at, of er misschien iets niet in orde was met het brood of het 
drinken. De man keek hem aan en gaf eindelijk antwoord. Hij eiste er een bord, en 
zéker bestek bij. Zo bont had het nog niemand gemaakt! De heer des huizes hoefde 
hier niet lang over na te denken. Hij liet hem de keus; óf met een lege maag direct 
de straat weer op, óf tóch de maaltijd opeten, maar dan zónder bestek. De man 
koos natuurlijk voor het laatste. In deze tijden van armoede en voedselschaarste 
was dit een zeer bijzondere reactie van de man. Dit zijn juist verhalen om nooit 
meer te vergeten! 

 Zo kwam het eens voor dat iemand zich, na zoveel honger te hebben geleden, 
tegoed deed aan een overheerlijke bereide maaltijd van bruine bonen met gebakken 
spekkies die hij bij mensen in ons dorp had aangeboden gekregen. Deze heerlijke 
maaltijd was waarschijnlijk net iets te veel van het goede, want hij bleek er later 
behoorlijk ziek van te zijn 
geweest. (De magen van de 
mensen waren door het 
ontzettende tekort aan voedsel, 
het ‘gewone’ eten niet meer 
gewend). 

 Om behoeftigen in nood te helpen, 
kon je nog meer mogelijkheden 
bedenken. Vanwege de 
werkverschaffing werden eind 
jaren dertig in Nederland werkkampen gebouwd. Ook in Drenthe kwamen een aantal 
van die kampen, waaronder eentje in Mantinge. ‘Kamp Mantinge’ (foto) was een 
relatief groot kamp waar 240 mensen terecht konden die aan de slag moesten op 
het land. Het kampterrein lag op het eind van de weg, het Koolveen. De kampen 
werden vanaf 1942 bevolkt door Joodse mannen die op last van de Duitsers 
ontginningswerk moesten verrichten. De Joodse mannen uit kamp Mantinge waren 
vooral bezig met het omspitten van het Hullenzand (foto). Een paar jonge knapen uit 

Nieuw-Balinge die bij de 
ondergrondse waren, 
zorgden er vaak voor dat de 
joden in dit kamp, knollen 
kregen toegeworpen over de 
afrastering. De ‘voorman’ 
die voor de Heidemij te werk 
was gesteld in het kamp, 
was de vader van één van 
de knapen, en ook die werd 
ingelicht over het gooien van 
de knollen.   
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De vader van de jongeman zorgde er dan weer voor dat de knollen de andere dag 
gevonden werden door de joodse kampbewoners.  
De vader nam zelfs, vaak met gevaar voor eigen leven en dat van zijn gezin, 
regelmatig een groep mannen uit het kamp mee naar huis om ze te voorzien van 
een gedegen warme maaltijd. En zo werd door menig Nieuw-Balinger, waar nodig, 
hulp geboden! 
 

___________________________________________________________ 
 
Oproepje: bijrijder gezocht. 
 
Drie maanden geleden ben ik (Henny) met mijn man (Gerrit) komen wonen 
aan de Robertusweg. Wat is het hier een fijn dorp met hele aardige 
mensen. Wat mij het meest heeft geraakt is de beschikbaarheid van de 
duofiets. Door plaatselijk belang is die beschikbaar in dit dorp voor 
mensen met een beperking. Voor mij dus geknipt, want ik ben volledig 
visueel beperkt. Met een goede vriend van ons, die nu nog in Arnhem 
woont, heb ik vaak van de duofiets gebruik gemaakt en ik had mezelf al 
afgevraagd hoe ik dat in Nieuw-Balinge zou moeten gaan regelen. Maar 
ik hoefde niks te regelen... Alles stond al klaar! Geweldig 
bedankt alle lieve meedenkende mensen van plaatselijk belang. Voor mij 
is dit zo'n warm bad! Mijn bijrijder komt af en toe logeren en dan 
gaan we natuurlijk op de fiets, maar voor die tussenliggende perioden 
zoek ik nog een bijrijder om af en toe eens een mooie tocht door de 
bossen te maken met de duofiets. Ik neem dan vanzelf lekkere koffie en 
wat lekkers mee. Lijkt je dat wel gezellig? Bel me dan maar en dan 
maken we kennis. 
 
Veel groetjes en heel erg bedankt voor zo'n 
fantastisch welkom in Nieuw-Balinge. 
 
Henny Voogd,  
Robertusweg 10 
06 47680908 
 
PS: ik ben natuurlijk ook meteen lid van plaatselijk 
belang geworden, want ik wil ook graag voor 
anderen dingen dichterbij brengen. 
 
 
 

 
*In totaal werden zo’n 40.000 kinderen uit de steden, in het noorden onder dak 
gebracht om aan te sterken. *De Hongerwinter duurde van oktober 1944 tot april 
1945. *Hoeveel slachtoffers er precies vielen is niet bekend, de meeste 
schattingen houden het op circa 20.000. *Vooral ouderen en alleenstaanden, 
mensen zonder sociaal netwerk, bezweken. Zij hadden niemand die een 
hongertocht voor hen kon ondernemen. *Eind april kwam er eindelijk verlichting, 
na overleg met de Duitsers mochten er voedseldroppings worden gehouden boven 
Nederland. *Engelse en Amerikaanse bommenwerpers vlogen hierop naar het 
westen van Nederland en dropten ladingen voedsel. In negen dagen viel er 11.000 
ton voedsel uit de hemel.  
- - - - - - - - - Dit jaar vieren we dat we 75 jaar in vrijheid leven - - - - - - - -  
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De eekhoorn 
 
Wist je dat:  
 

 De gewone rode eekhoorn de zaden van wel 100 dennenappels per dag kan 
verorberen? 

 Ze ook graag beukennootjes, hazelnoten, kastanjes, en eikels eten? 
 De eekhoorn ook wel eens jonge knoppen, boomschors, insecten, eieren, en soms 

jonge vogeltjes eten? 
 Ze hun eten verstoppen in b.v. boomholtes of door de zaden onder de grond te 

begraven? 
 Een volwassen eekhoorn 250-350 gram weegt? 
 Ze zich met hun staart in evenwicht houden en deze dus van levensbelang is? 
 Deze staart met regen dient als paraplu en zelfs als deken tijdens een koude nacht? 
 De dracht 38 dagen duurt en ze gemiddeld 3 jongen per worp hebben? 
 Ze solitair leven en het mannetje zich niet bezighoudt met de opvoeding van de 

jongen? 
 De jongen zich snel ontwikkelen en na 3 maanden al op eigen benen moeten staan? 
 Ze binnen het jaar al geslachtsrijp zijn? 
 De eekhoorn gevangenschap wel 10 jaar kunnen worden? 
 En ze in het wild (door roofvogels als buizerd, havik, sperwer, en door katten, maar 

ook in het verkeer) maar ongeveer 5 jaar wordt? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
_____________________________________________________________________________________ 
 

 
 
   

 

In 't kastje op de vloer, ligt aardig wat voer 
't Zijn restjes ontbijt, voor diertjes met vlijt 

Pluisstaart lijkt erg tevree en eet stiekem wat mee 
'Yes, ik word sterk en heel groot!  

want ík?.... ík eet eekhoorntjesbrood!' 
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Column 
 
SAMEN-LEVING IS EEN PRACHTIG WOORD 
 
Deze zin is niet van mij, maar van prinses Irene. Ik heb haar altijd bewonderd en nu in 
deze Corona-tijd was ik helemaal blij met die uitspraak van haar. Want het is wel waar, dat 
we elkaar allemaal nodig hebben, ook al kunnen we niet fysiek dicht bij elkaar komen. En 
ook dat we nu in meer stilte leven. Het gaat er maar om hoe we daar mee omgaan. Ik 
snap wel dat veel mensen er genoeg van krijgen en de lockdowns willen versoepelen, maar 
behalve dat dat niet verstandig is om te doen, zouden we ons ook de kans ontnemen om 
eens wat dieper in onszelf te kijken en naar onze medemens. We zijn nu al jaren zo druk 
met van alles en nog wat, dat we veel te weinig luisteren, kijken, vragen, praten en delen. 
We weten een heleboel en vergeten wel eens dat al dat weten ons ver van onszelf 
wegbrengt en ook van de ander. Van wat er diep in ons leeft, waar we niet naar durven te 
kijken omdat we er bang voor zijn. Terwijl dat toch juist nodig is als basis voor een goed 
leven. Rust en vrede, daar verlangen we naar, en terecht. En toch razen we vaak maar 
door en lopen met een grote bocht om dat verlangen heen. Het resultaat krijgen we op ons 
bordje: we zijn moe en gestrest, de natuur om ons heen heeft er last van, kijk maar naar 
de grote veranderingen die zich voordoen: het klimaat is van slag, en om maar dicht bij 
huis te blijven: de hitte en droogte van de laatste jaren vernielen onze prachtige bomen en 
struiken. We moeten in onze tuin een heleboel bomen kappen omdat ze doodgaan of al 
zijn. Gewoon uitgedroogd. En dan hebben we het nog niet eens over de verschrikkelijke 
branden in april, vooral in Limburg en Brabant, waar het Veen- en moerasgebied “De 
PEEL”, het toverland uit mijn jeugd, voor 90% verloren ging. Wat een verdriet. Wanneer je 
bij zulke rampen nóg niet tot inkeer komt, hoe moet het dan verder? Prinses Irene is nogal 
eens verguisd om haar boeken over de natuur, bijvoorbeeld om het boek dat heet “Bomen 
spreken”, en “Bergplaas”, over de relatie tussen mens en zijn omgeving, een landgoed in 
Zuid-Afrika waar ze verliefd op werd en zich helemaal één ging voelen met de natuur, de 
flora en fauna en de stilte. Terwijl dat zo prachtig en herkenbaar is. Alleen zij is in staat om 
daar meeslepend en heel open over te vertellen. Ik heb het er nog weer eens bij gepakt en 
kwam opnieuw in de ban van haar dagboeken en prachtige tekeningen, haar volkomen 
overgave aan de eenheid van mens en natuur. Samen kunnen we het redden, en ik denk 
aan mijn kleindochter die keihard 
werkt in het Jeroen 
Boschziekenhuis in Den Bosch, 
gelukkig negatief getest, maar 
onvermoeibaar ondanks haar 
zwangere buik. En ik hoop dat er 
voor haar en haar kindjes nog een 
grote, ongerepte omgeving zal 
zijn, waar ze ongestoord van kan 
genieten. Op Koningsdag zongen 
we het Wilhelmus, en ik dacht bij 
de regel: “De tirannie verdrijven” 
aan de tirannie van de ratio, het 
geraas, de ratrace. Laten we niet 
bang zijn voor de stilte, het leven 
in de ogen zien en in ons hart 
sluiten, zodat we het Paradijs van 
de aarde niet verliezen. Dat 
kunnen we heel goed samendoen, 
zoals Irene al schrijft. Geniet 
ervan!                                                                            
 
Alexandra van ’t Veer  
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Interview met de kapsters van Kapsalon 
Priscilla 
 
Hoe gaat het met jullie nu jullie niet mogen 
werken? Zijn jullie van de eerste schrik bekomen? 
Ja, we zijn van de eerste schrik bekomen, maar 
hoelang gaat het nog duren? Het is verschrikkelijk 
wat er nu allemaal gebeurd in de wereld. We hopen 
van harte dat iedereen gezond blijft. Priscilla: "Met 
mij en mijn gezin gaat het goed, geen 
gezondheidsklachten dus hopelijk blijft dat ook zo." 
 
Wat is jullie reactie op het besluit van het kabinet 
om langer gesloten te moeten blijven? 
Verdrietig, maar wel begrijpelijk. We moeten nu 
sowieso tot 20 mei wachten. Wij hopen dan ook dat 

wij na 20 mei de deuren weer kunnen openen. Maar voor nu: pas allemaal goed op elkaar 
en op jezelf, dat doen wij ook! 
 
Hoe komen jullie nu je dagen door, nu er niet meer geknipt wordt? 
Priscilla: "Zo, wil je dat echt weten? Haha. Ik heb het huis nog nooit zo opgeruimd gehad 
als nu. Je komt nu aan dingen toe waar je anders nooit aan toe komt. Ik volg veel 
onlinecursussen. Dat kan tegenwoordig online. Nu hoeven wij zelf niet op cursus maar 
komt de cursus bij ons thuis. Zo blijven wij toch op de hoogte van de nieuwe haartrends, 
knippen en kleuren." 
 
Chantal: "Ik ben veel bezig met onlineschool om zo dit jaar toch nog mijn diploma te 
kunnen halen." 
 
Hoe gaat je nieuwe rol als schooljuf je af? 
Priscilla: "Ik moest er even inkomen in het begin. Maar na een week zaten we in ons ritme 
en doen de jongens het goed thuis. Maar het is niet makkelijk om mama en juf tegelijk te 
zijn. We zorgen ervoor dat we voor de middag al het huiswerk af hebben voor die dag, 
zodat we 's middags lekker kunnen gaan vissen. Dat doen we nu heel veel. Ik hoor de 
jongens daarover niet klagen en mijzelf ook niet." 
 
Maaike: "Het gaat goed, eerst moesten we inderdaad even onze weg erin vinden, maar dat 
gaat nu heel goed. Ook wij werken 's morgens aan school en 's middags is het tijd voor wat 
leuks!" 
 
Maken jullie je zorgen over de kapsels van jullie klanten nu ze zelf thuis aan de slag gaan? 
Wij hebben het vertrouwen in onze klanten dat ze op ons zullen wachten. Sommige klanten 
benaderen ons met een vraag en daar geven wij advies in. Samen proberen we tot een 
noodoplossing te komen met onze producten. 
 
Hebben jullie nog tips voor de doe-het-zelvers? 
Lekker op ons blijven wachten. Ons advies is dan ook: Ga niet zelf aan de slag! Voor ons 
vak is technisch inzicht nodig. Vaak wordt het er alleen maar erger op dan beter, als je zelf 
aan de slag gaat. 
 
Denken jullie dat knippen mogelijk is met de '1,5 meter regels'? 
Nee, absoluut niet. 1,5 meter is niet te doen voor ons. Onze armen zijn te kort daarvoor. 
Maar wij zijn wel van mening dat als je goede voorzorgsmaatregelen neemt, dat je het 
risico op verspreiding van het virus zo minimaal mogelijk houdt. 
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Willen jullie nog iets kwijt aan de Nieuw-Balingers? 
Priscilla: "Ik hoop dat het met iedereen goed gaat en de corona snel weggaat. En pas goed 
op jezelf en op een ander. Samen kunnen wij dit aan! Stay safe!" 
 
Maaike: "Ik hoop dat we snel weer open kunnen en dat wij iedereen weer van een mooi en 
toonbaar kapsel kunnen voorzien." 
 
Chantal: "Blijf allemaal gezond. En wij hopen jullie allemaal snel weer te zien." 
 
Willen jullie verder nog iets kwijt? 
Lieve klanten, ook al zijn wij gesloten, u hoeft onze producten niet te missen! Wij brengen 
uw producten graag bij u thuis, of we sturen ze op! Daarnaast hebben wij ook 
cadeaubonnen. Zo kun je iemand toch een leuk (verjaardags-)cadeautje toesturen, omdat 
je nu helaas niet op visite kunt gaat. 
Koop nu een cadeaubon voor 20,00 euro en deze bon zal 25,00 euro waard zijn op het 
moment dat deze ingeleverd wordt. 
 
Door nu een cadeaubon aan te schaffen steunt u ons in deze moeilijke tijd en steunen wij u 
dus met een extraatje zodra de kapsalon weer geopend is! 
 
Liefs, Maaike, Chantal en Priscilla  

 
 

(Deze foto is uiteraard genomen vóór de 1,5 meter maatregel werd ingevoerd.) 
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Recept Het is weer aspergetijd! Twee heerlijke recepten met asperges 
 
De asperge (Asparagus officinalis subsp. Officinalis) is een plant die in het wild vooral 
voorkomt in kuststreken en langs rivieren. De plant wordt vanwege de jonge 
scheuten geteeld als groente Er zijn witte-, groene- en paarse asperges op de markt. De 
witte zijn onder de grond gegroeid en uit het licht gehouden, de groene en paarse asperges 
hebben wel zon gezien. In Noordwest-Europa zijn witte het meest gebruikelijk, in landen 
als Italië groene. 

 
Het woord asperge is via het Latijn (asparagus) ontleend aan het 
Griekse ἀσπάραγος (asparagos) of ἀσφάραγος (aspharagos), een woord van onzekere 
herkomst.  
Het aspergeseizoen is betrekkelijk kort; in Nederland ongeveer twee maanden. De eerste 
asperges steken in de lente de kop op (naargelang de temperaturen in februari of begin 
maart). Traditioneel wordt er geoogst vanaf de tweede donderdag van april tot 24 juni 
(Hoogfeest van de geboorte van de Heilige Johannes de Doper). Hierna wordt de plant met 
rust gelaten om deze de tijd te geven om te groeien, zodat er nieuwe energie wordt 
opgedaan voor het volgende jaar. De (zonne-)energie wordt opgenomen door het 
bovengrondse groene aspergeloof en opgeslagen in de wortels. 
 
Makkelijke ovenschotel met asperges met maar 5 ingrediënten. 2 personen 
475 kcal   
15 min. bereiden 
25 min. oventijd 
 
Ingrediënten voor 2 personen:  
500 g witte asperges 
450 g koelverse aardappelpuree 
225 g verse pastasaus carbonara 
50 g Parmigiano Reggiano 
5 g verse platte peterselie 
Ovenschaal (15 x 20 cm, ingevet) 
 
Bereiden: 
1)Verwarm de oven voor op 190 °C. 
Schil de asperges vanaf onder het kopje 
naar beneden en verwijder de houtachtige onderkant. Kook ze 5 min. 
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2)Bedek de bodem van de ingevette ovenschaal met de aardappelpuree. Verdeel de 
gekookte asperges erover, roer de saus los en schenk over de schotel. Rasp de 
Parmezaanse kaas erboven.  
3)Bak in het midden van de oven in ca. 20 min. gaar en goudbruin. 
4)Snijd ondertussen de peterselie fijn. Neem de ovenschotel uit de oven en bestrooi met de 
peterselie. 
 
Asperges met zalm en kruidenboter uit de oven 
Ingrediënten voor 2 personen; 
Zalm, 2 stuks 
Asperge, 8 stuks 
Kruidenboter, theelepels 
Stokbrood 
  
  
1)Zet de oven alvast aan op 180 
graden. 
2)Schil de asperges en kook deze 15 
minuten lang met een beetje zout. 
3)Pak twee grote stukken 
aluminiumfolie. Plaats vier asperges 
op één stukje folie en plaats hier het 
stukje zalm op. Smeer dan de volle 
theelepel kruidenboter uit op het stukje zalm. Kruid het pakketje nog met een beetje 
zwarte peper. 
4)Vouw de pakketjes dicht en leg deze op een rooster. Plaats het rooster in de oven en bak 
de zalm pakketjes met asperges in 25 minuten gaar. 
 
Heerlijk om te eten met wat stokbrood of wat gebakken aardappeltjes. 
 
Eet smakelijk!! 
___________________________________________________________ 
 
Tien grappige feitjes 
 

1) Je kan je oren niet zien zonder een spiegel. 
2) Je kan je haar niet tellen. 
3) Je kan niet door je neus ademen als je je tong uitsteekt. 
4) Je hebt 3 nu net geprobeerd. 
6)  Wanneer je 3 probeert kom je erachter dat het best kan, maar dat je dan op een                 
hijgende hond lijkt. 
7)  Je lacht nu omdat je bent beetgenomen. 
8)  Je hebt nummer 5 overgeslagen. 
9)  Je hebt net gekeken of er een nummer 5 is. 
10) Laat dit lezen aan je vrienden, zodat zij er ook om kunnen lachen. 
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Loop de alternatieve Avond4daagse in Coronatijd 
 
Vanaf 11 mei kunnen kinderen weer gedeeltelijk 
naar school en naar de opvang, maar evenementen 
zijn door het coronavirus tot 1 september afgelast. 
De meeste Avond4daagses vallen in deze periode en 
gaan dus niet door.  
 
Drenthe gezond geeft samen met de Koninklijke Wandelbond Nederland (KWBN) de 
mogelijkheid aan de kinderen in Drenthe om de alternatieve Avond4daagse te lopen.  
Samen met het gezin kunnen kinderen in één week, tussen 1 mei en 1 juli, vier 
verschillende routes lopen van 5 of 10 kilometer.  
Met een app kunnen de routes geregistreerd worden en dan krijgen de deelnemers een 
officieel wandeldiploma van KWBN. 
 
Drenthe gezond wil inwoners van Drenthe gezond laten opgroeien en ouder worden, ook in 
deze tijd waarin het misschien wel extra belangrijk is. Daarom kijken we vanuit Drenthe 
gezond naar de mogelijkheden om gezond gedrag zoveel mogelijk te stimuleren. Waar we 
elk jaar aandacht vragen voor een gezondere Avond4daagse kijken we nu hoe we toch 
kunnen stimuleren dat kinderen gaan wandelen, uiteraard binnen de maatregelen van de 
Rijksoverheid. En dus komen we met de alternatieve Avond4daagse. Wandelen houdt het 
immuunsysteem gezond. Je kan lekker een frisse neus halen. Je leert je eigen 
woonomgeving op een andere manier kennen. Nadat je actief bent geweest slaap je beter. 
Bewegen zorgt ervoor dat je je beter kan concentreren. 
 
De voorwaarden 
1. Wandel tussen 1 mei en 1 juli de Alternatieve Avond4daagse. Dit doe je door in deze 
periode in vijf achtereenvolgende dagen, 4x een afstand van 5 of 10 kilometer te 
wandelen. Er mag 1 rustdag tussen zitten. 
2. Hoewel het de Alternatieve Avond4daagse is, mag je ook overdag lopen. 
3. Houd je aan de maatregelen van de Rijksoverheid. Loop dus alleen of met je gezin, houd 
1,5 meter afstand en als je ziek of verkouden bent blijf dan binnen. 
4. Stuur 4 afbeeldingen(screenshots) in als bewijs dat je 4 verschillende dagen 4 
verschillende routes hebt gelopen Upload je bewijs op [https://drenthe-
beweegt.nl/alternatieve-avond4daagse/] en ontvang van de KWBN (Koninklijke 
Wandelbond Nederland) en Drenthe gezond een officieel wandeldiploma. 
 
Gebruik van de app ImageRun. 
Om tot vier verschillende routes te komen adviseren wij 
de applicatie ImageRun/eRoutes te gebruiken. Hier kan 
men routes uitzetten met een gewenst aantal 
kilometers vanaf een gewenste locatie. Je krijgt altijd 
drie opties. Onderweg wijst de app de weg en 
registreert de wandeling. Met een screenshot geldt 
bewijs voor de gelopen route. 
 
NB. De Alternatieve Avond4daagse kan op deze manier 
ook prima worden gewandeld door kinderen die buiten 
Drenthe wonen. 
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Dorpshuizen Midden-Drenthe lopen hoogseizoen mis:  
'Dit moet niet te lang duren' (uit de krant van Midden-Drenthe) 
 
Dorpshuizen in Midden-Drenthe hadden een volle activiteitenagenda, maar voor 
onbepaalde tijd kijken de besturen en vrijwilligers nu naar een grote leegte. 
Over de gevolgen daarvan maakt de één zich meer zorgen dan de ander. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“We komen niet direct in de problemen, maar het moet ook niet te lang duren”, zegt 
Ramon van der Sleen, onlangs voorzitter geworden van dorpshuis De Heugte in Nieuw-
Balinge. 
 
‘Grote omzetten vallen weg’ 
“We hebben gelukkig een buffer, maar er vallen grote omzetten weg doordat het 
hoogseizoen voor ons nu zou beginnen. We hebben een vaste beheerder en haar salaris 
wordt uiteraard doorbetaald. De BOKD en de Stichting Dorpshuizen Midden-Drenthe 
vertegenwoordigen ons op provinciaal en gemeentelijk niveau en onze boekhouder en 
penningmeester zijn bezig om uit te zoeken of we voor regelingen in aanmerking komen. 
Cultureel gezien is het een verloren jaar, maar de plannen blijven. Die kunnen later alsnog 
uitgevoerd worden.” 
 
Deeltijd-WW aangevraagd 
Bij ’t Haoler Hoes in Hooghalen was al voor de huidige maatregelen besloten om bepaalde 
activiteiten van de kalender te schrappen. Voorzitter Jacob Waninge: “Maar we bleven 
aanvankelijk nog wel open voor mensen die kwamen bloedprikken, omdat we dat een 
belangrijke voorziening vinden. Toen dat verplaatst werd naar het ziekenhuis hebben we de 
deuren gesloten. Vervolgens hebben we nog wat klusjes gedaan in één van de zalen, maar 
die zijn nu ook klaar. We hebben een parttime beheerder waarvoor deeltijd-WW is 
aangevraagd en we hebben contact met de gemeente over een mogelijke tegemoetkoming 
in de doorlopende kosten, zoals huur. Ik zit ook in het bestuur van de Stichting 
Dorpshuizen Midden-Drenthe en ben daardoor zelf bij dat overleg betrokken.” 
 
‘Jammer, maar er zijn ergere dingen’ 
Mindert van der Velde, secretaris van D’Olde Bieb in Hoogersmilde, relativeert de sluiting 
van het dorpshuis. 
“Het is jammer dat veel activiteiten niet doorgaan, maar er zijn ergere dingen. Er zijn 
anderen die veel zwaarder getroffen worden. We verwachten voor september geen 
verandering in de situatie. Dat is jammer voor het buurtrestaurant, de viering van het 75-
jarig bestaan van SVH, de fakkelestafette en het planten van fruitbomen, maar we maken 
ons geen grote zorgen. Dat komt ook doordat we geen beheerder in dienst hebben, maar 
volledig met vrijwilligers werken. In het najaar hopen we de draad weer op te kunnen 
pakken. 
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Studio Tyara en corona. 
 
De studio is nu sinds d.d. 24 maart jl. gesloten, dit omdat de afstand van 1,5 meter niet 
haalbaar is in een praktijk voor schoonheidsverzorging, therapie en massage. Waar nog 
hand-on gewerkt wordt. 
 
In de periode daarvoor waren er al maatregelingen getroffen in de praktijk, zoals cliënten 
benaderen die in de risicogroepen vallen. En die afspraken afzeggen of onder strikte 
voorwaarden toch te behandelen. Ook werd er gekeken naar de gezinssituatie, zoals 
personen binnen een gezin die in de risicogroepen vallen. Dit werd uiteraard ook besproken 
met mijn cliënten. Indien het risico te groot was, dan werd de afspraak afgezegd. Hierdoor 
heb ik ook in de weken voorafgaand aan de sluiting enkele cliënten helaas niet kunnen 
helpen.  
  

Zoals aangegeven is Studio Tyara 
momenteel gesloten. Buiten de financiële 
perikelen, ook persoonlijk een moeilijk iets 
voor mij. De meeste cliënten die in de 
praktijk komen hebben klachten, vaak 
pijnklachten en die willen graag geholpen 
worden. Ik ben ook zorgverlener. Een 
zorgverlener die graag mensen helpt of om 
van hun klachten af te komen of om hun te 
helpen om daar beter mee om te laten 
gaan. Dit doe ik niet alleen met 
behandelingen, maar ook in gesprekken, 
adviezen en begeleiding. 
 

In de weken dat de praktijk gesloten is, hebben veel cliënten mij gebeld voor advies, of 
toch omdat ze graag een behandeling willen, omdat hun klachten ondragelijk waren 
geworden. Tot huilende cliënten aan toe en dat doet mij pijn. Pijn, omdat ik in mijn werk 
doe wat ik het liefst doe, mensen helpen/ begeleiden om van hun klachten af te komen. Of 
om ze te helpen overeind te komen zodat ze in het dagelijks leven met hun klachten om 
kunnen gaan. Maar helaas mag het niet meer. De risico’s zijn te groot. Niet alleen voor 
mijn cliënten en hun familie leden of hun naasten, maar ook voor mijn gezin en mijn 
naasten. 
 
Ik ben helaas niet de enige die momenteel niet kan/mag werken. En ook die wel 
mogen/kunnen werken, werken onder moeilijke omstandigheden en hebben het moeilijk. 
Voor iedereen is het momenteel een uitermate lastige tijd. Maar de gezondheid van ons 
allemaal gaat voor alles. Dat is het belangrijkste. Ik heb er dan ook honderd procent 
vertrouwen in dat als wij de adviezen van het RIVM goed opvolgen en daar waar het kan 
de medemens steunen, dat wij hier met zijn allen weer bovenop komen. 
 
Blijf gezond, voor jezelf, voor elkaar, voor anderen, voor mensen, voor het leven. 
 
Blijf lief, voor jezelf, voor elkaar, voor anderen, voor mensen, voor het leven. 
 
Blijf genieten, van elkaar, van anderen, van mensen, van het leven.  
 
 
 
Netty Jager 
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Nieuws van IKC Mr. Siebering 
 
De afgelopen weken zijn niet zoals anders 
verlopen. Door het coronavirus waren we 
ineens genoodzaakt het onderwijs op een 
heel andere manier in te vullen dan dat we 
gewend waren. Als razenden zijn we aan 
de slag gegaan met thuiswerkpakketjes en digitaal onderwijs. 
 
Voor de kinderen uit groep 1 en 2, is dat ook een hele omschakeling geweest. Elke week 
hebben we via videobellen contact met 
elkaar. Dit doen we op vrijdagmiddag, 
ergens tussen 13.00 en 14.00 uur. Het 
is een moment waar ik in elk geval erg 
naar uit kijk. En van een aantal 
kinderen weet ik, dat zij dat ook zo 
zien. Er zijn kinderen die er geen 
genoeg van krijgen om met het 
(digitale) huiswerk aan de slag te 
gaan. En ook met hun papieren werk. 
Elke week zitten er ook knutseldingen 
bij en die worden, als het kan, voor het raam gehangen, ‘#heelhollandplakt’ op school.  
 
De gemaakte werkstukken worden namelijk ingeleverd op maandagmiddag, wanneer er 

weer een ophaalmoment is van het thuiswerkmateriaal, in 
het gymlokaal.  
Het is zelfs gelukt om aan een geheime missie te werken 
voor moederdag. De kinderen hebben thuis een begin 
geknutseld en op school heb ik het verder afgemaakt en 
voor ze ingepakt. Op maandag 20 april, tijdens het 
afhaalmoment van het thuiswerk, hebben ze het cadeautje 
ontvangen. Het is nu aan de kinderen, om het thuis goed 
te verstoppen. 
De afgelopen weken heb ik regelmatig filmopdrachten 
gegeven, zoals het uitvoeren van een tuinsafari, een 
opdracht verspringen, vormen zoeken in huis enz. Ik word 
heel blij van foto’s en filmpjes die ik toegestuurd krijg. 
Ik merk tijdens de telefoongesprekken, dat dit wat 
geïsoleerde leven, sommigen van hen wat begint op te 
breken. Aan de andere kant zijn er ook kinderen die het 
heerlijk vinden. Maar allemaal missen ze toch wel het 
omgaan met 
vrienden en 

vriendinnen. 
Voor mezelf zou ik heel graag weer wat met 
kinderen in de klas willen gaan doen. Als we 
hier tenminste van de overheid, hier 
toestemming voor krijgen. We zijn al flink aan 
het brainstormen, hoe we dit zouden kunnen 
gaan vormgeven. Al is het maar een paar 
uurtjes per dag. 
 
De leerkrachten zijn bij de toerbeurt op school. 
De rest van de dagen is het thuiswerken, voor 
school of met onze thuislerende kinderen. 
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Het heeft ook wel wat voordelen, deze periode. Er is nu tijd en ruimte om eens een grote 
opruiming te houden in school. Zo zijn de magazijnen flink op de kop gezet. In het grote 
magazijn is het zelfs nu mogelijk om daar handvaardigheid in te geven.  
Het prettige was, dat we de spullen gewoon konden laten staan, om er een volgende keer 
mee verder te kunnen. Maar zo langzamerhand is nu alles door de handen gegaan en is de 
school weer klaar om een soort van open te gaan. Maar dat ligt nu nog in handen van de 
overheid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We zijn ontzettend dankbaar, dat alle kinderen en hun familie, deze periode, tot zover, in 
goede gezondheid zijn doorgekomen.  
Uiteraard willen we iedereen ontzetten bedanken voor de inzet in de afgelopen weken. 
We weten dat het veel vergt van iedereen. En toch zien we dagelijks veel positieve dingen 
langskomen. 

 
 
 
Maar nu eerst even 2 weken meivakantie.  
We wensen iedereen veel gezondheid, plezier de komende weken. 
En houd vol, want samen komen we erdoorheen. 
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Hoe beleven onze 60+ dorpsbewoners deze coronaperiode? 
 
Toen wij begin maart terugkwamen van vakantie en dachten “heerlijk thuis”, konden we 
niet vermoeden dat thuis na twee weken letterlijk binnenshuis zou betekenen. De eerste 
twee weken hebben we op onze kleinkinderen (6 en 8 jaar) gepast, omdat onze dochter in 
de zorg werkt en onze schoonzoon nog geen mogelijkheid had om thuis te werken. Het 
thuisonderwijs was voor ons echt leuk, deed ons aan vroeger denken, maar onze 
kleinkinderen vonden het hier enorm saai. Zij wilden dolgraag naar school en naar hun 
vriendjes. Die vriendjes is gelukt, naar school helaas nog niet. Wij waren na hun vertrek 
ongelooflijk moe en hebben wel een week nodig gehad om weer de oude te worden. Dat is 
nu drie weken geleden en nu mag wat ons betreft wel weer wat actie komen. Wij vermaken 
ons met werkzaamheden in en rond het huis. De ramen zijn zelfs gezeemd, oude schilder 
klusjes zijn gedaan en we hebben nieuwe vogelhuisjes opgehangen. We kijken dagelijks de 
plantjes uit de grond en door het mooie weer lukt dat aardig. Ook fietsen en wandelen we 
dagelijks en doen binnen mee met ‘RTV Drenthe beweegt’, zodat onze spieren niet 
verstijven. Ik moet eerlijk zeggen dat ik de gymlessen in het dorpshuis wel veel leuker vind 
en ik mis ze ook echt. Ook mis je de gezelligheid van alle activiteiten in het dorpshuis, 
hoewel we nog best veel mensen spreken, die langs onze tuin lopen. Wij missen het lijfelijk 
contact met onze (klein)kinderen. We spreken elkaar wel via Facetime, maar wij vinden het 
voor onze oude moeder echt heel vervelend. Zij mag haar huis niet uit en mag totaal geen 
bezoek ontvangen. Ook zijn alle 
activiteiten opgeschort. Hoewel we wel 
begrijpen dat de zorg geen tijd heeft 
voor een praatje, is het wel heel 
vervelend dat we haar niet meer mogen 
bezoeken en hopen dat er snel een 
oplossing gevonden wordt voor alle zeer 
oude mensen. Hoewel wij zeer veel 
mogelijkheden hebben om te wandelen 
en fietsen, kijken we toch echt uit naar 
het einde van deze coronamaatregelen. 
We hopen weer met de andere 
dorpsbewoners gezellig aan allerlei 
activiteiten deel te kunnen nemen.  
 
Ton en Erica Bemener Haarweg 67 
 

 
Hallo hier onze ervaring: 
Voor ons persoonlijk valt het wel mee al missen we 
natuurlijk wel het contact met onze kinderen en 
kleinkinderen, maar gelukkig is facetimen dan een 
uitkomst, je kan elkaar zien en spreken. 
Onze zoon en schoondochter halen voor ons voor 
veertien dagen boodschappen en ook hebben we al 
verschillende kaarten gehad van onze kleinkinderen 
met een big hug en knuffels. 
We zijn erg blij dat we hier wonen waar we kunnen 
wandelen en fietsen in onze prachtige omgeving en       
niet in een grote plaats b.v. in een flat. 

 
                                                                      Groetjes Margo en Joop. 

 
*Wat doet u zoal om de dag door te komen? 
We zitten elk dag buiten in de zon. Gelukkig is 
het mooi weer. 
Puzzelen, lezen en de kinderen doen de 
boodschappen. 
 
*Bent u bang om zelf ziek te worden of 1 van 
uw naasten? 
Het is wel een enge tijd. 
 

*Wilt u nog iets mededelen of heeft u een 
vraag voor de andere dorpsbewoners over uw 
periode in corona tijd? 
Zal nog wel paar maanden duren. Het is niet 
anders! 
 

Marinus en Dientje Wielink *Wat doet u zoal om de dag 
door te komen? 
We kunnen ons goed redden. Het 
is mooi weer dus zijn veel in de 
tuin te vinden. 
 
*Bent u bang om zelf ziek te 
worden of 1 van uw naasten? 
We doen 2 keer per week zelf de 
boodschappen, dat is niet zo 
mooi. Maar alles is goed! 
 
Roelie en Jan Willems 
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Nieuws van Bi’j Oons 
 
Dag allemaal, 
 
En zo begon het voorjaar voor iedereen 
compleet anders dan gedacht! Waar normaal 
ons terras alle dagen gevuld is, zijn de 
stoelen nu leeg. Een raar gezicht! Allereerst 
willen we jullie hartelijk danken voor de 
massale aanmeldingen voor het paasontbijt, 
gewoonweg super! Zo blijft de traditie, 
ondanks corona, toch in ere. 
 
We hebben in de tussentijd overigens niet 
stilgezeten! Het theehuis heeft een make-
over gehad waardoor het geheel een hele 
andere frisse uitstraling heeft gekregen. Zo 
kunnen we na de crisis met een goede start 
beginnen. 
 
Waar we ook weer mee gaan beginnen zijn 
de maaltijden op de vrijdagavond. Wel in een 
ander jasje uiteraard! Voor €7,50 per 
persoon brengen we een versbereide maaltijd 
aan huis (Je mag het ook zelf ophalen). Dit is 
inclusief een lekker toetje. Je kunt je net als 
gewoonlijk uiterlijk de donderdag ervoor tot 
20:00 uur aanmelden via tel: 06-25390885. 
Het menu vind je hiernaast. Overigens zijn 
we op dit nummer ook te bereiken om patat 
of ijs te bestellen. Je kunt je bestelling 
gewoon op gepaste afstand bij ons afhalen! 
 
 
 
 
 
Voor cadeaus…    IJs…              En lekkernijen… 
 

   

Vrijdag 15 mei:          
Rode kool en hachee 

Vrijdag 5 juni:          
Aardappels, groente en kip 
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Felicitatiepagina 
 
 

 
 
 
Op deze manier willen wij nogmaals 
Dirk, Gerlinda, Amber en Léjan Mulderij 
feliciteren met de geboorte van hun 
dochtertje en zusje Kayla.  
 
Groetjes (tante) Janny & (oom) 
Wolter. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Gerja Harke wordt 18 mei 52 
jaar, van harte gefeliciteerd! 

Roan Bouwmeester wordt op 14 mei 1 jaar. 
Van harte gefeliciteerd! 
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100 jaar 
 
Dankbaar en blij hopen wij op 29 mei aanstaande de 
100 ste verjaardag te vieren van onze moeder Roelie 
Dijkhuis - de Jonge. 
Door de omstandigheden van het coronavirus en de 
daardoor opgelegde bezoekbeperkingen is het de 
uitdrukkelijke wens van moeder en kinderen hieraan 
gevolg te geven. 
In kleine kring zullen wij op 29 mei bij haar zijn om 
dit heugelijke feit te vieren. 

 
Elzo en Remmy 
Gerrit en Margreet 
Ankie en Jan 
Henk en Margreet 
Hilma en Peter 
Josette en Henk 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Priscilla Salomons wordt op 8 mei 
33 jaar, van harte gefeliciteerd! 

Ellen Verkleij wordt op 24 mei 19 jaar, 
Van harte gefeliciteerd! 
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6 FEITJES OVER MOEDERDAG 
 Elke seconde worden er wereldwijd 4,3 baby’s geboren. 
 In bijna alle talen begint het woord moeder met de letter ‘m’. 
 In de 18e eeuw heeft een Russische vrouw 69 kinderen gebaard. 

Waarvan 16 tweelingen, 7 drielingen en vier vierlingen. 
 Moederdag wordt in 43 verschillende landen gevierd. 
 Goede zaken voor de bloemenverkopers. Op Moederdag wordt er een 

vierde van de totale jaarlijkse verkoop verkocht. 
 Wist je dat de vrouw die verantwoordelijk is voor onze Moederdag, 

zoals we het nu vieren op de tweede zondag van mei, zelf geen 
kinderen had? 
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Drenthe in de oorlog 
 
Controle op verduisteren van Noord-Nederland 
In 1938 worden in Nederland de eerste 
verduisteringsoefeningen gehouden. 
'Vliegtuigcontroleurs' kijken bij een 
oefening in april of de noordelijke 
bevolking voldoende verduistert tegen 
overkomende vliegtuigen. 
 
De drie noordelijke provincies blijken 
'luchtbeschermings-minded' te zijn. Wat 
vanuit de lucht vooral niet te zien is 
dwingt bij de autoriteiten (foto) 
bewondering af. 
 
Twee Douglas-machines maken controlevluchten. Alleen de schittering in waterwegen helpt 
de piloot een beetje. Hoogeveen is desondanks voor de piloot onvindbaar, het gebied rond 
Beilen is 'een ondoordringbare zwarte rimboe'. En dan Assen. 'De verduistering was zo 
volmaakt, dat één der autoriteiten na afloop slechts kon zeggen: Assen? dat is geen stad.' 
Daarna nog even langs de grens, waar een aantal zoeklichten zijn opgesteld om te 
voorkomen dat per ongeluk boven Duitsland wordt gevlogen. 
 
Mobilisatie 1939 
Op 28 augustus 1939 begint de algemene mobilisatie van het Nederlandse leger, dat 
uiteindelijk over 300.000 manschappen beschikt. Het is een reusachtige operatie. De 
spoorwegen worden helemaal in dienst gesteld van de soldaten, en telefoon- en tele-
graaflijnen worden vrijgehouden, 33.000 paarden, 7.000 auto's, 2.000 motoren, 28.000 
fietsen en 10.000 wagens worden gevorderd. In de maanden na de mobilisatie plaatst het 
Nederlandse leger soldaten door het hele land en begint het met het voorbereiden van de 
verdediging. Stellingen worden verstevigd en soldaten worden getraind. Toch verwacht 
Nederland geen oorlog: er is groot vertrouwen in de neutraliteit van ons land. De Centrale 
Vereniging voor de opbouw van Drenthe zorgt ervoor dat in alle soldatenverblijven een 
boekenkast komt om de mannen van goede lectuur te voorzien. 
 
Koningin Wilhelmina inspecteert de grenstroepen 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Koningin trekt door het land om zelf te inspecteren hoe goed ons land zich voorbereid 
op een door haar niet verwachtte oorlog met Duitsland. Op 22 juni 1939 zijn de 
grenstroepen in Drenthe en Groningen aan de beurt. 
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Nederland klemt zich vast aan het 
neutraliteitsprincipe. Daarom turen manschappen 
even aandachtig de kustlijn af richting Engeland 
als dat ze de grens met Duitsland bewaken. De 
soldaten raken in de eerste maanden nauwelijks 
een geweer aan, maar hanteren vooral de schep: 
alle aandacht gaat naar het bouwen van 
verdedigingswerken, zoals de kazemat 
Westenesch bij Emmen (foto). 
 
Het leger kampt met verouderd materieel. Een 
deel van de mannen moet zich de vijand van het 
lijf houden met geschut uit 1878. De 300 

veldkanonnen stammen uit 1904. Alleen de luchtartillerie beschikt over moderne wapens. 
De luchtvloot bestaat uit een bonte verzameling van ongeveer 140 vliegtuigen. Naast het 
reguliere leger is de verdediging in handen van de Bijzondere Vrijwillige Landstorm en 
burgerwachten. 
 
De Drentse bevolking reageert kalm op de mobilisatie, al brengt die het dagelijks leven in 
de war. Gebieden worden onder water gezet, bewoners en vee geëvacueerd. Soldaten 
versperren wegen en bruggen en hakken bomen weg om vrij schotsveld te hebben. De 
bevolking krijgt een verbod op hamsteren, waar lang niet iedereen zich aan houdt. 

 

 
De bouw van kazematten in 
Odoornerveen in mei 1939. 

 
Duitsland valt ons land binnen via Coevorden 

 

Op 10 mei, kort na half twee in de vroege ochtend, worden 
mensen in Noord-Nederland gewekt door een merkwaardig, 
zoemend geluid. In nachtkleding turen ze de hemel af en zien 
een reusachtige luchtvloot op tweeduizend meter hoogte 
richting IJsselmeer en dus het westen vliegen. Die gaan naar 
Engeland, denkt men. Maar de vliegtuigen keren boven de 
Noordzee en vallen vervolgens doelen aan. 
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O- en Q-lijn 
De Duitsers kwamen in Drenthe eerst de Nederlandse O-
lijn tegen. Dat is een 75 lange 'linie', die in feite bestond 
uit manschappen die de grens bewaken. Er zijn een paar 
stukken geschut en her en der een mitrailleur. De taak 
van de soldaten is vooral alarm slaan en bruggen 
vernielen. Ze trekken zich terug naar de Q-lijn van 
Coevorden naar het Termunterzijldiep.  
 
  
 
 

Pantsertrein 
De noordelijke bevelhebber Jacob Veenbaas heeft voor 
Drenthe, Groningen en Friesland ongeveer 3000 soldaten 
tot zijn beschikking. Die staan tegenover 12.000 Duitsers. Dat is dus bij voorbaat al een 
kansloos verhaal. Wel wordt een pantsertrein met kanonnen gestopt door de vernielde 
spoorbrug bij Winschoten. Die trein is op weg naar Harlingen bij de Afsluitdijk, maar gaat 
die avond terug naar Duitsland. Ook hebben Nederlandse soldaten wagons in het water 
geduwd. 
 

 
 
Strijd rond kazematten 
 

Rond de kazematten in Noord-Sleen (foto) en Oosterhesselen wordt op 
10 mei 1940 gevochten. De kogelinslagen getuigen hiervan. De 
kazematten, in 1939 gebouwd, zijn van het S-type (Stekelvarken) met 
drie schietgaten. De beide kazematten bij Noord-Sleen verdedigen de 
weg van Westenesch naar Noord-Sleen op de westoever van het 
Oranjekanaal. De Nederlandse militairen houden op 10 mei de 
aanvallers enkele uren tegen. Gebrek aan munitie en geen contact 
meer met andere troepen dwingt hen te vertrekken. 

 
Langs de Verlengde Hoogeveense Vaart tussen Oosterhesselen en Geesbrug staan ook 
kazematten ter hoogte van belangrijke bruggen. Op 10 mei 1940 wordt ook daar flink 
gevochten. De Duitsers weten met boten de 
vaart over te steken en daarmee is de strijd 
beslist. De Duitse Kavallerie Division komt met 
paarden. Indrukwekkend is de komst van de 
Duitse Eerste Cavaleriedivisie niet. Het is het 
enige en laatste authentieke onderdeel van de 
Duitse Wehrmacht dat eskadrons te paard kent, 
al zijn er ook gemotoriseerde onderdelen. 
(Een Duitse soldaat met paard en wagen op weg 
van Meppel naar Ruinerwold.) 
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Hoogeveen 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Hoogeveen wordt door de Duitsers zonder al te veel problemen ingenomen. Het opblazen 
van bruggen, zoals de Julianabrug, heeft daar amper affect op. Het levert eigenlijk alleen 
maar heel veel overlast op. Eerst worden de omwonenden geëvacueerd, dan vliegt met een 
enorm kabaal de brug de lucht in en daarbij worden alle ruiten in de omgeving ook 
vernield. Even later rijden de Duitsers Hoogeveen binnen, bijvoorbeeld via de Schutstraat. 
 
In de nacht van 2 op 3 oktober 1942 worden Joodse Drenten door Nederlandse 
politieagenten uit hun huizen gehaald en naar Kamp Westerbork getransporteerd. Slechts 
een enkele agent weigert. 
 
Treinen 

Tot 12 oktober 1942 vertrekken 
24 treinen met 23.700 joden. 
Zij allen verblijven slechts korte 
tijd in Westerbork, sommigen 
alleen om geregistreerd te 
worden. Vanaf begin februari 
1943 is er een wekelijks ritme: 
iedere dinsdag vertrekt een 
trein met gemiddeld 1.000 
personen. 
 
De bestemming is Auschwitz of, 
gedurende enige maanden in 
1943, Sobibor. In enkele 
gevallen Theresienstadt of 
Bergen-Belsen. Het is 13 
september 1944 als de laatste 
trein vanuit Westerbork naar 
Auschwitz vertrekt. Aan boord zijn 1019 mensen, onder wie Anne Frank en haar familie.   
 
Drenthe's bevrijding 
De bevrijding in april 1945 verloopt in Drenthe veel moeizamer dan de bezetting vijf jaar 
eerder. De Duitsers bieden op sommige plaatsen veel verzet. De Franse parachutisten, die 
in de nacht van 7 op 8 april achter de vijandelijke zijn gedropt om verwarring te zaaien, 
kunnen daar niet veel aan veranderen. De Canadese, Poolse en Belgische troepen zijn van 
6 tot 14 april bezig om geheel Drenthe te bevrijden. 
 
 
Bron: www.drentheindeoorlog.nl 
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Kleurwedstrijd  
  

In de vorige editie stond een paasei kleurwedstrijd. We hebben 2 mooie paaseieren 
ontvangen.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
We vonden dat ze allebei mooi gemaakt zijn, dus Lynn Brookman en Babette de Bie jullie 
hebben allebei gewonnen, de prijsjes komen zo snel mogelijk jullie kant op. 
___________________________________________________________ 
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Kidscorner 

 
   

Zoek de 6 verschillen 
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Afscheid Aaf, Trijn en Robian 
 
Eind februari kreeg het nieuwe bestuur van Dorpshuis De Heugte bezoek van Aaf 
Sallomons, Trijn Hoogenberg en Robian Hooyer. Na zoveel jaar vrijwilligerswerk te hebben 
gedaan op de vrijdagavond, gaven ze aan dat het tijd werd voor een welverdiend pensioen. 
Heel begrijpelijk, vooral na de 40 dienstjaren die Aaf er inmiddels op had zitten. Ondanks 
dat het ons aan het hart gaat als bestuur, konden we niets anders dan de keuze van deze 
drie mensen accepteren en respecteren. Eind maart zou de laatste “werkdag” zijn, spraken 
we af… 
 
Corona 
Maar ja, je raad het al! Eind maart werd in de praktijk vrijdag 6 maart en dan ook nog eens 
met de stille trom. Wie had dit dan ook aan zien komen?! We zaten als bestuur met de 
handen in het haar. Zo’n afscheid hadden de baklegendes en bartijger niet verdiend. We 
moesten maar even afwachten hoe het allemaal zou gaan, het zal allemaal wel loslopen 
dachten we. 
 
Illusie 
Maar het liep niet los. Sterker, de maatregelen werden 
strenger en alle activiteiten binnen het dorpshuis 
moesten we stilleggen. Dit had niet alleen grote 
gevolgen voor ons dorp, maar het beïnvloedde ook het 
afscheid van deze vrijwilligers. Wat nu?! Wat moeten we 
doen? 
 
Bakken met Plaizier 
Tja, nu we allemaal thuiswerken, hebben we soms ook 
wel eens tijd over. Je pakt natuurlijk al snel je telefoon 
en je surft wat rond op Facebook. En daar Kwam Bas 
Plaizier voorbij met een fantastisch initiatief: 1.5 meter 
tompouce op Koningsdag. Een idee was geboren!  
 
 
Koningsdag  

 
In alle vroegte in de auto 
naar Bakker Bas op jacht 
naar die 1.5 meter 
tompouce. Graag driemaal 
als het kan. Gauw terug 
naar Nieuw-Balinge, want 
voor je het weet zit Aaf op 
de fiets en dan kan je het 
plan wel vergeten! Snel 
de auto versieren met 
slingers, het is tenslotte 
feest, een flinke muziek 
box achter in de kofferbak 
voor de nodige herrie en 
op weg! 
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Verrast en onverwacht 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vol bombarie hebben we aan alle drie een 
gepast bezoekje gebracht. De reacties waren 
fantastisch om te zien en spreken boekdelen 
(zie foto’s). We willen jullie nogmaals hartelijk 
danken voor jullie jarenlange inzet!                 
 
 

 
 
 
 
En mochten jullie heimwee krijgen: de koffie 
staat altijd voor jullie klaar!  
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Een enerverende dag veur Trientie en Margie 
 

Bi’j Margie giet de telefoon; ‘Ja’, antwoordt ze, 
‘mit mi’j’,. ‘Mit mi’j?, heurt ze an d’aandere 
kaante, ‘waorumme zeg ie oen name niet?’, 
antwoordt Trientie. ‘Umdat ik an ’t nummer zien 
kan dat ‘t onze Trientie is’, zeg Margie lachend. 
‘Och eremientied, dat is waor ok netuurlijk, nooit 
an oen nummermelder e dacht!’. Mar waor a’k oe 
veur belle’, zeg Trientie, ‘kun ie mi’j de 
krulspelden wel in ’t haor drei’jn zo mitiene. En 
nou ik oe tóch an de telefoon hebbe, ik wol oe 
vroag’n um vanmiddag weer een ende te fiets’n. 
He’j d’r zin in?’ ‘Jazeker wel’, zeg Margie vrolijk, 
‘ie koomt dalijk mar mit de rollers, dan kunne wi’j 
t ondertied hebben aover waor as onze fietstocht 
langes mut gaon’.  ‘Is prima, mar ik mut wel mien 

haor nog eempies uutwass’n, már dat is in een vluuk en een zucht gebeurd’, antwoordt 
Trientie, ‘ik koome d’r zo an!’, waornao ze allebeide de telefoon neerlegt.  
 
Een kwartier later stiet Trientie bi’j Margie in huus, mit een tasse an d’haand waor heur 
hiele hebben en hold’n an kapgerei in zit. De beide gezusters praot nog wat, en zó in iene 
vrag Trientie an Margie, ‘Wat kiek ie mi’j raar an, mekeert er wat an mi’j?’. ‘Nou, ik weet ’t 
zo niet’, zeg Margie wat veurzichtig, ‘mar d’r is wat mit oen haor, ie begunt volgens mi’j 
rap gries te word’n, of eerlijk gezegd, wit!’. ‘Wít?!’röp Trientie verontrustend, giet mit de 
vingers deur ’t haor en zeg; ‘wit? Ik mút zeggen, ’t vuult ók nog ies barre dreuge. Hoe is’t 
meugelijk! Ik heb er nog wel een bulte creme in e smeerd ok!’  Trientie deinkt eempies nao 
en in ien keer kek ze mit een paar hiele grote oog’n Margie an … ‘Wat hei’j, wat is er?, vrag 
Margie neischierig. ‘Oóóó eremientied, volgens mi’j he’k de verkeerde tube e pakt. Naost 
de haorcreme stund ok de tandpasta…. ‘t zul toch niet’….  Trientie kek naor Margie, mar die 
lag al dubbel in de stoel, en de traonen rollen heur aover de wangen van ‘t lachen. ‘Ik zal 
oe een haanddoek pakken’, zeg Margie, ‘ie kunt hier de kop ok wel onder de krane doen’.  
De dames hadden de traonen of e dreugt en zaten olderwets gezellig te keuvelen mit zien 
beide. Ze waren ’t iens aover de fietsroute van die middag. Trientie gung naor huus, mit 
heur eigen haorkleur en ’t haor vol mit rollers. Eerst wat eten. ‘Tot vanmiddag’. ‘Tot 
vanmiddag’, reupen ze naor mekaar.   
 
’t Weer was práchtig, het fietsen gung bijna as vanzölf. Ze hadden al een paar kilometer in 
de kuuten, toen ze een oorverdovend gespatter en gefladder heurden.  In ’t kanaal, naost 
heur, zagen ze drei zwanen, en twei d’r van hadden ontzéttende  ruzie. Dat was um dat 
wiefie netuurlijk. Het gung van kwaod tot arger en de beide zusters, die dit nog nooit 
eerder e zene hadden, kregen medelieden mit de zwane die iedere keer bijna koppie onder 
gung. Margie zag een lösse stien noast de straote, greep de stien en gooide bijna as 
volleerd kogelstootster de zwane d’r mit op d’hoed. Mar de vechtende vogels gaven gien 
krimp. De dieren vernamen ’t krap an. Nóu barste 
Trientie lös, kopieerde Margies gedrag en peuterde ok 
een stien lös. En wéér gooien naor die zwanen! Nao 
een paar stienen hadden de zusters ’t zwiet lös en een 
gat in de straote!  
 
Wie de boosdoener was van het wegjagen; de 
vrouwelijke stienengooiers of de winnende zwane, daor 
koo’j nooit achter, mar nao een paar minuten het 
‘zwanengevecht’ an e zene te hebben, keus iene van 
beide gevederde heren op een gegeven moment tóch ’t 
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hazepad, of tewel, ’t zwanepad. De iene zwane zat mit een drup an de snavel an d’aandere 
kaante van de dam in ’t water en de winnende zwane was de koning te rieke. Wat was ie 
trots! Hi’j had hiel wat moois veroverd en kun zich opmaken veur een prachtige tied die d’r 
veur ‘m an zat te komen!  
 
De beide dames 
stapten weer op de 
fiets en vervolgden hun 
weg. Het fietste heerlijk 
mijt dit weer en ’t gunt 
voorspoedige!  Tot op 
een gegeven moment 
Trientjes tegen Magie 
zeg; ‘d’r kromp een 
tegenligger ani, ik zal 
oe wel een drukkere 
geven, pas op, dan kris 
j in jen keer meer 
gaank’. Zogezegd zo e daone en Margie goesde, mit de wiend in ’t haor, aover ’t fietspad. 
De tegenligger is nog mar net veurbi’j of Margie vreug zich of waor Trientie bleef. Ze had, 
toen Trientie heur een drukkertie gaf, wel een lichte beweging an de jasse e vuuld, mar 
och, dat was de muite niet. Margie stapt of en kek achterumme. Zi’j zet tot heur grote 
verbaozing Trientie naost heur fietse, op de kniej’n midden op ’t fietspad liggen. Margie 
schrikt hier barre van en vrag ongerust; ‘Trientie, wat he’j e daone, wáorumme líg ie hier? 
Of zuuk ie wat? bi’j wat verleuren?. Ik zie trouwens wel een grote lappe naost oen fietse 
liggen, waa’j die kwiet!?’  Er wörd een waterval van vraog’n op Trientie of e vuurd. ‘Een 
lappe?!, vrag Trientie, gien idee waor die tonte vandaon komp. Ondertussen wil Margie de 
jasse dichte knupp’n en ontdekt dat ze een hiel deel van ’t veurpaand van heur jasse kwiet 
is. ‘Oóóó eremientied!’, röp Trientie, ‘Margie, mu’j toch ies kieken, dat is oen halve jasse 
die ik naost mi’j hebbe liggen.’  Margie kek treurig naor heur jasse en mitiene daornao naor 
Trientie, die nog steeds op de kniej’n op ’t fietspad lig. Margie dre’jt heur umme en Trientie 
zet dat ze wat begunt te schudden. ‘Och meidtie,’zeg Trientie, ‘daor hoef ie niet umme te 
reer’n, mi’j mankeert niks, oen jasse is ‘d’r veul arger an toe, mar die kan wel weer e 
maakt worden!’. Margie drei’jt heur umme en dan zet Trientie waorumme as Margie stund 
te schudden. Margie mus zó vreselijk lachen um de hiele situatie, dat ok Trientie inmiddels 
lag te schudden op ’t fietspad. Nog steeds op de kniej’n. ‘Oooohhhh’, lacht Trientie, ‘hol óp 
Margie, hier koom ik niet dreuge of a’j zo deurgaot!’ 
 
Naodat die beide de rust ienigszins weer e vunden hadden, strompelde Trientie weer 
rechtop, greep de fietse bi’j ’t stuur, veegde de kniej’n of én de traonen uut d’ogen en 
gooide het halve veurpaand in de fietsetasse. Het bleek dat toen Trientie Margie een 
drukkertie e geven had, het stuur van Trientie in het knoopsgat van Margie zien jasse was 
blieven zitten. ‘Die brenge wi’j volgende weke wel naor Dientie, die mag toch graag achter 
de neimesiene zitten’, zeg Trientie. ‘En wie wet’, giet Margie verder, ‘misschien komp 
Berend ok nog wel weer langes mit zien gezellige verhalen.’ En zo fietsten de dames al 
lachend op huus an.  
 
Wat hadden de beide dames die dag een lol e had, ondanks, of misschien wel dankzij, de 
kapotte jasse van Margie en het witte haor van Trientie. Ze hadden hiel wat te vertellen in 
huus! Eind goed al goed, veur zowel de dames as veur de drei zwanen.  
En aj nou argens een straote ziet waor een paar stienen mist, dan kan ’t mar zo wezen dat 
Trientie en Margie hier e west bint.  
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Geschiedenis werkkamp Mantinge (nabij Koolveen, Nieuw-Balinge) 
 

In het kader van de werkverschaffing verrezen in de 
jaren dertig van de twintigste eeuw in de provincie 
Drenthe tal van werkkampen; zo ook bij Mantinge, 
nabij Nieuw-Balinge. Het was een groot kamp, waar 
maximaal 240 mannen ondergebracht konden 
worden (foto).  
Op 31 maart 1942 stopte een trein vol met joodse 
mannen bij het station van Wijster. Ongeveer tachtig 
dwangarbeiders werd opgedragen de trein uit te 

stappen en te voet naar het werkkamp Mantinge te gaan. Een boerenwagen stond klaar om 
de bagage te vervoeren. Of dit de eerste of laatste groep was die naar Mantinge werd 
gestuurd, is niet duidelijk. Wel is bekend dat de dwangarbeiders hard moesten werken: 
sloten graven, land ontginnen en wegen aanleggen.    
De joodse mannen (foto) waren in 
kamp Mantinge geplaatst om, onder 
toezicht, het Hullenveld om te 
spitten. Hard werken en weinig eten. 
Dhr. Sok (staand 3e van links), die 
voorman was en hier door de 
Heidemij te werk was gesteld, had 
het vaak met ze te doen en nam ze, 
zodra het mogelijk was, af en toe 
mee naar huis om ze van een goede 
maaltijd te voorzien. Op de foto zien 
deze ‘arbeiders’ er nog redelijk 
verzorgd uit, maar hoe langer het 
duurde, hoe slechter het werd voor 
hen. Maar goed dat ze niet wisten 
wat hun boven het hoofd hing. Bloed, 
zweet en tranen lieten ze achter.  
Mantinge was het enige kamp waar de joodse rituelen werden gerespecteerd. In de keuken 
werkte een joodse kok en joods personeel. De maaltijden werden volgens de spijswetten 
en onder toezicht van het Rabbinaat vervaardigd. 
Eén van de dwangarbeiders in Mantinge was René Lijdesdorff. Hij schreef later: 'In het 
midden van de barakken bestaande uit zalen bevond zich een grote barak, waarin we ons 
eten kregen en we ons, als we niet te moe van het werk waren, konden verpozen. Er was 
voor ons echter niets te koop. Het eten was slecht en zeer onvoldoende (…) We waren 
helemaal van de buitenwereld afgesloten en konden 's avonds het kamp niet uit. Elke 
ochtend moesten we in gesloten kolonne marcheren naar ons werk.'   

Loon werd niet uitbetaald en de mannen kregen geen 
verlof. Bezoek mochten ze ook niet ontvangen. 
Lijdesdorff maakte zijn bril kapot en kreeg van de 
kampcommandant toestemming om naar de opticien 
in Hoogeveen te fietsen.  
Op deze manier kon hij stiekem zijn ouders 
ontmoeten.  
Op de avond van de 14de juli 1942 werd de joodse 
mannen in de kantine medegedeeld dat zij de 
volgende ochtend onder politiebegeleiding naar kamp 
Westerbork zouden worden gebracht.      
                 
 Vervolg na de advertenties 
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Lijdesdorff schreef: 'Iedereen maakte pakjes met horloges, vulpennen, ringen enzovoort 
klaar om naar huis te sturen. Zo stuurde ik mijn fototoestel op.  
 
De kampcommandant beloofde dat hij de pakjes naar huis zou sturen, maar hij heeft het 
nooit gedaan.' Het merendeel van de mannen uit kamp Mantinge werd doorgestuurd naar 
kampen in het oosten. René Lijdesdorff werd in kamp 
Westerbork bevrijd.  
 
Op 12 april 1945 bevrijdden de Canadezen 876 Joodse 
gevangenen in kamp Westerbork. Van hen hadden 500 de 
laatste trein zien vertrekken, de rest was in de laatste 
oorlogsmaanden opgepakt. 
 
 
 

Op Fietse naar Grote Hoogte 3 juni 2020 afgelast 

Helaas is Drenthe Beweegt genoodzaakt om 
het evenement "Op Fietse naar grote hoogte" 
welke gepland stond op wereldfietsdag 3 juni 
te annuleren. Hiermee gaat een kans 
verloren om iedereen de mogelijkheid te 
bieden een unieke fietservaring te laten 
beleven op de Col du VAM. Dit geldt niet 

alleen voor sportliefhebbers maar voor echt iedereen, ook voor mensen met een beperking. 

Een nieuwe datum is nog niet bekend. Na een geslaagde eerste editie van vorig jaar is de 
intentie er zeker om dit prachtige evenement opnieuw te organiseren.  
In het licht van de maatregelen dit zijn genomen om tot 1 juni geen publieke evenementen 
te organiseren hebben we als organisatie besloten nu al een keuze te maken. Veel van 
onze deelnemers beginnen nu al met voorbereiden voor deze fietstocht, wat nu natuurlijk 
veel moeilijker gaat. Bovendien is een groot deel van onze deelnemers gekenmerkt als een 
risicogroep en wij willen in geen geval de kans veroorzaken dat we hun gezondheid op 
welke manier dan ook in gevaar brengen. We kijken absoluut naar een vervolg, zodra hier 
meer over bekend is zullen we informeren. 
 
 
Plaatselijk Belang melding automatische incasso  
 
Vorig jaar hebben veel leden Plaatselijk Belang gemachtigd om 
de jaarlijkse contributie automatisch af te laten schrijven. In de 
tweede week van mei zal de contributie ad €7 van uw rekening 
worden overgemaakt naar het rekeningnummer van Plaatselijk 
Belang: NL78RABO0369400453.  
Een aantal leden heeft aangegeven liever ieder jaar de bode langs de deur te krijgen om de 
contributie cash te voldoen. Door de coronamaatregelen is dat dit jaar niet mogelijk. Wij 
verzoeken deze leden daarom vriendelijk de contributie ad €7 voor 30 mei a.s. over te 
maken naar het rekeningnummer van Plaatselijk Belang: NL78RABO0369400453 onder 
vermelding van uw naam en adres. 

Penningmeester Ton Bemener 

De jaarvergadering is uitgesteld vanwege de coronamaatregelen, nieuwe datum volgt. 
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Tuintips voor de maand mei  
(Bron: www.landleven.nl) 

Het is mei. Halverwege deze maand hebben we de IJsheiligen, 
waarna het risico op vorst zo goed als verdwenen is. Dan pas 
kun je warmte minnende planten buiten in potten of in de 
vollegrond plaatsen. Ook kun je nu stekken nemen en heggen 
snoeien. Hier vind je nog meer ideeën voor tuinklusjes. Veel 
plezier!  
 
Algemene tuinklusjes 

* Maai het gras 1 tot 2 keer per week voor een mooi resultaat en een goede groei. 
* Terrassen en paden onkruidvrij maken en (her)aanleggen. 
* Het filter van uw vijver reinigen. 
*Veeg wekelijks je verharde tuinpad met een harde bezem. Dat beperkt de groei van 
onkruid tussen de stenen. 
*Bewaar altijd de tekening met het verloop van de kabels in de tuin. Zo voorkom 
je eventuele beschadiging van de kabels in de toekomst. Gebruik niet te veel verlichting in 
uw tuin. Hoe meer licht, hoe minder sfeer. Leg de kabel onder je tuinpad in een pijp. Mocht 
je in de toekomst bij de kabel willen, dan kun je deze gemakkelijk uit de pijp trekken, 
zonder dat je je bestrating hoeft te verwijderen. 
 
Als het risico op vorst verdwenen is dan kun je: 
-Kruiden planten 
-Hagen snoeien (op een bewolkte dag) 
-Tweejarigen zaaien 
-Ongedierte bestrijden 
-Vorstgevoelige vaste planten, knollen en eenjarige als dahlia, petunia en geranium 
(pelargonium) buiten plaatsen. 
 
Moestuin 
* De tweede helft van mei kun je gevoelige planten als tomaat, courgette, pompoen, 
paprika, peper en komkommer buiten uitplanten (als het zacht weer is). 
* Je kunt vruchtgroentes dan ook in de vollegrond zaaien. 
* Oogst de eerste sla, radijs en kruiden. 
* Boerenkool, suikermais, peultjes en koolraap zaaien, witlofpennen planten. 
* Zaailingen verspenen en in grotere potten planten. 
 
Planten 
* Ga het onkruid wieden. 
* Om onkruid tegen te gaan kunt u turf of schors strooien. 
* Eenjarig pootgoed nu planten. 
* Waar nodig kun je vaste planten aanbinden. 
* Snoei uw buxus en gebruik het snoeisel als stekken. 
* De fuchsia laat zich heel makkelijk stekken. Stekken die je in maart of april uitplant, 
kunnen nog hetzelfde jaar bloeien. 
* Aardbeien hoef je niet per se in de tuin te planten. Een bloempot of hanging basket is 
ook zeer geschikt. Bovendien blijven de vruchten dan schoon. 
* Metsel muurtjes met kalkspecie. Dan krijg je een biotoop voor planten die kalk 
prefereren. 
* Neem stekken van vaste planten als Phlox en Zeeuws knoopje. 
* Maak brandnetelgier van jonge brandnetels, die vol stikstof zitten. 
 
Bloemenweide 
* Goede plekken om zaad voor je eigen bloemenweide te verzamelen zijn uiterwaarden, 
oude bouwplaatsen waar al een tijd niets gebeurt, verlaten industrieterreinen, bermen 
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langs wegen en langs het spoor. Oogst bij droog weer om rotting te voorkomen. Ga ook 
niet te vroeg of te laat op pad: dan zijn de planten vochtig van dauw. Verzamel voor je 
eigen bloemenweide alleen zaad van planten in uw eigen omgeving. Deze planten hebben 
al bewezen dat ze er goed gedijen. Ook trek je zo meer dieren naar de tuin: die hebben 
vaak een voorkeur voor inheemse planten uit hun eigen omgeving. Neem geen zaden van 
zeldzame planten: daarmee belemmer je de voortplanting van de plant. Oogst van 
veelvoorkomende soorten ook niet te veel zaad. Oogst één tot twee keer van een 
plantengroep en gebruik hierbij een klein deel van de planten. Zo breng je de natuur geen 
schade toe. 
* Wanneer de grond in je tuin te vruchtbaar is, kun je deze zelf verschralen. Haal de 
bovenste 10 centimeter van de bodem af. Breng daarna 5 centimeter zand op en meng dit 
met de ondergrond. Breng vervolgens nog 5 centimeter zand op en meng dit met de eerste 
laag. Zo krijg je een mooie, schrale grondopbouw. Let er wel op dat je bij de bewerking 
alleen de bovenste laag grond verstoort. 

 
Dieren 
* Puinstapels absorberen snel warmte en zijn dus ideaal voor vlinders die zich willen 
opwarmen. 
* In een open bestrating vinden graafbijtjes en -wespen nestelgelegenheid en krijgen ze de 
kans om rupsjes naar hun hol te slepen. 
* Dagvlinders bezoeken graag roze en paarse bloemen als die van distels en de 
vlinderstruik. Nachtvlinders worden in de schemering aangetrokken tot witte of gele 
bloemen met een lekkere geur, zoals die van kamperfoelie en teunisbloem. 
Naast bloemen zijn ook kruiden en fruit aantrekkelijk voor vlinders en andere insecten. 
Salie, marjolein, munt, bonenkruid, hyssop, tijm, bieslook, allium soorten, braam, 
framboos en aardbei worden graag door vlinders en andere insecten bezocht. 
* Vlinders moeten altijd verse brandnetels hebben. Maai een deel van de brandnetels heel 
kort, zodat ze weer uitgroeien tot groene, malse, stikstofrijke planten. Gevolg is dat  
naarmate de zomer vordert, op de jonge brandnetels de meeste rupsen zitten. 

 

Bericht van het Zomerfeest 
 
Het was misschien te verwachten, maar toch kwam het hard 
bij ons binnen. Na de nodige maatregelen vanwege corona 
en de verlenging hiervan zijn we gedwongen om het 
Zomerfeest dit jaar af te zeggen. Voor onze gezondheid is 
het beter en zullen we dit moeten accepteren, maar toch 
voelt het rot. We zijn met zijn allen druk aan het bekijken 
hoe en op welke manier we eventueel later dit jaar toch wat 
kunnen organiseren. Omdat er nu nog veel onduidelijk is, 
weten we niet in welke vorm we dit moeten gieten. We 
zullen moeten afwachten hoe en op welke manier we uit 
deze intelligente lockdown zullen komen. Via onze facebookpagina, en tegenwoordig ook 
Instagram, zullen we je precies op de hoogte houden van de ontwikkelingen. En natuurlijk 
ook via berichten in het Kontakt. 
 
Voor nu, blijf gezond en wellicht tot later dit jaar! 
 

Bestuur Stichting Zomerfeest Nieuw-Balinge 
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Activiteitenkalender 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
                             
                             
                             
                            MEI 

 
1  mei                  Start alternatieve wandel4daagse 
 
13 mei  Oud papier 
 
 
 
 
 
JUNI  
 
 
 
 
 
 
JULI  
 
1 juli   Oud papier 
 
 
 
 
 
 
 
 
AUGUSTUS 
 
29 augustus          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 
Op werkdagen van 's middags 17.00 uur tot de 
volgende ochtend 08.00 uur en in de 
weekenden, kunt u voor spoedgevallen bellen 
met de centrale huisartsenpost, Tel. 0900 112 0 
112. Website: www.chd.nl 
 

Openingstijden Gemeentehuis 
• Beilen, Raadhuisplein 1 
Maandag 8.30 - 16.30 uur 
Dinsdag 8.30 - 14.30 uur 
Woensdag 8.30 - 16.30 uur 
Donderdag 8.30 - 20.00 uur 
Vrijdag 8.30 - 16.30 uur 
• Smilde, Hoofdweg 24 
  Maandag van 8.30 tot 12.00. 
 
• Tel. (0593) 53 92 22   
• De gemeente is ook per WhatsApp 
bereikbaar: (06) 52 56 75 73. 
• Spoedeisende storingen buiten kantoortijden: 
(06) 55 87 39 09 
 
  E-mail: gemeente@middendrenthe.nl 
  Website: www.middendrenthe.nl 
 

Fysiotherapie 
Praktijk Fysio Ettenheim; Roel Schoemaker 
Dinsdag- en donderdagmiddag praktijk in 
Dorpshuis de Heugte. Alleen op afspraak. 
Tel. (0528) 34 35 18 of (06) 43 45 37 99 
E-mail: info@fysioettenheim.nl 

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

Preekrooster 2020 
Chr. Geref. Kerk te Nieuw-Balinge 
 
● Zondag 10 mei  
9.30 uur Ds. C. Cornet  
14.30 uur Ds. C. Cornet 
●Zondag 17 mei 9.30 uur Ds. W. Nijdam 
14.30 uur Ds. W. Nijdam 
●Donderdag 21 mei 9.30 uur Ds. C. Cornet 
(Hemelvaartsdag) 
●Zondag 24 mei 9.30 uur Ds. C. Cornet 
14.30 uur Ds. C. Cornet 
●Zondag 31 mei 9.30 uur Ds. H.J.Th. Velema 
(eerste Pinksterdag) 14.30 uur Ds. C. Cornet 
(Belijdenisdienst) 
●Maandag 1 juni 9.30 uur Ds. C. Cornet 
(2e Pinksterdag) 
juni 2020 
●Zondag 7 juni 9.30 uur Ds. P. Roos 
14.30 uur Ds. P. Roos 
●Zondag 14 juni 9.30 uur Ds. C. Cornet (VHA) 
14.30 uur Ds. C. Cornet 
 
 
 
Wijzigingen voorbehouden. In de ochtend is er 
oppas voor de kleinsten in het jeugdgebouw ‘Het 
Anker’. 

Preekrooster 2020 
Ned. Hervormde Kerk Nieuw-Balinge 
 
● Zondag 10 mei (Moederdag) 
10:00 uur ds. A.J. Post (’t Harde) 
19:00 uur ds. T. Beekman 
●Zondag 17 mei 
10:00 uur ds. T. Beekman 
19:00 uur ds. J.K.M. Gerling (Wapenveld) 
●Donderdag 21 mei (Hemelvaartsdag) 
10:00 uur ds. J. Harteman (Kampen) 
●Zondag 24 mei 
10:00 uur ds. G.H. Nijland (Mastenbroek) 
19:00 uur ds. T. Beekman 
●Zondag 31 mei (1e Pinksterdag) 
10:00 uur ds. T. Beekman 
19:00 uur ds. W.C. Zuijderduijn (Rijssen) 
●Maandag 1 juni (2e Pinksterdag) 
10:00 uur ds. T. Beekman 
●Zondag 7 juni (VHA) 
10:00 uur ds. N. Noorlander (Onstwedde) 
19:00 uur ds. T. Beekman 
●Zondag 14 juni (HA) 
10:00 uur ds. T. Beekman 
19:00 uur ds. T. Beekman 
 
In de ochtend is er oppas voor de kleinsten in 
de consistorie bij de kerk. 
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Gym 55+ers in Dorpshuis de Heugte 
Dinsdag van 9.15 uur tot 10.00 uur, 
Loop gerust eens binnen! 

Buurtpreventie App 
Wilt u lid worden van de buurtpreventie 
WhatsApp groep? Neem contact op met Martin 
Wind: 06-30939420 

Ophaalschema containers  
 
6 mei   GROEN           25 mei   GRIJS 
13 mei  ORANJE         27 mei   ORANJE 
20 mei  GROEN          3  juni   GROEN 

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

Oud Papier 
Oud papier wordt opgehaald door de mr. 
Sieberingschool. De datums voor ophalen zijn:  
13 mei, 1 juli, 9 sept en 4 nov. 
 
Vanaf 17.00 uur wordt het oud papier met een 
pers/kraakwagen opgehaald. Het verzoek om 
het papier gebundeld, in dozen of in de daarvoor 
bestemde container, aan de weg te zetten. De 
handvatten van de container naar de weg toe 
zetten. Voor de Breistroeken geldt; het papier 
langs de hoofdroute zetten!  

Ophalen grofvuil of container stuk? 
 
Gemeente Midden-Drenthe: (0593) 53 92 22 
 
Grofvuil brengen naar: Milieustraat Beilen, 
Eursing 2a: maandag gesloten, dinsdag en 
vrijdag geopend van 8.00-12.00 en 13.00-
15.00, woensdag en donderdag geopend van 
12.30 tot 15.00, zaterdag geopend van 8.00 tot 
12.00.  
www.middendrenthe.nl > Afvalwijzer 
 
 

Politie 
Bureau Hoogeveen, Griendtsveenweg 5,  
Postbus 107, 9400 AC Assen 
Geopend: ma t/m za 9.00 – 17.00 uur 
vrijdagavond tot 21.00 uur. 
 
Bureau Beilen, Ettenstraat 9 
Postbus 107, 9400 AC Assen 
Geopend: Woe en do 08:30 tot 16:00 uur 
Ma, di en vrij 08:30 tot 12:00 uur. 
Telefoonnummer: 0900 88 44 
Alarmnummer: 112 
Meld Misdaad Anoniem: 0800 70 00 
 
Voor aangifte via internet, contact met 
wijkagent etc.: www.politie.nl  
Wijkagent Bert Eefting ook te volgen via twitter: 
@BertEefting 
 

Belangrijke telefoonnummers 
Ziekenhuis Hoogeveen (0528) 28 62 22 
Diaconessenhuis Meppel (0522) 23 33 33 
Ziekenhuis Emmen  (0591) 69 19 11 
Ziekenhuis Assen  (0592) 32 55 55 
UMCG Groningen  (0503) 61 61 61 
Isala klinieken Zwolle (0384) 24 50 00  
Martini Ziekenhuis Gron. (0505) 24 52 45
  
 
Zorginstellingen: 
Derkshoes Westerbork (0593) 33 33 66 
Altingerhof Beilen  (0593) 53 53 00 
Weidesteyn Hoogeveen (0528) 28 61 11 
WZC Beatrix Holl.veld (0528) 34 82 48 
Jannes v/d Sleedenhuis Hgv (0528) 26 69 44 
De Westerkim Hoogeveen (0528) 26 40 38       
WZC Olden Kinholt Hgv (0528) 26 32 88 
 

Trombosedienst 
Iedere dinsdagmorgen in Dorpshuis de Heugte. 
 
Aanvang om 10.15 uur, tot de laatste cliënt 
geweest is. 
 

AED-kastjes 
Wanneer u een AED-kastje nodig heeft, belt u 
112. De meldkamer roept dan mensen uit Nieuw-
Balinge op die bevoegd zijn om de AED te 
bedienen.  

Uitvaartvereniging Nieuweroord e.o. 
• Uitvaartnummer: (06) 54 37 71 80  
   (24 uur per dag bereikbaar)  
   b.g.g. (0528) 34 38 37 
• Uitvaartverzorg(st)er:  
  mevr. E. Otten / dhr. P. van Slochteren 
• Penningmeester/Ledenadministratie:  
   dhr. H. Mulderij, Molenweg 30, 7936 PB 
   Tiendeveen. Tel. (0528) 76 40 00 
• Voor vragen of doorgeven van wijzigingen: 
    info@uitvaartvereniging-nieuweroord.nl 
• Informatie over de vereniging: 
   www.uitvaartvereniging-nieuweroord.nl 

Yin Yang Yoga 
 
Woensdagavond 19.00- 20.00 uur 
In de voormalige peuterspeelzaal De Heugte 
 
Info en opgave: Cisca Lunenborg van Melzen 
06 216 36 165  
Mailen: bodyfit@live.nl 
www.yogasport-hoogeveen.nl 
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IKC Meester Sieberingschool 
 
Haarweg 27 – Tel. (0528) 32 13 55   
e-mail: info.sieberingschool@kitsprimair.nl  
 
Schoolfonds mr. Sieberingschool 
Word ”Vrienden van IKC mr. Siebering”. 
Vanaf 1979 bestaat het schoolfonds al. De leden 
van Vrienden van IKC mr. Siebering zijn mensen 
die het IKC een warm hart toedragen en daarom 
jaarlijks een financiële bijdrage geven die ten 
goede komt aan de leerlingen (hierdoor kunnen er 
extra activiteiten/materialen worden geregeld en 
soms een presentje voor de kinderen). 
Rond oktober/november komt mevr. Zijnge-Hulshof 
bij u langs voor een vrijwillige bijdrage van 
minimaal €5,-. Nieuwe leden zijn van harte 
welkom, opgeven kan bij één van de 
bestuursleden. Mochten er nog vragen zijn, dan 
kunt u contact opnemen met één van onderstaande 
bestuursleden:  
Richard Blok (06 51 84 55 37) 
Hiske Wielink 
Jan-Peter Strijker 
Mariska Brookman (06 13 74 87 43) 
Wout Strijker (06 51 35 23 49) 
Albert Wielink (32 13 23) of 
José Post (32 13 54) 
  
Vertegenwoordiger van het schoolteam: 
Tel. (0528) 32 13 55 

Kindcentrum Siebering (0-12 jaar) 
 
Voor opvang van uw kinderen en/of ter 
voorbereiding op de basisschool. 
 
*Peutergroep, maandag-, woensdag- en 
vrijdagmorgen, 8:30-11:30 van 2 tot 4 jaar.  
*Thematisch aanbod middels Uk en Puk ter 
voorbereiding op de basisschool. Ook 
worden er gezamenlijke activiteiten met de 
school gedaan.  
 
*Kinderopvang, 5 dagen per week van 
06:30 uur tot 18:30 uur. 
*BSO (buitenschoolse opvang) voor school 
aan en/of na 14:00 uur en vakantieopvang, 
voor opvang alleen in de vakanties. 
Op de BSO en de kinderopvang kunnen 
kinderen vrijspelen, maar werken wij ook 
met programma’s. Zo is er voor de BSO het 
lifestyle programma met leuke activiteiten.  
 
Er zijn verschillende opvangmogelijkheden, 
kijk daarom voor meer informatie op 
www.kitsprimair.nl of kom eens gezellig 
langs voor informatie en om een kijkje te 
nemen op de groepen. 
E-mail: kc.siebring@kitsprimair.nl  
Tel.nr: (0528) 820996 

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

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

S.V. Nieuw-Balinge 
 
De voetbalvereniging van Nieuw-Balinge heeft een 
gezamenlijke jeugdafdeling met Witteveen: WNBC 
’09. Er zijn 8 jeugdteams. Tevens zijn er 2 
herenteams en 2 damesteams. 
 
Voor meer info kunt u zich wenden tot het bestuur: 
 
Voorzitter: Menno van der Zwaag (06 22154446) 
Secretariaat: Winfred Sallomons (06 22331414) 
Penningmeester: Harry Huring (06 52390333) 
 
Bestuursleden: 
Miranda Schutte (06 30747619) 
Dirk Tump (06 52662877) 
Richard Kats (06 52715544) 
 
Website: www.svnieuw-balinge.nl 

Openingstijden dorpshuis de Heugte 
 
Maandag   09.00 – 12.00 uur 
Dinsdag   09.00 – 12.00 uur 
Woensdag   09.00 – 12.00 uur 
Vrijdag   16.30 – 20.00 uur 
Keuken   16.30 – 19.00 uur 
Zaterdag   22.30 – 01.30 uur 
Keuken Bingo  20.30 – 23.30 uur 
Zondag   17.00 – 21.00 uur 
Keuken   17.00 – 19.30 uur 
 
Snacks kunnen op vrijdag en zondag ook 
telefonisch besteld worden: (0528) 32 13 00. 
 
Verder is het dorpshuis op alle dagen geopend
op afspraak, voor diverse activiteiten. 
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GJVV 
Bestuur: 
Voorz. Evelien Sok  Tel. (0528) 32 14 82 
Penn. Fia Jager  Tel. (0528) 32 12 24      
Secr. Delia Slomp  Tel. (0528) 32 10 11  
Lid Heidi Koekoek Tel. (0528) 32 10 24 
Lid      Mariska Schonewille   
 
DINSDAG; Volleybal 
Jeugdvolleybal                    18.00 – 19.30 
Herenvolleybal (16+)          20.30 – 21.30 
WOENSDAG; Volleybal 
Dames Recreanten 3           19.00 – 20.00 
Dames Recreanten 1  20.00 – 21.00  
DONDERDAG; Volleybal 
Dames Recreanten 2  19.30 – 20.30  
DONDERDAG: gymnastiek  
1e groep, vanaf 4 jaar 17.15 – 18.00  
2e groep   18.00 – 18.45 
3e groep                            18.45 – 19.30 
 
De kosten zijn: tot 18 jaar € 30,- per half jaar en 
vanaf 18 jaar € 40,- per half jaar. Nieuwe leden 
kunnen we altijd gebruiken. Dus: KOM EENS 
LANGS ALS JE DURFT! 

Welzijnswerk Midden-Drenthe 
Welzijnswerk is er voor alle inwoners van de 
gemeente Midden-Drenthe. U kunt met al 
uw vragen op het gebied van wonen, welzijn 
en zorg bij ons terecht. Maar ook met 
vragen over bijvoorbeeld mantelzorg, 
vrijwilligerswerk en leefbaarheid.  

Vanaf 1 januari 2018 kunt u ook bij ons 
terecht voor maatschappelijk werk 
(voorheen SPINN). 
-U kunt ons bellen van maandag tot en met 
donderdag van 08.30 – 13.30 uur en op 
vrijdag van 08.30 – 12.00 uur op 
telefoonnummer 088 16 51 200.  
-U kunt een e-mail sturen naar: 
beilen@welzijnswerkmd.nl 
smilde@welzijnswerkmd.nl 
westerbork@welzijnswerkmd.nl 
-Of ons bezoeken: 
*Karspelstraat 5, 9411 ND Beilen 
*Stuurboord 1, 9422 HT Smilde 
*Burg. v. Weezelplein 10, 9431 AG 
Westerbork 

Kapsalon Priscilla 
Tel. (0528) 32 16 44 
Dinsdag geopend van 8.50 – 18.00. 
Donderdag en vrijdag geopend van 8.30 tot 18.00. 
Tussen 12.00 en 13.00 gesloten.  
Zaterdag geopend van 8.00 tot 13.00.  
 
Elke 1e dinsdag van de maand knippen zonder 
afspraak tussen 18.00 en 19.30! 
 

Plaatselijk Belang ‘de Vooruitgang’ 
Het bestuur vergadert maandelijks en 1 keer 
per jaar wordt een ledenvergadering 
gehouden, waarin verslag wordt gedaan van 
de activiteiten van het afgelopen jaar. 
Vindt u dat het belang van uw dorp, ook uw 
belang is, word dan lid. De contributie 
bedraagt slechts €7,- per jaar. U kunt zich 
opgeven bij het bestuur via volgend tel. 
nummer 0528-321053. 
 

Strijker en Strijker  
Technische groothandel en verhuurbedrijf.   
Tel. (06) 54 36 30 15 
 
Openingstijden winkel: 
Maandag   09.00 tot 18.00 uur 
Dinsdag t/m donderdag 08.00 tot 18.00 uur 
Vrijdag                              08.00 tot 17.30 uur 
Zaterdag   08.00 tot 12.00 uur 

Studio Tyara  
Praktijk voor therapie, massage en 
schoonheidsverzorging. 
Netty Jager. Tel. (0528) 32 17 17 
 
Maandag: overdag en ‘s avonds 
Dinsdag: overdag en ‘s avonds 
Woensdag: overdag 
Donderdag: overdag 
Vrijdag: overdag 
Behandeling op afspraak.  

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

Anne Hekker; IJzer en metalen 
IJzer en metalen, Anne Hekker komt het 
halen! Het kan ook gebracht worden. 
Melkbussen, accu’s, fietsen, kabel, 
aanhangwagens enz. 
Haarweg 91, Nieuw-Balinge.  
Tel. (0528) 32 13 84 

Duofiets reserveren 
De fiets staat bij de familie Sok aan de Verlengde 
Middenraai nummer 34. 
U kunt hem telefonisch reserveren tussen 18:00 en 
20:00 uur op telefoonnummer: 0528-321221. 
 

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