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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.
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In deze editie van Kontakt leest u
onder andere:

Dat plaatselijk belang een nieuw
bestuurslid zoekt
Nieuws van kapsalon Priscilla
De uitslag en antwoorden van de
autopuzzeltocht
Een verslag van een Nieuw-Balinger
in Brazilië
Oproepjes van oud nieuw-Balingers
die (woon)ruimte zoeken in ons
dorp.
Weer een nieuwe terugblik
Een lekker recept

En… nog veel meer.
Veel leesplezier!
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Raadselspel

Voor de maand maart zochten wij de oplossing van deze rebus.

De oplossing is: Is het koud in maart dan nadert de lente met een vaart
Er waren veel inzenders maar liefst 18 keer werd de goede oplossing doorgegeven.
Via namenloten (zie facebookpagina van Kontakt) kwam Jessica Floor als winnaar uit de
bus. Van harte gefeliciteerd Jessica, de prijs komt snel jouw kant op!

Voor het raadselspel van April zoeken wij 4 popgroepen, welke?
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Het antwoord op het raadsel kunt u mailen naar: redactiekontakt@outlook.com of inleveren
op het kopij adres (Verlengde Middenraai 55 te Nieuw-Balinge), onder vermelding van uw
naam en adres.
Onder de goede inzendingen zullen we een leuke/lekkere prijs verloten en bezorgen bij de
prijswinnaar. In de volgende editie van Kontakt ziet u de oplossing en vertellen we u wie de
prijswinnaar is geworden.
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Kapsalon Priscilla is weer geopend!
We zijn ondertussen alweer ruim 3 weken aan het werk en wat zijn we blij om iedereen
weer te zien!
Tijdens de lockdown hebben we zeker niet stil gezeten, zoals veel klanten die ons volgen
op Facebook en Instagram al hebben kunnen zien, hebben wij de kapsalon in een nieuw
jasje gestoken! We zijn heel erg blij met het eindresultaat en krijgen ook hele leuke en
positieve reacties van onze klanten!

Daarnaast zijn de jongens van Subbs voor ons aan de slag gegaan met het maken van een
eigen website. Samen hebben we punten opgeschreven die voor ons belangrijk waren en
hebben Marc en Damian daar een prachtige website van gemaakt! Neem snel een kijkje.
www.kapsalon-priscilla.nl
Dan hebben we nog iets leuks om met jullie te delen, op 1 april bestond kapsalon Priscilla
10 jaar! Helaas gooide de coronamaatregelen ook nu roet in het eten en konden we dit niet
met jullie vieren zoals we voor ogen hadden, namelijk met een hapje en een drankje. Laten
we hopen dat we het volgende jubileum wel met jullie kunnen vieren !
Tot snel !
Groetjes Priscilla en Maaike
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Drentse uitspraken, begrippen en gezegden
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❖ Een zitt’nd gat hef altied wat: wie niks om handen heeft,
heeft altijd wat te klagen / de beste stuurlui staan aan wal.
❖ Beter een kale kop dan hielemaole gieniene: beter iets dan
niets
❖ De moez’n ligt dood veur de spinde: de muizen liggen dood
voor de provisiekast (blut / arm zijn)
Ja as!, as is verbraande törf: Als? aan ‘als’ hebben we niets
Aj k’nien’n hebt, he’j ok keutels, of: aj proem’n hebt, he’j ok pitt’n: elk voordeel
heeft z’n nadeel.
Kakel’n is gien kunst, mar eier legg’n wel: makkelijker gezegd dan gedaan.
Nog wat in ’t vestebuusie hebb’n: nog wat achter de hand hebben (vestebuusie is
zakje op vest of bloes).
Aj verliefd bint smak een smok mit siepelsmaak naor hunnig: liefde maakt blind
(smak is smaakt, smok is kus, siepel is ui)
Die is an de latt’n!: die is oververmoeid.
Die holdt ’t padtie wel zwart!: die lopen elkaar de deur plat / komen vaak bij elkaar.
Lui wezen is uutrust’n veur aj muu bint: je bent lui als je, voordat je werkt al moe
bent!
Die hef altied zien zundagse jassie an: hij voert nooit veel uit.
Die hef er iene in heideplokk’n: die is niet goed bij z’n hoofd
As de flesse leeg is, zet men de ziel: dronken mensen zeggen wat ze denken (zet is
ziet)
Ie mut oe niet eerder uuttrekk’n dan aj naor naor bedde gaot: geef niet alles weg als
je nog leeft.
Die löp as een hane mit stront tuss’n de tien’n: lopen als een verwaand persoon
Sommig’n hebt altied gelok; as ze in ’t kanaal valt koomt ze boven mit een vis in de
bek; sommige mensen hebben áltijd geluk!
’t kun minder: het gaat goed
Die zet er goed uut: die heeft een paar kilootjes te veel.
Hi’j stiet op zien woord as een boer in zien klomp’n: hij blijft bij zijn standpunt.
As’t oe niet jokt, mu’j ok niet krabb’n: niet met andermans zaken bemoeien (jokt is
jeukt)
Ie kunt een takke allent mar buug’n wanneer ie nog gruun is: kinderen moet je al op
jonge leeftijd normen en waarden bijbrengen
Sommige lui die barre snotterig bint, mag aander’n
graag de neuze ofvegen: mensen zien gemakkelijk
andermans tekortkomingen, maar zelden die van
zichzelf.
Elk paradies hef zien eig’n zoere appel (of -hef zien
eig’n slange); overal is wel iets.
Die durft wel een grommegie deur te sloek’n: niet
voor een kleintje vervaart zijn
Die is de duvel van de starte gleden: dat is een
onbetrouwbaar persoon.
Het zit mi’j dwars veur d’hals: dit eten krijg ik niet
door de keel!
Dorpsblad Kontakt 2021
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Menukaart De Heugte
Patatzakken

Snacks

Klein
Middel
Groot

Frikandel
Frikandel met
Frikandel speciaal
Br. Frikandel excl. Saus
Frikandel XXL
Frikandel XXL speciaal
Kroket
Kroket mayo/mosterd
Br. Kroket excl. Saus
Br. Kroket mayo/mosterd
Hamburger
Hamburger speciaal
Br. Hamburger excl. Saus
Br. Hamburger speciaal
Gehaktbal
Gehaktbal mayo/mosterd
Bapao excl. Saus
Bamischijf
Berehap
6 stk. Bitterballen
6 stk. Bitterballen met saus
8 stk. Gemengde
bittergarnituur incl. Saus
Braadworst
Halve kip
Kaassouffle
Kikastick
6 stk. Kipnuggets
Kipschnitzel
Loempia
Mexicano
Nasischijf
Pikanto
Varkenssaté + saté

€ 3,50
€ 4,50
€ 5,50

Patat
Patat
Patat met
Patat Joppie
Patat Oorlog
Patat Speciaal
Patat Saté
Grote patat

€ 1,50
€ 1,80
€ 2,20
€ 2,50
€ 2,20
€ 2,20
+€ 0,25

Sauzen & Uien
Joppiesaus bakje 80 ml
Joppiesaus bakje 200 ml
Mayo/Curry/Ketchup
Mosterd/Chili bakje 80 ml
Mayo/Curry/Ketchup
Mosterd/Chili bakje 200 ml

€ 0,50
€ 1,50

Satésaus bakje 80 ml
Satésaus bakje 200 ml
Shoarmasaus bakje 80 ml
Uien bakje 80 ml
Uien bakje 200 ml

€
€
€
€
€

€ 0,30
€ 1,00
0,70
2,00
0,30
0,25
0,60

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1,30
1,60
2,00
2,00
3,00
3,50
1,30
1,60
2,00
2,30
1,50
2,20
2,20
2,90
2,50
2,80
1,75
1,50
2,30
2,00
2,30

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2,70
2,00
4,00
1,50
2,20
2,00
2,75
2,75
2,00
1,50
2,00
3,50

0528-321300
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Tuintips in april

In april komt jouw tuin langzaam tot leven.
Fruitbomen zijn met hun prachtige bloesems nu op
hun mooist. En ook late magnolia’s staan nu
prachtig in bloei. Vogels zijn volop in de weer om
hun nestjes te bouwen. En hoewel overdag de zon al
warm schijnt, brengen sommige nachten toch nog
kou met zich mee. Houdt hier rekening mee als je
voorjaarsbloeiers hebt gekocht. Wat je in april
allemaal in jouw tuin kunt doen, zetten wij hier voor
jou op een rij.

Bescherm gevoelige planten
Zonnige wolkeloze dagen in april worden vaak gevolgd door koude nachten met soms nog
lichte vorst. Bescherm gevoelige planten in jouw tuin daarom met een vliesdoek tegen late
nachtvorst.
Tuinonderhoud in de borders
Borders kunnen ook nog wat onderhoud gebruiken in april. Bewerk de grond met een
drietand en voeg meststoffen toe indien je dit nog niet eerder gedaan hebt. Bij sommige
vaste planten mogen het verdorde loof en gevallen dorre bladeren worden weggehaald.
Maar laat ook wat dorre bladeren liggen, ze dienen namelijk als schuilplaats voor
zoogdieren en insecten, die erg nuttig zijn:
•

Egels en padden helpen bijvoorbeeld bij het bestrijden van een opkomende
slakkenplaag.

•

Bijen en hommels helpen bij de bestuiving van allerlei gewassen.

•

En lieveheersbeestjes en oorwormen voeden zich maar al te graag met bladluizen
jonge rupsen en insecteneieren!

Onkruid wieden
Alle planten in jouw tuin komen in april tot leven, dit geldt helaas ook voor onkruid.
Onkruid wieden is vanaf nu een regelmatig terugkerende bezigheid. Agressieve onkruiden
zoals zevenblad en brandnetels dien je tijdig te bestrijden, zodat hun breed uiteenlopend
wortelgestel geen kans krijgt.
Gazon maaien
Het maaiseizoen loopt bij optimale weersomstandigheden van maart tot oktober. Door
jouw gazon regelmatig te maaien verhoog je de kwaliteit van jouw grasmat. Bovendien
krijgen onkruid en mos minder kans. In het voorjaar volstaat eenmaal per week maaien,
vanaf mei is tweemaal per week soms nodig.
Maai het gras in het begin niet te kort: 30 mm is een goede lengte in het voorjaar. Tijdens
de zomermaanden mag het gras tot 20 mm worden gemaaid. Bij extreme droogte
adviseren we een maailengte van 25-30 mm omdat de graszoden anders te snel uitdrogen
en jouw gras bruin kleurt.
Denk daarnaast ook aan de voorjaarsbeurt voor jouw gazon.
Buxusbladvlo bestrijden
Van midden tot eind april is het mogelijk dat de bladeren aan de toppen van jouw
buxusplanten krullen en wit beginnen te pluizen. Dan heb je waarschijnlijk te maken met
de buxusbladvlo. De larven van de buxusbladvlo, ook wel palmbladvlo genoemd, voeden
zich door aan de nieuwe knoppen en jonge bladeren te zuigen. Wrijf of spoel de bladvlo
weg, houd de plant vervolgens vitaal door biologisch-organische bladbemesting toe te
voegen.
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Rozen verzorgen
Behandel rozen tegen sterroetdauw door plantversterkende middelen toe te dienen. Doe dit
regelmatig zodat de celwanden sterker worden en schimmels minder kans krijgen. Gebruik
milieuvriendelijke producten. Je kunt ook rozen kopen die resistent zijn tegen
sterroetdauw.
Controleer de rozen ook regelmatig op bladluizen. Door nu in te grijpen voorkom je later
dit jaar een bladluizenplaag. Gebruik een middel op basis van natuurlijke olie of van
pyrethrum. Of wrijf of spoel het nog beperkte groepje luizen gewoon van de planten. Houd
de plant vitaal door biologisch-organische bemesting toe te passen zodat de weerstand en
het herstellend vermogen optimaal zijn.
Slakkenplaag voorkomen
April kan warm maar ook nat zijn. Dit zijn de ideale weersomstandigheden voor slakken.
Om een slakkenplaag in de zomer te voorkomen kun je een paar dingen doen: voorzie
potten van kopertape, gebruik slakkenvallen en maak schuilplekjes voor slakkeneters zoals
de pad en de egel.
Tuintip: vaste planten snoeien en bemesten
In april is het tijd om de vaste beplanting in de tuin of op de daktuin te snoeien en te
bemesten.
Bemesten
Na het snoeien is het belangrijk om de beplanting te bemesten met biologisch organische
meststof met wat minder stikstof. Dit zorgt ervoor dat de planten compact groeien. Ook
kan een bodemleven stimulator worden toegevoegd. In deze stimulator zitten schimmels
en bacteriën die de opnamecapaciteit van de planten verbetert.
Heesters snoeien
Voor de snoei van heesters geldt de volgende vuistregel:
Heesters die voor de langste dag bloeien, snoeit u gelijk na de bloei. Voorbeelden:
Rododendron en Sneeuwbal.
Heesters die na de langste dag bloeien, snoeit u voor half april. Voorbeelden: Hertshooi,
Hortensia en Vlinderstruik
Elke vuistregel kent uitzonderingen. Zo ook deze.
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Schaapherders van hier
In de jaren 30-40 van de vorige
eeuw was Jan Thijms schaapherder /
scheper van hier. (Zijn achternaam
werd in het Drents uitgesproken als
Thiems).
Zijn kosthuis was bij de fam. Kroezen
die woonde op de ‘Men-akker’ tussen
Tiendeveen en Nieuw-Balinge . Deze
streek noemde men ‘de Haar’.
Dagelijks ging Jan met de schapen het
veld in, de hei op. Zijn paraplu, zijn
breiwerk én zijn trouwe hond vergat hij
zeer zeker niet! En altijd op zijn
klompjes, “Daar kan ik makkelijk in en
uit” zei Jan dan.
Jan was erg klein van stuk, ongeveer
zo’n 1 meter 40 lang. (Hij had daarom de bijnaam Jan Tiemsie). Als hij op een stoel zat
kon hij de grond niet raken met z’n voeten. Maar wanneer Jan op z’n fiets wilde stappen,
ook dan was hij een verhoging nodig (b.v. op een dikke kei) om makkelijk op het fietszadel
plaats te kunnen nemen. Maar ondanks zijn lengte, was Jan een goede scheper.
’s Morgens in alle vroegte, zo gauw het licht werd, ging ie met de schapen van
verschillende eigenaren het veld in, richting ‘het plaggendorp’. Het plaggendorp bestond uit
ca 7 - 8 woningen. Daarvan hadden een aantal bewoners een stuk of wat schaapjes die
zich ook bij de kudde voegden.
En zo trok ‘Jan Tiemsie’ dag in dag uit, met de schapen het
Hullenveld in en tegen de avond weer terug naar huis.
Nog een schaapherder in onze contreien was Klaas Kleine.
Dat werk heeft Klaas een poos gedaan, maar om
gezondheidsredenen kon hij dit werk niet langer doen en
startte een eigen bedrijfje in ons dorp.
Hij verkocht zijn spullen vanuit een tot winkeltje omgebouwd
schuurtje. Het schuurtje stond op ongeveer twee meter
afstand, aan de zuidwestkant van de woning, aan de
Breistroekenweg 5, van Woltertje Post waar Klaas kost en
inwoning had (later bewoond door Cornelis en Wouw Wielink
met hun dochters Jannie en Elly).
De artikelen die Klaas te koop had waren van huishoudelijke
aard en varieerde van servies- en linnengoed tot brei- en
stopnaalden. Klaas was zelf een enthousiast visser en was er
in zijn winkel ook op hengelsportgebied veel te koop.
De straatnaam Schepersweg ontleend de naam aan de schaapherders van dit gebied.
Dorpsblad Kontakt 2021
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Felicitaties

PRIKBORD

Ik ben gevonden.
Ik ben de Roelien Koekoek die
werd gezocht in jullie blad maart
21!
Van verschillende kanten ben ik
gebeld over jullie oproep.
Wat is het een speurtocht
geweest die Gerrit op touw heeft
gezet!
Gerrit is een jeugdvriendje en hij
heeft al even contact
opgenomen.

Romy en Kees Oelen waren
allebei jarig op 2 april. Kees is 1
jaar en Romy 20 jaar geworden.
Alsnog van harte gefeliciteerd!

Wilt u lekkere verse kippeneieren dan zit u op
het goeie adres.
De kippen leggen dagelijks en de eieren
worden op de dag van de leg voorzien van de
datum.
De prijzen:
6 voor €0.75 10 voor €1.35
en 12 voor €1.50
Adres: Kievitstraat 16
Tel: 0612743464
Facebook: Luna Prins
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De Luisterlijn
Lig je te piekeren? Heb je
behoefte aan een gesprek?
Praten lucht op. Bel 0900-0767
of chat of mail met de
luisterlijn.nl
De luisterlijn is dag en nacht
bereikbaar voor een vertrouwelijk
gesprek, per telefoon, chat of
mail. Door te luisteren helpen
1500 professioneel getrainde
vrijwilligers om zorgen, pijn en
verdriet (even) het hoofd te
bieden.
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Woning gezocht!
Na tien jaar in Hoogeveen te hebben gewoond, zijn we
op zoek naar meer ruimte. Terugkeren naar NieuwBalinge is voor ons zeker een optie! Omdat het aanbod
op de huizenmarkt erg klein is, willen via deze oproep in
Kontakt onze woonwens kenbaar maken.
Wij zoeken:
- Een vrijstaande woning met minimaal drie
slaapkamers.
- Een (zeer) ruime tuin, waar onze dochters in alle vrijheid kunnen buiten spelen.
Overweeg je je woning te verkopen, of ken je iemand die dit overweegt?
Laat het ons gerust weten, zodat we wederzijdse informatie kunnen uitwisselen en
eventueel kunnen kennis maken.
Wellicht help je ons op die manier aan ons droomhuis.
Groetjes,
Edwin, Mellanie, Lauren en Senne van den Bosse
Telefoonnummer:
E-mailadres:

06 28991680
mellanie_slomp@hotmail.com

Doolhof
Begin bij de linker punttoren en de uitgang is de rechter punttoren.
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Een Nieuw-Balinger in coronatijd naar Brazilië.
Dorpsgenoot Jur H. verbleef de afgelopen 3 wintermaanden in Brazilië, dit keer zonder
reisvriendin Coosje die vanwege corona liever thuisbleef. Hieronder volgt een reisimpressie.
Zoals een trekvogel voor de winter naar het zuiden vliegt, wil ook ik in de herfst naar
warmere oorden. Al 30 jaar lang, de tijd die ik in Nieuw-Balinge woon. Een hele winter in
semi-quarantaine in ons koude, donkere dorp te moeten doorbrengen, zag ik ook afgelopen
herfst niet zitten. Inpakken en wegwezen, wilde ik. Het dringend advies van onze regering
om tot 15 april 2021 niet naar het buitenland te reizen, leek daarvoor een barrière te
vormen. Nu hebben alle landen op de wereldkaart buiten de EU de oranje of rode kleur.
Daarmee wordt de suggestie gewekt, dat Nederland een relatief corona-veilige oase is in
een wereld die bol staat van het coronavirus. Is dit terecht?
Wanneer je op internet snuffelt en b.v. op www.worldometers.info de aantallen
besmettingsgevallen van meer dan 200 landen bekijkt, dan kom je tot de conclusie dat je
in heel wat landen minder kans loopt op een corona-besmetting dan in Nederland. Wanneer
een land, b.v. Duitsland, 5 keer zoveel inwoners heeft dan ons land, dan moet je het aantal
besmettingen van dat land door 5 delen om een vergelijking met ons land mogelijk te
maken. Voor Brazilië is het een factor 12, voor de USA 20.
Ik had een voorkeur voor Brazilië, omdat ik daar volgens eigen speurwerk minder risico op
coronabesmetting zou lopen dan in ons land en Coosje en ik vooral in Rio de Janeiro een
paar maal een heel prettige tijd hebben gehad. Ik gaf mezelf dus groen licht om naar die
stad te gaan en bereidde mij op de reis goed voor. Volgens de informatie die ik bij de
ambassade van Brazilië had ingewonnen, moest je bij aankomst een verklaring van je
zorgverzekeraar tonen dat je gedurende de hele verblijfsperiode verzekerd bent tegen
ziektekosten inclusief corona. Ook zou je je eventueel aan een coronatest moeten
onderwerpen. En als kers op de taart: na aankomst zou je 14 dagen in quarantaine moeten
gaan. Na afweging van de vóór- en nadelen, wogen voor mij de voordelen het zwaarst.
Daarop haalde ik de koffer uit de kast.
Omdat de corona-spelregels op het gebied van reizen van de ene dag op de andere kunnen
veranderen, heb ik mij uit voorzorg 2 dagen vóór vertrek in Hoogeveen op corona laten
testen, waarna ik een officieel papier kreeg dat ik coronavrij was. Ook ben ik naar de KLMbalie op Schiphol gegaan om te informeren welke documenten ik moest laten zien bij het
inchecken. Dat waren slechts mijn paspoort en mijn vliegticket.
Bij aankomst op het vliegveld van Rio de Janeiro bleek de marechaussee, heel verassend,
niet op de hoogte te zijn van de informatie die de Braziliaanse ambassade mij verstrekt
had. De enige corona-actie die werd ondernomen, was het meten van mijn
lichaamstemperatuur met een temperatuurpistool. Daarna kreeg ik van de vriendelijke
marechaussee-juffrouw, die mij toevertrouwde óók niet van kou te houden, een stempel in
mijn paspoort gezet, goed voor een verblijf van 90 dagen. En de quarantaine? Daar hebben
we het niet over gehad.
Ik vloog met de KLM in 11 uur non stop van Amsterdam naar Rio. De bezettingsgraad aan
boord bedroeg minder als 40%, dus waren de meeste stoelen leeg. Ik zat in m’n eentje op
een rij met 4 stoelen. Heerlijk rustig en corona-safe. Doordat ongeveer gelijktijdig ook
andere vliegtuigen geland waren, vormde zich bij de douane een abnormaal lange rij
wachtenden. Tot mijn verrassing werd ik als enige door een official uit de rij geplukt en
zonder controle langs de douane geloodst. Kijk, zo voel je je welkom in Rio. Nu is het zo
dat senioren (60+) en zeker 60++-ers zoals ik, in Brazilië meestal voorrang krijgen bij
wachtrijen, ook in de supermercado.
In Brazilië weten ze dat pensionado’s het tegenwoordig zwaar hebben. Bij wet is daarom
bepaald dat in het hele land openbaar vervoer (bus, tram en metro) voor hen gratis is op
vertoon van een legitimatiebewijs. Ik nam van het vliegveld dus geen taxi, maar een
snelbus over een eigen rijbaan naar het dichtstbijzijnde metrostation. De metro is super
schoon en veilig. Er zijn zitplaatsen gereserveerd voor zielenpieten.
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Wanneer die bezet zijn, staat er altijd wel iemand voor je op en desnoods vraag je aan een
jonge passagier, of deze zijn of haar zitplaats menslievend wil afstaan.
Dat gebeurt altijd zonder dat er een lelijk gezicht wordt getrokken. In het begin vond ik dit
een gunst, maar na enige tijd kreeg ik het gevoel dat ik recht op een zitplaats had.
Merkwaardig.
Coosje en ik kozen in Rio steevast voor het bescheiden hotel Monte Castelo. Dat ligt niet bij
het beroemde Copacabana-strand, maar in de niet-toeristische woonwijk Glória. Deze
locatie is top! Binnen een straal van 500 m bevinden zich namelijk een metrostation, 2
supermercado’s met verse broodjes om 07:00 en 17:00 uur, 3 restaurants met lopend
buffet, fruitstalletjes op straat, een park en een bank met geldautomaat. En op een afstand
van 1 km staat een muziektheater, waar regelmatig uitvoeringen worden gegeven. Wat wil
een reiziger nog meer? Nou ja, een reisgenote, Coosje dus, maar dat ging even niet.
En hoe was je verblijf daar, Jur? Welaan, TOP! Geen enkele onaangename ervaring gehad.
Ik heb genoten van het heerlijke zomerweer. ’s Nachts koelde het niet verder af dan tot 25
graden. Overdag schommelde het tussen 25 en 38 graden, wat inhield dat ik tenminste 2
keer per dag onder de douche stond op mijn kamer die voorzien was van airconditioning en
een koelkast.
Van corona merkte je in Rio alleen iets, doordat bijna iedereen op straat een mondkapje
droeg, wat bij wet verplicht gesteld is. Verder draaide alles, alsof er geen corona was. Een
genoegen! Ik ben blij dat ik vorig jaar het besluit genomen heb om de wintermaanden in
Brazilië door te brengen en zodoende de lockdown en de vorstperiode in februari ontlopen
ben.
Bijgaand staat een vorig jaar genomen foto van het bekende Christus-standbeeld op een
berg in Rio met Coosje op de voorgrond.
Oost-West, thuis in Nieuw-Balinge best. Ja, maar dit gezegde geldt voor mij vooral in
andere jaargetijden dan de winter.

Dorpsblad Kontakt 2021

17

Nieuws van Bi’j Oons
Dag allemaal,
Het voorjaarsseizoen is aangebroken, en we
merken dat het wandelen en fietsen weer in
trek komt. Normaal gesproken begint bij
ons het terras dan vol te raken voor
mensen de op zoek zijn naar de nodige
kopjes koffie of een lekkere lunch. Bij ons is
het mogelijk om leuke wandel- en
fietsroutes op afspraak op te halen. Dan is
het natuurlijk een kleine moeite om een
lekkere lunch to go speciaal voor u klaar te
maken. Bel een dag van tevoren naar tel:
06-25390885 om een route met lunch te
reserveren.

Vrijdag 16 april:
Diverse stamppotten

Daarnaast is het mogelijk om weer lekker
een ijsje te halen. Bel ons van tevoren op
tel: 06-25390885 en dan zorgen we dat het
ijsje voor u klaar staat! Dit kan ook gerust
als u zin heeft in een patatje met snack
voor het avondeten bijvoorbeeld! We staan,
ondanks de lockdown, altijd voor u klaar.
Dan nog het menu voor de vrijdagavond!
Reserveer uiterlijk de donderdag ervoor via
tel: 06-25390885 een maaltijd, dan staat
deze vrijdag om 18:00 uur voor je klaar.

Voor Hapjesschalen…
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IJs…

Vrijdag 7 mei: Rode kool
met hachee

En lekkernijen…
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Autopuzzeltocht
Zondag 22 maart tegen 13:00 uur was
het al gauw een drukte van belang bij
dorpshuis De Heugte. De parkeerplaatsen
vulden zich met maar liefst 56 auto's
waarvan de eigenaren zich opmaakten
voor een leuke autopuzzeltocht dwars
door Drenthe. Binnen konden ze de route
en puzzelvragen ophalen. Waarna ze,
voorzien van snacks en drinken, aan hun
route konden beginnen.
De tocht leidde eerst naar Gees, waar de
eerste vraag beantwoord kon worden. De
vraag luidde: Is er meer dan één ijstijd
geweest in Nederland?
Antwoord op vraag 1 moest zijn A: ja, er zijn meerdere ijstijden in Nederland
geweest.
Door naar Oosterhesselen waar vraag 2 beantwoord kon worden: De kerktoren staat los
van het schip. Waarschijnlijk is dit gebeurd tijdens het krijgsgeweld van de Spanjaarden bij
de belegering van de vesting Coevorden. In welke eeuw was dit?
Antwoord op vraag 2 moest zijn C: 16e eeuw.
Meteen na de kerk in Oosterhesselen slaan we linksaf, en daarna rechtsaf de Klenkerweg
op richting Sleen. Onderweg passeerden de deelnemers een landgoed. Waarna gelijk vraag
3 beantwoord kon worden: welk landgoed passeren jullie nu?
Antwoord op vraag 3 moest zijn: Geen enkel antwoord waar je uit kon kiezen was
goed!
Strikvraag dus! Toch tuinden de meesten hier niet in en vulden zelf het juiste antwoord in:
De Klencke. We vervolgen onze weg naar Sleen waar bij het passeren van de kerk ook
vraag 4 zich alweer aandiende: deze kerktoren is de hoogste van heel Drenthe. Hoe hoog
denken jullie dat de toren is in meters? Je mag er 5 meter naast zitten.
Antwoord op vraag 4 moest zijn: 64 meter.
Velen zaten erg dicht bij het antwoord. Een aantal hadden dit precies goed beantwoord. We
rijden door vanuit Sleen naar Noord-Sleen en slaan bij de rotonde in Noord-Sleen linksaf
richting Zweeloo. We maken een kleine afzwaai naar de hunebedden van Noord-Sleen. Hier
dient zich alweer de volgende vraag aan: deze twee hunebedden liggen vlakbij elkaar. Hoe
noemt men dat?
Antwoord op vraag 5 moest zijn: A. Tweeling.
Daarnaast had je hier de mogelijkheid om een bonusvraag te beantwoorden. Je kon
archeoloog Piet door een doolhof op weg helpen naar het juiste antwoord. Zou je dit
correct hebben gedaan, dan had je het woord Dolmen gevonden. Dit is een ander woord
voor hunebed.
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We gaan door naar Zweeloo! En meteen kreeg je vraag 6 gepresenteerd: wat voor type
dorp is Zweeloo. Als je goed had opgelet bij het binnenrijden van de plaats, dan had je dit
meteen op een bord gezien!
Antwoord op vraag 6 moest zijn: B. Kunstenaarsdorp.
Ook hier had je weer de mogelijkheid om een bonusvraag te beantwoorden
• Welk dier bestaat voor 75% uit wol? Wolf
• Welke sprinkhaan springt hoger dan een hunebed? Alle sprinkhanen, een
hunebed springt niet
• Er staan 12 koeien onder een paraplu, maar ze worden niet nat. Hoe kan dat? Het
regent niet.
Flauwe vragen misschien, maar toch had lang niet iedereen dit goed!
We rijden Zweeloo al snel uit en vervolgen onze reis naar Wezup. Ook hier bij binnenkomst
van het dorp meteen een vraag: voorbij het hotel staat een bijzonder atelier aan de
rechterkant van de weg. Wat voor atelier is dit?
Antwoord op vraag 7 moest zijn: D. Uurwerkatelier.
Ook deze vraag had bijna iedereen goed, waarbij we één scherpe en terechte aantekening
van een deelnemer hebben gekregen: het atelier is inmiddels gesloten!
We vervolgen onze weg naar Orvelte! Hier een klein kinkje in de kabel wat betreft de
vragen, en voor sommigen een onduidelijk punt wat bewegwijzering betreft. Echter, de
meesten wisten op eigen houtje de juiste route te vinden, chapeau! Hier dienden zich ook
vraag 8 en 9 zich aan: wat verkoopt de Drentse Hoeve?
Antwoord op vraag 8 moest zijn: A. Kaas.
Maar ook hier de scherpe opmerking van deelnemers dat de Drentse Hoeve inmiddels geen
kaas meer verkoopt. Wie dit gemeld had, had zijn vraag tevens goed!
Door naar vraag 9: wat voor tram rijdt er door Orvelte?
Antwoord op vraag 9 moest zijn: A Paardentram.
Verder met vraag 10: Links zien jullie in de verte een IJzertijd boerderij. Welke vorm heeft
het dak?
Antwoord op vraag 10 moest zijn: C Punt.
Na deze vraag kregen jullie de gelegenheid een bonusvraag te beantwoorden. Dit was een
rekenraadsel. De goede rekenaars onder ons kwamen op het enige juiste antwoord: 85
Na de mooie omgeving van Orvelte naderde Westerbork. We gingen kriskras door dit mooie
plaatsje waarna al snel vraag 11 beantwoord moest worden: Op welk huisnummer vind je
een pottenbakkerij?
Antwoord op vraag 11 moest zijn: huisnummer 11.
Nadat we Westerbork waren uitgereden en we de weg vervolgden naar Beilen dienden zich
meteen twee vragen aan: Hoe heet het openluchtzwembad?
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Antwoord op vraag 12 moest zijn: B. Boskamp.
En door naar de volgende vraag: Welk landgoed passeren jullie aan de linkerkant?
Antwoord op vraag 13 moest zijn: C. Börkerheide.
We rijden inmiddels Beilen binnen en passeren een brug over een stroompje. Over dit
stroompje gaat meteen de volgende vraag: Welk water steken jullie over?

Antwoord op vraag 14 moest zijn: B. Beilerstroom.
Er staan weer bonuspunten klaar! Een oude foto van een boerderij hebben we in stukjes
geknipt. Aan de deelnemers de taak de foto weer in de juiste volgorde te plaatsen. Best
een lastige opgave aangezien tweederde van de deelnemers de volgorde niet juist had. De
juiste volgorde had moeten zijn: 4-7-1-6-8-2-5-3
We vervolgen onze weg door Beilen en wie goed opgelet had kon vrij makkelijk de
volgende vraag beantwoorden: Welk beroep hebben Ada en Karin
Antwoord op vraag 15 moest zijn: A. Kapster
We naderen het centrum van Beilen, passeren de fraaie kerk aan de rechterkant en
vervolgen onze route. De volgende vraag komt alweer om de hoek kijken: Hoeveel
schappen vind je op de rotonde?
Antwoord op vraag 16 moest zijn: 6 schapen, of 0 schappen!
Typefoutje bedankt... We rekenen beide antwoorden goed!
We rijden Beilen uit, met aan de rechterkant het kanaal. Dit kanaal is gelijk het onderwerp
van de volgende vraag: Wat is de naam van het water waar jullie langsrijden?
Antwoord op vraag 17 moest zijn: A. Beilervaart.
Let op! Bonuspunten te verdienen! In een tekening vol voertuigen moesten jullie de
tractoren er tussenuit halen. Wie goed gekeken had zag dat er 5 tractoren verborgen
zaten.
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We gaan verder en slaan linksaf een slingerweg in. Dit slingerweggetje leidde jullie
wederom over een stroompje! Volgende vraag: Over welk water rijden jullie heen? Het
bordje stond een beetje verscholen aan de linkerkant, maar bevatte wel het enige juiste
antwoord!
Antwoord op vraag 18 moest zijn: D. Dwingelerstroom.
We passeren Lheebroek en draaien de N855 op richting Dwingelerveld en slaan rechtsaf
Lhee binnen. Hier diende zich wederom een vraag aan. Een lastige vraag deze keer, want
de helft van de deelnemers had dit goed. Ook wel een beetje een strikvraag als we eerlijk
zijn: Hoeveel schietgaten heeft het “kasteel” aan jullie linkerhand in de kantelen?
Antwoord op vraag 19 moest zijn: B. 16
Veel deelnemers hebben het “kasteel” helemaal niet zien staan! Begrijpelijk, want het
“kasteel” maakte deel uit van een speeltoestel in de speeltuin die je aan de linkerkant
passeerde.
Bonuspunten te verdienen! Middels een ingewikkelde puzzel kon je een woord ontcijferen.
Ook dit bleek best lastig te zijn. De helft van de deelnemers had dit goed. De echte
puzzelaars wisten het woord BRINKDORP te ontcijferen. We vervolgen onze weg naar
Dwingeloo waarbij we het voormalige Planetron passeren. In Dwingeloo volgt de laatste
vraag alweer: Welk product maakt de bakker naast de kerk het meest?
Antwoord op vraag 20 moest zijn: D. Potten
De vragen zijn ten einde, maar de route nog niet! We rijden via Dieverbrug naar Diever en
via het Dwingelderveld weer terug naar Nieuw-Balinge. Onderweg passeren we Spier en
Wijster. Na een tocht van plus minus 100 kilometer arriveerde iedereen weer veilig bij het
dorpshuis waar de vragen ingeleverd konden worden. Het was een hele klus om alles na te
kijken, en meerder mensen zijn in de prijzen gevallen! Zie het resultaat hieronder:
Gedeelde eerste plaats:
• Tineke Strijker
• Fam. Van der Werf
• Benjamin Brookman
Gedeelde tweede plaats:
• De huppelkutjes
• Martin, Rosalie, Nick en Lars Jager
Gedeelde derde plaats:
• Jarko Sok
• Henk en Petra Sok

Het was een groot plezier om dit de organiseren en we hopen dat jullie ervan genoten
hebben! We plannen gauw een nieuwe activiteit, zodat we er nogmaals lekker op uit
kunnen.
Activiteitencommissie De Heugte
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Mededelingen Plaatselijk belang.
Bestuur:
We zijn op zoek naar een bestuurslid, momenteel zijn we
met vijf bestuursleden te weten:
Voorzitter: Bennie Slomp (momenteel tevens
secretariaat)
Penningmeester: Ton Bemener
Bestuurslid: Freddy Oelen
Bestuurslid: Laura de Bie
Bestuurslid: Peter Kats.
De penningmeester Ton heeft aangegeven zijn functie per April neer te leggen, Freddy zal
deze taak overnemen.
We hebben dus ruimte voor een bestuurslid en het liefst iemand die het secretariaat op zou
wil pakken.
Lijkt het jou leuk om ook belangen van het dorp te behartigen? Neem dan contact op met
een van ons, of stuur een mail naar: plaatselijkbelangdevooruitgang@gmail.com
Algemene ledenvergadering:
We kunnen de algemene ledenvergadering nog niet plannen omdat we nog niet weten
wanneer het beleid van de overheid dit weer toestaat, we wachtten dus even rustig af.
Nieuwe bewoners in ons dorp:
Er zijn in de afgelopen tijd aardig wat wisselingen geweest in de bewoners van ons dorp.
In het verleden werden nieuwe bewoners bezocht en er werd een boekje met informatie
overhandigd.
Omdat huisbezoek (momenteel) lastig is, en informatie ook via andere kanalen kan worden
verspreid zijn we van het boekje afgestapt, we blijven uiteraard gebruik maken van ons
“Kontakt” en proberen daarnaast meer gebruik te maken van onze prachtige site
“dorpnieuwbalinge.nl” en de facebook pagina van het dorp.
Ben je nieuw op het dorp en wil je lid worden van plaatselijk belang? Je kan je aanmelden
via de mail, of via een bestuurslid, de contributie bedraagt €7,-. per jaar.

Nieuwbouw starters,- en seniorenwoningen:
Er is overleg geweest met diverse partijen waaronder gemeente, Dorpenoverleg Midden
Drenthe en aannemer om overal ons licht op steken, er zijn in omliggende dorpen ook
soortgelijke projecten geweest, en het is prettig om ervaringen van anderen te horen.
Een vragenlijst aan belanghebbenden is rondgestuurd en de antwoorden komen binnen,
deze willen we analyseren en gebruiken in ons overleg met de diverse partijen.
Als je dit leest, en ook geïnteresseerd bent, neem dan alstublieft contact met ons op zodat
we jou kunnen toevoegen want hoe meer animo, hoe sterker we staan!
Dorpsblad Kontakt 2021
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IKC Meester Siebering, groep 3/4/5
Op het moment dat wij dit schrijven gaan we
gelukkig alweer een poosje naar school. We zijn
gewend aan alle nieuwe regeltjes, zoals bijvoorbeeld
het apart pauze houden van de andere groepen. Ook
wennen we er al aan dat we met de drie groepen de hele dag in hetzelfde lokaal zitten in
plaats van ons leerplein-systeem. Soms is het nog wel lastig om stil te zijn wanneer één
van de andere groepen net instructie krijgt.
De juffen zijn ontzettend trots op het aanpassingsvermogen van de middenbouwleerlingen.
Elke dag maken we er samen een gezellige dag van, maar wordt er ook gewoon geleerd en
gewerkt.
Groep 3 heeft het letterfeest gehad. Dat
betekent dat ze nu alle letters hebben leren
lezen. Wij noemen dat het proces van
aanvankelijk lezen. Dit is nu afgerond. We
gaan nu, samen met de ouders thuis, de
kinderen veel leeskilometers laten maken om
van aanvankelijk lezen naar goed technisch
lezen te gaan en ook al een beetje begrijpend
lezen te gaan doen. Bij rekenen zijn we bezig
met splitsingen, verliefde harten, huisje van
de 10, 5-sommen en moeilijke sommen zoals
6+3. Aan het eind van dit jaar zullen de
kinderen uit groep 3 sommen tot 20 kunnen
maken zonder rekenrek.
Groep 4 is begonnen met het leren van de tafels. Dit komt ieder jaar weer terug en gebruik
je ook in je volwassen leven nog regelmatig, dus dit is iets waar veel aandacht voor is. Aan
het eind van groep 4 kun je sommen maken tot 120. Ook zijn we natuurlijk volop bezig
met spelling en taal. Groep 4 leert momenteel
wat signaalwoorden van tijd en volgorde zijn,
wat lidwoorden en zelfstandig naamwoorden
zijn en hoe je werkwoorden in de ik-vorm en
de wij-vorm kunt zetten.
Groep 5 heeft leren delen met rest en is nu
bezig met grote keersommen die uitgerekend
worden door teveel te doen.
7x49 = 7x50=350-7x1=343.
Aan het eind van dit jaar kan groep 5 sommen
tot over de 1000 maken. Op het gebied van
spelling en taal is groep 5 druk bezig met
werkwoordvervoegingen, molen/mollenwoorden, bijvoeglijke naamwoorden en nog
veel meer.
De afgelopen weken hebben we een project gedaan in de middagen.
Dit project is genaamd “Aardse extremen” en gaat over extreme natuurverschijnselen zoals
Tsunami’s, aardbevingen, lawines en vulkaanuitbarstingen.
Bij dit project horen veel proefjes. Zo hebben we met warm water, ijs en keukenfolie
gekeken naar de vorming van wolken, verdamping en het ontstaan van regen.
We hebben van papier-maché vulkanen gebouwd en deze laten uitbarsten door middel van
baksoda en azijn.
Ook hebben we met chocolade mini marsjes en snickers een aardbeving nagebootst en
gekeken wat er dan gebeurde met de tektonische platen, wat voor invloed de
bodemsamenstelling had op de aardkorst en wat er dan gebeurde als de platen weer uit
elkaar schoven. Heel erg interessant!
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Hieronder staat nog een Drents liedje dat wij leerden
voor Pasen. Deze kunt u ook vinden op
https://wiesneus.nl/6-12-jaar/liedties/het-jaor-deur-opjacht
Op Jacht
Vannacht zag ik hum lopen
Oh ja ik weet het vast
De sukkelaoden paoshaas
Bij mien oma uut de kast
Ik gung geliek op jacht
’t Was midden in de nacht
Refrein:
Paoshaas, paoshaas, straks bin jij van mij
As ik joe te pakken krieg, dan bi‘j der gloeiend bij
Paoshaas, paoshaas, pas mar hiel goed op
As ik straks een hap neem, hej gien oor meer an de kop
Hiel zachiesan uut huus
De paoshaas achternao
Ik zag nog net zien steertie
An het ende van de straot
Het was een stoere jacht
Zo midden in de nacht
Refrein
Paoshaas, paoshaas, straks bin jij van mij
As ik joe te pakken krieg, dan bi‘j der gloeiend bij
Paoshaas, paoshaas, pas mar hiel goed op
As ik straks een hap neem, hej gien oor meer an de kop
Ik zöcht de hiele nacht, ’t weur bijna al weer licht
Ik kreeg hum niet te pakken en mien ogen vulen dicht
Mar koj hum ooit ies tegen, zuj hum ooit ies zien
Geef dan mar een seintie, dan haal ik hum misschien
Refrein
Paoshaas, paoshaas, straks bin jij van mij
As ik joe te pakken krieg, dan bi‘j der gloeiend bij
Paoshaas, paoshaas, pas mar hiel goed op
As ik straks een hap neem, hej gien oor meer an de kop
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Recept, een Italiaanse groentesoep
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Wie kan ons (verder) helpen?
Wij (Michel Fonville en Belinda Mol) zijn op zoek naar een stukje grond waar we tijdelijk
(maximaal zes maanden) onze yurt, uiteraard tegen betaling, op mogen plaatsen.
Dit kan ook op een woonerf zijn of een boer die een stukje grond aan ons wil verhuren.
We kunnen in principe per direct verhuizen.

Als er een water en elektriciteitspunt aanwezig is dan is dit voor ons voldoende.
We maken een (afgeschermde) buitendouche en koud/lauw douchen is voor ons ook geen
probleem.
De Wim Hof methode passen we namelijk dagelijks toe
Een buiten toilet is ook zo gemaakt.
Het spreekt voor zich dat we ons niet kunnen inschrijven.
Op het moment zijn we nog steeds drukdoende met een natuurproject waar we structureel
kunnen wonen en werken. Echter zoals het er nu naar uit ziet neemt dit zeker nog twee tot
vier maanden in beslag en in de tussentijd zoeken we naar een passende oplossing.
We zouden tot die tijd heel graag off-grid willen blijven wonen. Het liefst in (en nabij)
omgeving Nieuw-Balinge, Westerbork, Mantinge, Meppen, Balinge. Vanwege dagelijkse
mantelzorg familie van Michel liever niet verder dan 25 km van Coevorden.
Mijn ouders attendeerden mij om een oproep te plaatsen.
Reacties kunnen worden gestuurd naar Belindamol@protonmail.com
Nu maar flink duimen
Groetjes
Michel Fonville & Belinda Mol
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30 TIPS VOOR KONINGSDAG THUIS!
Het is bijna Koningsdag! Wij hebben 30 tips verzameld voor het échte
Koningsdaggevoel, maar dan thuis. Denk aan: je eigen optocht door het huis,
verkleden als Willem Alexander óf een rommelmarkt via videobellen.

1. Hou een ruilmarkt met het gezin. Wie weet loopt de kleine straks in dat
vrolijke T-shirt van papa en heeft mama de glitterspeldjes van dochter in het haar.
2. Een oranje tompouce hoort bij Koningsdag. Hoe leuk als je deze zelf probeert te
maken. Tip: maak er een wedstrijdje van in Heel Holland Bakt stijl.
3. Maak een stempelkaart en doe een spelletjesmarathon in en om huis. Leuk
met de Oudhollandse spelletjes die de koning ook altijd doet tijdens zijn optocht.
4. Maak samen één kamer in huis hélemaal oranje. Denk aan oranje kleden, oranje
kussens, oranje slingers, oranje knuffels, oranje kunstwerken…
5. Trek thuis allemaal je meest vrolijke, gekke en natuurlijk
oranje Koningsdagoutfit aan.
6. Schminken maar! Van de Nederlandse vlag op je wang tot een compleet oranje
hoofd.

7. Hou een rommelmarkt voor je eigen slaapkamerdeur en laat de rest van
het hele gezin bij je kopen!
8. Organiseer je eigen Koningsdagoptocht. Oefen allemaal de hele week op een
act. Op Koningsdag gaan jullie als koninklijk gezin ‘langs’ alle acts in verschillende
kamers. Net echt ;)
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9. Knutsel een kroon en verkleed je op Koningsdag als koning of koningin.
10. Ze zijn er elk jaar weer. De kraampjes op de rommelmarkt waar je
zelfgebakken cupcakes kunt kopen. Hmmmm! Dit jaar doen we dat gewoon zelf.
Eerst bakken maar en daarna “verkopen” aan papa, mama of de hele straat.
11. Zijn jullie een beetje muzikaal? Schrijf een nieuw Koningsdaglied en zing ‘m
natuurlijk samen op Koningsdag.
12. Hou een rommelmarkt via videobellen. Bijvoorbeeld met je klasgenoten,
vrienden of familie. Laat iedereen spullen zoeken die weg mogen en doe via
videobellen een ruilmomentje.
13. Maak sieraden voor elkaar met dropveters en Nibbit-chips.

14. Proost op de Koning met oranje ranja. Lekker én oranje!
15. Schrijf een brief aan de koning, of knutsel een verjaardagkaart voor hem, en
stuur die op. Je kunt hem natuurlijk ook online sturen.
16. Ontwerp en maak je eigen Nederlandse vlag en hang deze buiten. Kies je
voor rood-wit-blauw of toch een andere kleur?
17. Schrijf een koninklijke toespraak en draag deze aan elkaar voor.
18. Maak op straat een mooie stoepkrijttekening van Maxima en Willem
Alexander.
19. Ontwerp een mooie jurk voor Koningin Maxima of voor de prinsessen.
20. Hang op Koningsdag een mooie tekening met daarop Koningin Maxima en
Koning Willem Alexander of de Nederlandse vlag voor het raam, zodat iedereen
weet dat je thuis Koningsdag viert. Dat ziet er ook extra gezellig uit in de straat.
21. Versier je fiets met oranje slingers en fiets een rondje om het huis.
22. Papa en mama zijn een dagje koning en koningin en de kids zijn de lakei!
(Is het eens omgekeerd ;)
23. Bak koningskoekjes (in de vorm van kroontjes, vlaggetjes….) en deel deze uit
in de straat.
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24. Laat een gezinslid zich verkleden als koning en koningin en laat hem of haar
poseren voor een schilderij!
25. Vrolijke versiering: knutsel zelf oranje of rood-wit-blauwe slingers en hang
deze op in de voor- of achtertuin!
26. Dat wordt lachen! Plak geblinddoekt de kroon op het hoofd van de koning
(zoals bij ezeltje prik).
27. Als een echte koning! Bouw met kartonnen dozen en doeken je eigen
kasteel in huis of in de tuin.
28. Zoek alsnog je oude spullen uit en breng die dit jaar naar een goed doel.
29. Altijd leuk, een videobeldate met familie of straatgenoten. Op Koningsdag kun
je ook nog eens je mooi geschminkte gezicht of oranje outfit showen.
30. Of maak een leuke oranje familieselfie en stuur die naar iedereen die je nu
niet in het echt kan zien.

_____________________________________________________________________________________
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Activiteitenkalender

2021
APRIL
27 april

Koningsdag

MEI
25 april t/m 9 mei

Meivakantie

12 mei

Oud papier

JUNI
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Huisartsen
Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur:
• Huisartsenpraktijk Noordscheschut
Mevr. Dahler
Tel. (0528) 741012
• Huisartsenpraktijk Ettenheim
Mevr. Damman
Tel. (0528) 745060
• Huisartsenpraktijk Hollandscheveld
Dhr. Miellet/Dhr. Veenhouwer
Tel. (0528) 34 12 19
• Huisartsenpraktijk Elim
Dhr. Mors/Dhr. Brugman
Tel. (0528) 35 12 12
• Huisartsenpraktijk Westerbork
Groeneweg 3
Tel. (0593) 37 15 80
Op werkdagen van 's middags 17.00 uur tot de
volgende ochtend 08.00 uur en in de
weekenden, kunt u voor spoedgevallen bellen
met de centrale huisartsenpost, Tel. 0900 112 0
112. Website: www.chd.nl

Openingstijden gemeentehuis
• Beilen, Raadhuisplein 1
Maandag

8.30 - 16.30 uur

Dinsdag

8.30 - 14.30 uur

Woensdag

8.30 - 16.30 uur

Donderdag

8.30 - 20.00 uur

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

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
Preekrooster 2021
Chr. Geref. Kerk te Nieuw-Balinge

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 2021
Ned. Hervormde Kerk Nieuw-Balinge

●Zondag 11 april
9.30 uur Ds. H. Korving
14.30 uur Ds. H. Korving
●Zondag 18 april
9.30 uur Ds. C. Cornet
14.30 uur Ds. C. Cornet
●Zondag 25 april
9.30 uur Ds. R. Kok
14.30 uur Ds. R. Kok
●Zondag 2 mei
9.30 uur Ds. C. Cornet
14.30 uur Ds. C. Cornet
●Zondag 9 mei
9.30 uur Ds. W. van Benthem
14.30 uur Ds. W. van Benthem
●Donderdag 13 mei (Hemelvaartsdag)
9.30 uur Ds. C. Cornet
●Zondag 16 mei
9.30 uur Ds. H.D. Rietveld
14.30 uur Ds. H.D. Rietveld

●zondag 11 april
10:00 uur ds. T. Beekman
19:00 uur ds. W.G. Hulsman (Genemuiden)
●zondag 18 april
10:00 uur ds. W.C. Zuijderduijn (Rijssen)
19:00 uur ds. T. Beekman
●zondag 25 april (begin meivakantie)
10:00 uur ds. D. Boers (Goudswaard)
19:00 uur ds. J.A. Mol (Driesum)
●zondag 2 mei (einde meivakantie)
10:00 uur ds. H.G. v.d. Ziel (Waarder)
19:00 uur ds. G.H. Nijland (Mastenbroek)
●zondag 9 mei
10:00 uur ds. T. Beekman
19:00 uur ds. A.C. de Kruijf (Rijssen)
●donderdag 13 mei (Hemelvaartsdag)
10:00 uur ds. T. Beekman
●zondag 16 mei
10:00 uur ds. A.v. Herk (Hasselt)
19:00 uur ds. T. Beekman

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

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!
Ophaalschema containers
7 april
GROEN
30 april GRIJS
14 april ORANJE
5 mei
GROEN
21 april GROEN
12 mei ORANJE
28 april ORANJE
19 mei GROEN
Oud Papier
Oud papier wordt opgehaald door de mr.
Sieberingschool. Dat datums voor 2021 zijn:
12 mei, 7 juli, 8 september en 10 november.
Vanaf 17.00 uur wordt het oud papier met een
pers/kraakwagen opgehaald. Het verzoek om
het papier gebundeld, in dozen of in de daarvoor
bestemde container, aan de weg te zetten. De
handvatten van de container naar de weg toe
zetten. Voor de Breistroeken geldt; het papier
langs de hoofdroute zetten!
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
Trombosedienst
Iedere dinsdagmorgen in Dorpshuis de Heugte.
Aanvang om 10.15 uur, tot de laatste cliënt
geweest is.
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
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Buurtpreventie App
Wilt u lid worden van de buurtpreventie
WhatsApp groep? Neem contact op met
Bennie Slomp: 06-53173643
Contactgegevens Humanitas
• Midden-Drenthe
midden-drenthe@humanitas.nl
• Zuid-Drenthe
zuid-drenthe@humanitas.nl
• Tel. (0528) 27 79 92 | www.humanitas.nl
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 13.0015.00, woensdag en donderdag geopend van
12.30 tot 15.00, zaterdag geopend van 8.00 tot
12.00.
www.middendrenthe.nl > Afvalwijzer
Belangrijke telefoonnummers
Ziekenhuis Hoogeveen
(0528)
Diaconessenhuis Meppel
(0522)
Ziekenhuis Emmen
(0591)
Ziekenhuis Assen
(0592)
UMCG Groningen
(0503)
Isala klinieken Zwolle
(0384)
Martini Ziekenhuis Groen. (0505)

28
23
69
32
61
24
24

62
33
19
55
61
50
52

22
33
11
55
61
00
45

Zorginstellingen:
Derkshoes Westerbork
Altingerhof Beilen
Weidesteyn Hoogeveen
WZC Beatrix Holl.veld
Jannes v/d Sleedenhuis Hgv
De Westerkim Hoogeveen
WZC Olden Kinholt Hgv

33
53
28
34
26
26
26

33
53
61
82
69
40
32

66
00
11
48
44
38
88

(0593)
(0593)
(0528)
(0528)
(0528)
(0528)
(0528)

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

Kindcentrum Siebering (0-12 jaar)
Voor opvang van uw kinderen en/of ter
voorbereiding op de basisschool.

Schoolfonds mr. Sieberingschool
Word ”Vrienden van IKC mr. Siebering”.
Vanaf 1979 bestaat het schoolfonds al. De leden
van Vrienden van IKC mr. Siebering zijn mensen
die het IKC een warm hart toedragen en daarom
jaarlijks een financiële bijdrage geven die ten
goede komt aan de leerlingen (hierdoor kunnen er
extra activiteiten/materialen worden geregeld en
soms een presentje voor de kinderen).
Rond oktober/november komt mevr. Zijnge-Hulshof
bij u langs voor een vrijwillige bijdrage van
minimaal €5,-. Nieuwe leden zijn van harte
welkom, opgeven kan bij één van de
bestuursleden. Mochten er nog vragen zijn, dan
kunt u contact opnemen met één van onderstaande
bestuursleden:
Richard Blok (06 51 84 55 37)
Hiske Wielink
Jan-Peter Strijker
Mariska Pot (06 13 74 87 43)
Wout Strijker (06 51 35 23 49)
Albert Wielink (32 13 23) of
José Post (32 13 54)

*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.

Vertegenwoordiger van het schoolteam:
Tel. (0528) 32 13 55
S.V. Nieuw-Balinge

*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

Jeugd- en tienersoos

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.

* 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

Openingstijden dorpshuis de Heugte

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.

Vrijdag: 17:00-20:00
Keuken: 16:30 - 19:30
Zaterdag: 22:30-01:30
Keuken Bingo: 20:30-23:30
Zondag: 17:00-20:00
Keuken: 17:00-19:30

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)

Snacks kunnen op vrijdag en zondag ook
telefonisch besteld worden: (0528) 321300
Het dorpshuis is op alle dagen, voor diverse
activiteiten, geopend op afspraak.

Bestuursleden:
Miranda Schutte (06 30747619)
Dirk Tump (06 52662877)
Richard Kats (06 52715544)

U kunt ons bereiken op (0528) 321300 of
per e-mail: infodeheugte@gmail.com

Website: www.svnieuw-balinge.nl

Voor meer info kijk op
www.dorpnieuwbalinge.nl/dorpshuis
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GJVV
Bestuur:
Voorz. Evelien Sok
Penn. Fia Jager
Secr. Delia Slomp
Lid
Heidi Koekoek
Lid
Mariska Schonewille
DINSDAG; Volleybal
Jeugdvolleybal
Herenvolleybal (16+)
WOENSDAG; Volleybal
Dames Recreanten 3
Dames Recreanten 1
DONDERDAG; Volleybal
Dames Recreanten 2
DINSDAG: gymnastiek
1e groep, vanaf 4 jaar
2e groep
3e groep

Tel.
Tel.
Tel.
Tel.

(0528)
(0528)
(0528)
(0528)

32
32
32
32

14
12
10
10

82
24
11
24

18.00 – 19.30
20.30 – 21.30
19.00 – 20.00
20.00 – 21.00
19.30 – 20.30
17.15 – 18.00
18.00 – 18.45
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!
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!
Strijker en Strijker
Technische groothandel en verhuurbedrijf.
Tel. (06) 54 36 30 15
Openingstijden winkel:
Maandag
Dinsdag t/m donderdag
Vrijdag
Zaterdag

09.00 tot
08.00 tot
08.00 tot
08.00 tot

18.00
18.00
17.30
12.00

uur
uur
uur
uur

Volkstuinvereniging Nieuw-Balinge
Tuinhuur: €10,- per jaar voor 100m2 beste grond.
Info bij de secretaris: Gert Jan Prins. Tel.: 321174.
Nieuwe leden zijn altijd welkom!
Duofiets reserveren
De fiets staat bij de familie Sok aan de Verlengde
Middenraai nummer 34.
U kunt hem telefonisch reserveren tussen 18:00 en
20:00 uur op telefoonnummer: 0528-321221.
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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
Plaatselijk Belang ‘de Vooruitgang’
Het bestuur vergadert maandelijks en 1 keer
per jaar wordt er een ledenvergadering
gehouden, waarin verslag wordt gedaan van
de activiteiten van het afgelopen jaar.
Vindt u dat het belang van uw dorp, ook uw
belang is, word dan lid. De contributie
bedraagt slechts €7,- per jaar. U kunt zich
opgeven bij het bestuur via volgend tel.
nummer 0653173643 of mailen naar
plaatselijkbelangdevooruitgang@gmail.com
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.
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

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